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Resumo 

 

Este relatório de estágio (RE) mostra o desenvolvimento de certas 

competências de ensino necessárias à docência da disciplina de Educação 

Física (EF), através das dificuldades vivenciadas, acompanhadas sempre por 

reflexões críticas e conscientes. 

O Estágio Profissional (EP) decorreu na Escola Secundária de 

Ermesinde (ESE), com uma turma do 12º ano, onde os seus níveis de 

habilidade eram bastante distintos nas diversas modalidades, tornando a 

experiência muito singular. 

O objetivo deste RE é refletir acerca das melhores estratégias de ensino 

a adotar quando estamos perante uma turma tão heterogénea.  

Concluindo, o ato de refletir esteve sempre presente em todo o processo 

do (EP), daí este ter proporcionado não só a minha evolução profissional, mas 

também pessoal. 
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Abstract 

 

This internship report (RE) shows the development of certain teaching 

skills necessary for teaching the discipline of Physical Education (PE), through 

the difficulties experienced, always accompanied by critical thinking and aware. 

The traineeship (EP) was held at the High School of Ermelo (ESE), with 

a group of 12th grade, where their skill levels were quite different in the various 

modalities, making the experience very unique. 

The objective of this RE is to reflect on the best teaching strategies to 

adopt when we have a class as heterogeneous. 

In conclusion, the act of reflection was always present in the whole 

process of Placement (EP), hence it has provided not only my professional 

development, but also personal. 
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1. Introdução 
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1.1. Caracterização e objetivos do Estágio Profissional 

 

Este EP é o começo da prática profissional, que está inserido no 

percurso do curso do 2º ciclo no ensino de EF nos ensinos Básico e 

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

para a obtenção do grau Mestre, através de uma prática de ensino 

supervisionada (PES), orientada pelo professor cooperante e pela orientadora, 

e de um RE. Este curso é profissionalizante, habilitando para a docência da 

Educação Física. O EP integra de uma forma progressiva e orientada a prática 

da lecionação num contexto real, promovendo desta forma o desenvolvimento 

de competências críticas e reflexivas que são fundamentais para futuros 

docentes. Só assim poderemos (professores principiantes) construir 

ferramentas para superar as exigências desta profissão. 

Estas competências como professora de EF não se relacionam só com a 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem, nem só com o 

desenvolvimento profissional, mas também com a participação ativa na escola 

e a relação que se estabelece com a comunidade. 

“Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, 

integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na 

escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão. O 

registo das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são 

elementos centrais para o aperfeiçoamento e inovação. São estas rotinas que 

fazem avançar a profissão.” (Nóvoa A. , 2009)  

Para este avançar da profissão é necessário também relacionar o saber 

com o saber fazer, ou seja, a teoria com a prática. Esta relação é constante ao 

longo das aulas e, como diz (Fazenda, et al., 2008), é muito importante para a 

formação do professor, uma vez que a teoria e a prática não se dissociam. 

Esta experiência foi como atuar num palco completamente novo, onde 

as nossas capacidades foram colocadas à prova, e onde o nosso 

conhecimento foi estimulado vezes sem conta. Segundo Alarcão (1996) é 

fundamental que adquiramos um conhecimento sólido e ao mesmo tempo 
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tenhamos uma atuação criativa e inteligente, de forma a conseguirmos superar 

todas as dificuldades que nos vão surgindo quando nos deparamos com a 

realidade, pois esta contém contextos diferenciados, sendo estes, instáveis, 

indeterminados e complexos. 

Para conseguirmos ter sucesso quando estamos perante situações mais 

complicadas, temos de ter a capacidade de refletir bem, para conseguir 

encontrar as melhores soluções de forma a superar as dificuldades com que 

nos deparamos. 

A palavra reflexão vai estar bastante presente neste relatório, pois é a 

palavra que se associa a um conceito, que retrata o aperfeiçoamento das 

minhas decisões, ações, pesquisas, entre outros, e está sempre em torno da 

prática realizada nas aulas. Alarcão (1996) diz-nos que um elemento base para 

o exercício profissional de todos os professores é precisamente o pensamento 

reflexivo, pois este promove o progresso de cada um.   

Através das experiências vivenciadas no estágio foi possível aumentar o 

meu reportório tanto a nível de conhecimentos como de habilidades de ensino. 

Tal como refere Alarcão e Tavares, (2003) a prática é uma experiência 

fundamental, pois é o espaço que possibilita a integração das competências 

que estão inerentes à profissão dos professores, sendo este um dos principais 

objetivos deste EP. 
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1.2. Finalidade e processo de realização do relatório 

 

Este relatório deve ser um documento que expressa todas as atividades 

marcantes ao longo do EP, no qual tiveram de ser tomadas decisões baseadas 

em reflexões críticas, de forma a encontrar a melhor solução para cada 

situação.  

Para isso foi fundamental o papel do professor cooperante em todo o 

seu processo de realização, que através da sua supervisão constante e ajuda, 

me ensinou a analisar e a refletir, ao mesmo tempo que aprendia a saber 

justificar o que fazia, sempre em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente. O planeamento também fez parte de todo o 

processo, e foi através deste, após imensas reflexões que consegui atingir 

certas metas de ensino. 

O EP contribuiu para a minha formação na docência da disciplina de EF. 

Esta formação foi tanto a nível profissional como a nível pessoal, em que a 

professora foi a atriz principal nesta prática pedagógica, responsável por um 

ensino de qualidade numa turma do 12ºano. 

Logo, este RE é uma reflexão final de todo o processo do EP, em que 

nos obriga a adquirir uma postura reflexiva e a hábitos de investigação que 

promovem o desenvolvimento de competências para no futuro estarmos 

preparadas para os desafios que esta profissão coloca todos os dias. 

 

“Um professor é um prático e um teórico da sua prática.” (Rodrigues, 

2009)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dimensão pessoal 
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2.1. Reflexão autobiográfica 

 

Para que percebamos todo o meu percurso como estudante estagiária, é 

importante relatar as minhas vivências no âmbito do desporto que se 

destacaram ao longo da minha vida. Para isso, é fundamental referir onde 

decorreu todo o meu processo de crescimento para uma melhor compreensão 

desportiva.  

Nasci na conhecida cidade de Viriato, Viseu. No entanto sempre residi e 

estudei num concelho pertencente ao distrito de Viseu chamado Oliveira de 

Frades. Esta vila apesar de estar em desenvolvimento, a nível desportivo 

sempre foi fraca nas suas ofertas desportivas escolares e federadas. 

Mesmo assim, na escola demonstrei interesse pelo desporto, pois era 

algo que me dava prazer, sentindo-me sempre motivada para a sua prática na 

maior parte das modalidades. Adorava a disciplina de Educação Física, sendo 

a minha favorita, pois era a única disciplina que ao contrário das outras 

disciplinas trabalhava tanto o físico como o psicológico, e ao mesmo tempo 

divertia-me, transmitindo-me uma sensação de prazer e bem-estar. 

Para além da disciplina de Educação Física, estava inscrita no desporto 

escolar nas modalidades de Futsal e Ténis. Tive sucesso tanto numa como 

noutra, mas principalmente no Ténis, onde me destaquei desde pequenina, 

chegando a ser campeã nacional por duas vezes e ficando em outros 

campeonatos em segundo e terceiro lugar. Nesta altura, o meu professor quis-

me inscrever como atleta na federação, mas os torneios eram caros e, para 

além da inscrição, ainda tinha os custos das deslocações/viagens. Participei 

ainda em competições de Atletismo, nomeadamente em corta-matos a nível 

regional. 

Mais tarde, quando entrei para a faculdade, treinei em clubes de ténis no 

Porto e acabei por ser praticante federada e participar em torneios. Na própria 

faculdade, participei em todos os corta-matos, sport cup’s e dias desportivos 

organizados por estudantes da faculdade. Para além disso, pertencia à equipa 
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de futsal feminino, que no primeiro ano ficou apurada para o campeonato 

universitário nacional.  

No meu terceiro ano de licenciatura optei pela metodologia de desporto 

de alto rendimento de Atletismo. Esta escolha deveu-se, essencialmente, com 

o sentir-me mais insegura no que respeita a conhecimentos sobre esta 

modalidade, pelo que a frequência desta unidade curricular tinha como objetivo 

desenvolvê-los. A escolha do Atletismo também esteve ligada ao facto de ser 

uma modalidade individual, que requer uma técnica quase perfeita para 

conseguir obter um alto rendimento, enquanto nas modalidades coletivas existe 

entreajuda entre os elementos da equipa, em que o resultado não depende só 

de uma pessoa. Como o Atletismo exige um grande aperfeiçoamento da 

técnica em prol de um aumento da eficiência para obter a eficácia com 

excelência nas provas oficiais, a minha motivação intrínseca, inerente ao 

desafio de adquirir novos conhecimentos, foi enorme. Esta unidade curricular – 

Metodologia do treino (Atletismo) - tem um estágio integrado num clube. O 

clube em que fiquei como treinadora é designado de “Escola do Movimento” 

dirigida pelo professor Branco, onde aprendi muito, através da sua orientação e 

da do professor Filipe do gabinete de Atletismo. Este clube utiliza as 

instalações da faculdade o que facilitou tanto ao nível de deslocações como de 

familiarização do espaço/local/colegas/atletas. 

Posteriormente, já enquanto frequentava o 1ºano deste curso de 

Mestrado, fui treinadora de Ténis no clube Ginásio Clube de Santo Tirso 

durante dois anos, em que conseguimos bons resultados como por exemplo, 

três atletas serem convocados para o estágio da seleção nacional, o que foi 

bastante gratificante para os atletas como para os treinadores. 

Para além do desporto federado também sempre me fascinou tudo o 

que se relacione com musculação e exercícios especializados que sirvam para 

atenuar ou mesmo resolver problemas a nível de saúde e não só, e que sejam 

ao mesmo tempo personalizados. Nesse sentido, decidi então tirar uma pós-

graduação em Personal Trainer na Manz, pois para além de ser um serviço 

personalizado quer seja para fins estéticos ou outros, também tem a 

capacidade de aliar o exercício físico à saúde, podendo ajudar pessoas que 

tenham problemas, por exemplo, cardiovasculares, metabólicos, pulmonares, 

imunológicas/hematológicos e ortopédicos. Esta área de intervenção visa 
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também ajudar a tratar desordens neuromusculares ou mesmo promover a 

recuperação em fases especiais como o pré-parto, o pós-parto, ou a melhoria 

da funcionalidade em idosos. 

Sempre que tenho oportunidade faço cursos ou workshops com o intuito 

de aumentar o meu conhecimento em áreas específicas de intervenção como 

futura profissional. 

 

Em 2006, quando entrei para a faculdade o curso de licenciatura era de 

5 anos, sendo o último, o ano de estágio. Quando passei para o meu 3º ano, 

deu-se o processo de Bolonha, passando o curso de licenciatura para uma 

duração de 3 anos. Isto é, nesses 3 anos que frequentei a faculdade, não me 

sentia minimamente preparada para lecionar. Nesse 3º ano de licenciatura fiz 

intercâmbio no 2ºsemestre com uma faculdade do Brasil, UFAL, com o intuito 

de ter contacto com uma nova cultura e de adquirir novos conhecimentos e 

novas formas de ensinar, tendo em conta que estive numa cidade bastante 

pobre (Maceió) em que os recursos para lecionar eram escassos, tendo de 

algumas vezes reinventar material para as aulas. 

Só em 2009, quando ingressei no mestrado do 2º ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, é que senti que estava a 

aprender a ensinar, principalmente no 2º semestre com as didáticas das 

diversas modalidades desportivas. Senti que a minha formação como 

professora começara apenas nesse ano.  

A nossa formação incide em desportos tradicionais como: Basquetebol, 

Andebol, Futebol, Natação, Atletismo, Ginástica, Voleibol e esquece-se de 

outros desportos individuais e coletivos que fazem parte do programa nacional 

de Educação Física apesar de serem alternativos, como o Badminton, a Dança, 

a Patinagem, o Corfebol, o Rugby, o Ténis, entre outros, em que não temos 

formação para os lecionar. Apenas o Judo, que também é uma modalidade 

alternativa é que temos formação, tanto a aprender a fazer como a aprender a 

ensinar. Atualmente, criaram no curso de mestrado a unidade curricular de 

didática de Badminton, pertinente para a lecionação na escola. 

Devido à minha forte relação desde pequena com o desporto, que 

sempre quis ser professora de EF, pois a arte de transmitir conhecimentos e 

desenvolver o padrão motor de cada aluno, nasceu comigo. 
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Sinto que nasci para ensinar. Segundo António Nóvoa (2008), a escolha 

da nossa profissão, está intimamente ligada às nossas vivências enquanto 

jovens e através das ambições sentidas fica marcada no nosso papel em 

adultos. Sendo assim, é impossível separar o “eu” pessoal do “eu” profissional. 

 

2.2. Expectativas em relação ao estágio 

 

Todos os jovens professores iniciam o seu EP com convicções e 

expectativas durante o seu período de formação. 

Do meu EP tinha como objetivos o aumento dos meus conhecimentos 

em vários níveis, pessoais e principalmente profissionais, de modo a que 

adquirisse as bases fundamentais, para que no futuro me sentisse preparada 

para lecionar a qualquer turma de qualquer escola em qualquer realidade 

contemporânea, conseguindo sempre ter a capacidade de tomar decisões 

assertivas no contexto pedagógico e que implicassem o sucesso dos alunos. 

Segundo (Proença, 2008), o estágio devia “representar o clímax de um 

processo de formação que garanta o domínio das competências requeridas 

pela profissão docente.”  

 

As expectativas sociais em relação à qualidade do desempenho dos 

professores são elevadas, uma vez que a educação é um direito universal. 

Para corresponder a essas mesmas expectativas, esperava ter as 

competências essenciais para assegurar a qualidade dos alunos. Para isso 

tinha de fazer as melhores escolhas que sustentassem o meu desenvolvimento 

das competências e criar também disposições para investimentos futuros na 

formação profissional ao longo da vida. Estas competências docentes são cada 

vez mais necessárias e aplicadas em contexto, no sentido em que existem 

constantes mudanças sociais e ao mesmo tempo um aumento da diversidade 

dos alunos, o que exige que os professores sejam capazes de tomar decisões 

curriculares adequadas de forma a proporcionar mais qualidade e melhores 

oportunidades de aprendizagem a todos os alunos, face a cada realidade 

escolar. 
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Queria também ter a habilidade de fazer constantes reajustes em função 

das configurações da sociedade, respondendo a todos os desafios que são 

colocados para o meu desenvolvimento futuro. 

Pretendia ter a capacidade de ser flexível na minha intervenção e ao 

mesmo tempo reconfigurar o meu perfil do desempenho profissional, através 

da contextualização das competências face à diversidade dos alunos e das 

situações. No meu desempenho profissional queria possuir a qualidade na 

ação. 

Para além disso as minhas expectativas estavam focadas no meu 

desejo profissional, como professora de EF, com a esperança de que o EP iria, 

por um lado, testar os meus conhecimentos adquiridos até aquele momento e, 

por outro, consolidar esses mesmos conhecimentos. 

Tinha consciência que o aumento destes conhecimentos dependiam 

também da postura da Orientadora de Estágio, pois foi quem acompanhou todo 

o meu processo como professora estagiária e o seu papel de controlo de 

qualidade era fundamental nesta minha formação inicial de professores. 

(Mcintyre, Hagger, & Wilkin, 1993) 

 

“Tornar-se professor constitui um processo complexo, dinâmico e 

evolutivo que compreende um conjunto variado de aprendizagens e de 

experiências ao longo de diferentes etapas formativas. Não se trata de um ato 

mecânico de aplicação de destrezas e habilidades pedagógicas, mas envolve 

um processo de transformação e (re) construção permanente de estruturas 

complexas, resultante de um leque diversificado de variáveis.” (Pacheco & 

Flores, 1999) 

 

2.3. Atividades complementares 

 

Para além da preparação, lecionação e reuniões das aulas, também fiz 

parte da organização de alguns eventos que decorrem todos os anos na escola 

onde estagiei em que o grupo de EF é responsável. 

São atividades, na minha opinião, fundamentais para os alunos no ponto 

de vista não só emocional em que há o espírito de festa e entreajuda, mas 
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também por “obrigar” os alunos a quererem ser melhores, e a ultrapassar a sua 

própria meta de forma a conseguir obter objetivos que muitas vezes pensam 

ser inalcançáveis.  

A motivação dos alunos nas aulas em determinados conteúdos que 

fazem parte dos eventos aumenta, pois sabem que têm de trabalhar e 

empenharem-se mais para se sentirem preparados para as atividades correrem 

bem. 

Dia 16 de Dezembro foi programado o primeiro evento: o corta-mato. 

Apesar de ter participado em vários corta-matos quer na escola quer na 

faculdade enquanto aluna, fazer parte da organização é completamente 

diferente. É necessário organizar desde comidas, bebidas, prémios, 

convidados, ajudantes até à própria decoração.  

Na faculdade apesar de termos organizado o evento culminante de 

atletismo, senti que tivemos muitas dúvidas e dificuldades na organização do 

corta-mato. Nomeadamente quais eram os “postos de trabalho” necessários 

para a realização do evento, quais eram as suas funções e qual era o material 

indispensável e fundamental. Depois de algumas orientações dos professores 

do grupo de EF, foi mais fácil entender o que era preciso fazer para que o 

evento tivesse sucesso, desde contactos, a cartas, cartazes, convites, 

medalhas, folhas de registo, pedidos de apoio, distâncias dos alunos a 

percorrer em cada idade, e o melhor percurso. 

As tarefas da organização foram divididas entre os dois núcleos de 

estágio (6 elementos). Tivemos várias tarefas como conseguir arranjar 

patrocínios já numa época de crise, conseguindo apenas dois, o café “Dominó” 

que nos cedeu águas e sumos e posteriormente, o supermercado “Modelo” que 

nos ofereceu um vale de 50€ em compras. Para além dos patrocínios, tivemos 

de escrever uma carta ao comandante dos bombeiros para nos cederem uma 

ambulância e estarem presentes no dia do evento para no caso de um dos 

alunos se lesionasse ou sentisse mal durante a prova, eles prestarem auxílio. 

Escrevemos também uma carta dirigida ao diretor da escola para colaborar 

com funcionários da escola para a entrega de comidas e bebidas para os 

alunos que iam realizar a prova ou estivessem na organização a ajudar os 

professores de EF e, para comprar um ramo de flores para a nossa convidada 

atleta olímpica, Fernanda Ribeiro que também esteve presente. 
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 Para ajudar na decoração decidimos pedir ajuda à turma de artes 

para elaborarem uma tela que reportasse os atletas olímpicos do atletismo, 

mas deixando em aberto à sua imaginação. Esta tela desenhada e pintada 

pelos alunos de artes ficou atrás do pódio para que sempre que os alunos 

fossem receber as medalhas, pudesse aparecer como cenário nas fotos. 

No dia do corta-mato, apesar de já previamente termos definido quais os 

postos de trabalho de cada professor, houve algumas confusões e dúvidas. Por 

vezes, passar do papel para a prática é mais difícil do que se pensa. No 

entanto, a nível geral o corta-mato correu bem, tirando algumas exceções, 

como por exemplo, atribuíram dorsais que não existiam, ou distribuíram dorsais 

que estavam destinados a um aluno e davam a outro, os dorsais precisavam 

de ter mais alfinetes, pois ficavam dobrados, ficando tapados os números 

devido à velocidade da corrida, não sendo visíveis para apontar na folha de 

registo de voltas, de forma a poder saber quais os alunos que já tinham 

realmente feito o número de voltas estabelecidas antes de ir para a meta. Este 

último foi o erro mais problemático dentro da organização. O que aconteceu foi 

que colocámos muitos de uma só vez a correr dos escalões juvenis, juniores e 

seniores masculinos, tornando-se difícil controlar quantas voltas já tinham 

percorrido e se já podiam ir em direção à meta. Cada posto de trabalho tinha 

de ser responsável para minimizar este tipo de erros, para que não 

trespassasse para outros postos de trabalho.  

Apesar destes incidentes, maior parte dos que foram detetados, foram 

remediados através da cooperação entre todo o grupo de EF.  

Os erros que se sucederam durante o corta-mato foram devido à nossa 

falta de experiência na sua organização, escapando-nos alguns pormenores 

importantes como os que referi em cima. 

Apesar da pouca experiência e de não sermos profissionais nestas 

organizações, acho que podemos dizer que o corta-mato correu bem. 

Esta experiência é sempre uma mais-valia, sendo muito enriquecedora a 

nível profissional e pessoal, enquanto futuros professores, pois podemos ter 

contacto direto com toda a logística que a natureza destes eventos implica. É 

necessário uma boa organização prévia, sensibilização e dinamização de toda 

a comunidade educativa para que se obtenha sucesso na sua concretização. 

Ganhamos sempre experiência no território e podemos ainda aproveitar para 
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fazer um transfere para futuros eventos. Este transfere não é obrigatoriamente 

aplicável no Atletismo, mas sim para todo o tipo de organizações desportivas. 

Aprender como funciona os “bastidores” é sempre importante e damos mais 

valor ao “espetáculo”, ao convívio salutar, à integração social, ao fair-play entre 

outros. Aprendemos a ver de outra forma, lapidando ainda mais a nossa 

educação estética, tornando esta mais sensível ao desporto em contexto 

escolar. 

 

Outro evento organizado foi o chamado Mega Eventos, que foi realizado 

no dia 23 de Fevereiro, composto por:  salto em comprimento (mega salto), 

corrida resistência de 1km (mega kilómetro) e corrida de velocidade (mega 

sprint).  

Todos os megas tiveram a participação de todos os escalões dos alunos 

da escola. 

Para que a organização dos eventos tivesse sucesso, decidimos em 

conjunto realizar as provas do sprint e do salto em comprimento 

simultaneamente e posteriormente a do km, dividindo os escalões em 

diferentes partes do dia. De manhã participaram os escalões Juvenis, Juniores 

e Seniores, enquanto à tarde foram os escalões Infantis e Iniciados. Estes 

últimos escalões participaram com um grande número de elementos como se 

seria de esperar, pois nesta idade, as crianças aderem com mais facilidade às 

atividades propostas independentemente de serem desportivas ou não, do que 

os jovens.  

Durante as reuniões para a organização deste dia, senti-me mais à 

vontade, e com maior capacidade para resolução de problemas e para o 

entendimento de como se processam todos os passos para que no dia do 

evento as coisas estivessem todas preparadas de forma a correrem o melhor 

possível. Sem dúvida que a organização do corta-mato veio ajudar na 

organização dos megas eventos. 

Após ter terminado as diversas provas de todos os escalões, reparamos 

que poderíamos ter feito melhor no que respeita à organização das provas no 

sentido de poupar mais tempo e colocar os alunos mais tempo seguido em 

atividade motora, de modo a não estarem tanto tempo à espera entre as 

provas. A solução passaria por utilizar menos pistas para o sprint e para o salto 
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em comprimento, libertando-as, de forma a pudessem ser usadas na corrida do 

km. Desta forma, estariam em funcionamento as três provas em simultâneo, 

rentabilizando melhor o tempo e o espaço. 

No que respeita à divulgação do evento, pensamos em muitas maneiras, 

sendo muitas delas originais (como por exemplo, colocar no fundo do ecrã dos 

computadores da biblioteca as respetivas informações do evento), mas não 

chegamos a colocar em prática. Quanto aos cartazes elaborados deviam estar 

espalhados pelos diversos pavilhões, pois houve alunos que sabiam da 

existência de que iria haver estas provas mas não souberam em que dia 

decorreram, faltando às mesmas. Estas falhas do dia do evento também foi 

devida aos seus professores de EF que não avisaram os seus alunos do 

mesmo, quando o seu papel era esse. 

O que também poderia ter corrido melhor diz respeito ao apontamento 

dos resultados dos alunos nas aulas de EF para a seleção de resultados. Pois 

alguns professores não quiseram dar-se ao trabalho de avaliar na totalidade as 

três componentes das provas, o salto em comprimento, a corrida dos 40 metros 

e de um 1 km, colocando dados aleatórios, chegando a estar mesmo dados 

incorretos, pois caso contrário eram campeões do mundo ou da europa em 

salto ou em velocidade ou em resistência. Para além disto, detetamos que 

alguns professores para além de não os avisarem deste dia, nem sequer 

realizaram as provas para a seleção, constatando isso quando fomos porta a 

porta de pavilhão em pavilhão avisar os alunos para irem verificar as listas de 

seleção. 

Na organização deste dia não senti apoio do grupo de EF como 

aconteceu no Corta-Mato, exceto do nosso professor cooperante que esteve 

sempre disponível para qualquer tipo de dúvida, assim como professor 

cooperante do outro núcleo de estágio. 

Relativamente aos prémios, decidimos oferecer medalhas, aos 1ºs 

lugares e uns presentes ao 2º e 3º classificado como prova do seu esforço e 

empenho nas provas. Infelizmente desta vez, não conseguimos ajudas 

externas, nem do nosso diretor da escola, tendo de pagar do nosso próprio 

bolso estes complementos. 

No próprio dia da prova, houve bastantes alunos a quererem-se 

inscrever nas provas, principalmente nos infantis e iniciados, o que foi bastante 
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satisfatório para nós ter alunos motivados a participar nas diversas provas. A 

maioria dos alunos surpreenderam-se ao conseguirem superar-se a si 

mesmos. Quanto aos voluntários, apesar de poucos, conseguimos os 

suficientes de forma a desempenharem um bom funcionamento no evento. 

Todos os alunos mostraram-se empenhados e motivados durante a 

realização das provas, obtendo bons resultados da sua performance. 

De um modo geral, depois de muito trabalho, os eventos correram bem e 

com sucesso, onde os alunos conseguiram divertir-se e ao mesmo tempo 

esforçarem-se pela obtenção do seu sucesso desportivo. 

Estes eventos realizados podem ser um dos primeiros contatos dos 

alunos com a competição. Ajudando-os na perpetuação de incutir as práticas 

desportivas nas suas vidas. 

Para além destes eventos ainda participei no dia dos jogos tradicionais, 

no gira-vólei e no torneio de andebol, não sendo nós núcleo de estágio 

responsáveis por estes eventos, mas ajudamos os professores do grupo de EF 

na realização destas atividades. 

Para mim como professora principiante é fundamental fazermos parte 

das organizações de eventos na escola, uma vez que ajuda no nosso 

desenvolvimento pedagógico para programar com mais autonomia e sucesso 

futuros eventos. Para além disso, os eventos de que fiz parte contribuíram para 

motivar e fomentar nos alunos o gosto pelo AF enquanto estilo de vida 

saudável. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento da prática profissional 
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3.1. Referências ao contexto de Natureza conceptual 

 

A natureza humana integrada na realidade social é muito diversificada a 

vários níveis: cultural, social, entre outros. 

Na escola, também existe esta diversidade entre os alunos, exigindo 

uma atenção mais reforçada e crítica por parte dos professores no seu 

desempenho. Cabe aos professores conseguir organizar o processo de ensino 

de forma a proporcionar aprendizagem num ambiente de igualdade.  

Existe cada vez mais a necessidade de formar professores com saberes, 

com comportamentos indispensáveis para ter uma atitude crítica da sociedade 

e da comunidade escolar.  

As decisões curriculares têm em conta as aprendizagens de qualidade 

que se pretende que todos os alunos adquiram, tendo sempre em atenção o 

contexto e o próprio sujeito da aprendizagem. 

Por isto tudo, é incontestável a importância tanto da prática pedagógica 

(como exemplo das Didáticas Específicas) como do EP nos programas de 

formação inicial de professores. Os professores em formação devem passar 

por várias experiências e situações, de forma a estarem preparados para a 

complexidade e imprevisibilidade dos cenários respeitantes à ação educativa e 

do aumento da diversidade dos alunos anteriormente referido, para conseguir 

elaborar os seus próprios juízos, tomando decisões sobre as ações a 

desenvolver, analisando a situação e quais os objetivos que visa, não podendo 

usar qualquer teoria educativa científica como guia exclusivo e infalível da sua 

prática. Os professores em formação devem então tentar adquirir o máximo de 

competências, no sentido de ganhar autonomia suficiente, usando-a no sentido 

de responder às necessidades educativas quer dos alunos quer às exigências 

dos contextos onde decorre o seu desempenho. “A componente 

profissionalizante exige que o processo de formação garanta a projeção dos 

conteúdos teóricos para desempenhos profissionais, expressando 

competências docentes” (Carlos Cardoso, 2006).  
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Durante toda a fase de formação inicial dos professores e mesmo na 

contínua, exigem-se do professor reflexões sucessivas acerca dos seus 

processos de ensino e adaptações às mudanças que se fazem sentir ao nível 

da realidade social. 

“O período de iniciação ao ensino representa o ritual que há-de permitir 

transmitir a cultura do professor iniciante (conhecimentos, modelos, valores e 

símbolos da profissão), a integração da cultura na personalidade do próprio 

professor, assim como a adaptação do mesmo em torno social em que se 

desenvolve a sua atividade docente. (…) É um período de tensões e 

aprendizagens intensivas em contextos geralmente desconhecidos e durante o 

qual professores iniciantes devem adquirir conhecimento profissional além de 

assegurar um certo equilíbrio pessoal”. (Garcia, 2010)  

 

 

3.2. Referências ao contexto Legal 

 

O EP é uma disciplina curricular que está integrada no Ciclo de Estudos 

conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da FADEUP que decorre no terceiro e quarto semestre. 

Este rege-se pelas normas desta instituição universitária e pela legislação 

específica sobre a habilitação profissional para a docência. 

No ano letivo 2010/2011, a estrutura de funcionamento do EP 

considerava os princípios decorrentes das orientações legais, nomeadamente 

descritas no Decreto-lei nº74/2006 de 24 de Março e no Decreto-lei nº43/2007 

de 22 de Fevereiro e tendo em conta o Regulamento Geral dos Segundos 

Ciclos da Universidade do Porto, o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da 

FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundários, bem como as restantes normativas 

da unidade curricular do EP. (Matos, 2011) 

Segundo ainda o Regulamento de Unidade Curricular, o EP decorre em 

contexto escolar subordinado à orientação conjunta da Orientadora de estágio 

da FADEUP com o Professor da escola cooperante. 
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No entanto, apesar de existir ao longo de todo este processo um 

supervisionamento e um acompanhamento por quem acabei de referir em 

cima, o estudante-estagiário é responsável por conduzir o processo de ensino-

aprendizagem de uma turma, neste caso do secundário. Paralelamente o 

estudante-estagiário está integrado num núcleo de estágio (NE) dessa mesma 

escola cooperante. 

Como (Matos, 2011) mencionou, o objetivo deste EP é “a integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto 

real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão.”  

Estas competências remetem para um ensino de qualidade, que no 

Regulamento do EP contempla quatro áreas de desenvolvimento, sendo que 

as áreas II e III estão agregadas numa só. São elas: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

II. “Participação na Escola” 

III. Relação com a Comunidade” 

IV. “Desenvolvimento Profissional” 

Resumindo, o enquadramento legal ajuda na profissionalização do 

estudante-estagiário, sempre de acordo com os planos de estudos em vigor, ao 

mesmo tempo que se certifica das competências que lhe permitem exercer a 

docência na disciplina de EF. 

 

3.3. Referências ao contexto Institucional 

 

O meu EP realizou-se na Escola Secundária de Ermesinde, que se situa 

na Praceta D. António Ferreira Gomes pertencente à freguesia de Ermesinde. 

Trata-se de uma EB 2,3/Secundária a funcionar em regime diurno e noturno, 

das 8:15h às 23:45h. Acolhe alunos da freguesia sede, de outras freguesias do 

Concelho de Valongo, nomeadamente de Alfena, e ainda dos Concelhos da 
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Maia, Santo Tirso, Gondomar e, em menor número, de Penafiel e Paredes. 

Tem mantido uma frequência escolar à volta dos 2000 alunos dos quais 1800 

diurnos e 200 noturnos. Quanto aos recursos físicos, a Escola é constituída por 

sete edifícios: Bloco Administrativo, Blocos A, B e C, Ginásio, Bloco de 

Mecânica e conjunto pré-fabricado (quatro salas) que se implantam num ampla 

área com espaços de recreio, jardins e zonas verdes. No que se refere às 

instalações desportivas temos um campo de jogos e uma pista pedonal, e 

como também como já tinha referido, um ginásio. 

 O EP foi possível devido a um protocolo estabelecido entre a Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto e a Escola Secundária de Ermesinde, 

sendo-me atribuída uma turma do 12ºano. A escola tem como corpo docente 

cerca de 200 professores, maioritariamente do sexo feminino, sendo apenas 

um docente ligado ao Ensino Especial, prestando apoio aos alunos com 

necessidades educativas especiais, e mais dois docentes que dirigem a 

Biblioteca e o Centro de Recursos que têm uma especialização em biblioteca e 

documentação. Ainda relativamente ao pessoal docente, existem cerca de 10% 

de docentes com pós-graduações, mestrados e/ou doutoramentos e um 

número significativo de professores que são autores de manuais escolares. 

Quanto ao pessoal não docente, temos nos serviços administrativos uma chefe 

de serviços e 18 assistentes administrativos, sendo a maioria pertencente ao 

quadro da escola. O pessoal auxiliar da ação educativa é constituído por 37 

auxiliares. Existem também dois guardas-noturnos, duas técnicas de 

laboratório, uma psicóloga, uma técnica de diagnóstico e encaminhamento, três 

profissionais de RVCC e um administrativo do CNO. 

A escola tem um vasto Plano Anual de Atividades (PAA), e constitui-se 

como um instrumento à consecução do Projeto Educativo de Escola (PEE), 

organizando-se consoante os seus objetivos e metas. O PAA tem como 

objetivos, promover o sucesso educativo e ajustar a oferta curricular às 

necessidades da comunidade educativa e do meio. Para além disto também 

tem também como vetores, assumir a escola como um pólo de cultura, 

socialização e formação e também conseguir gerar condições de realização 

profissional. No que respeita ao desporto escolar, dá preferência a 

modalidades que não existam na região para os alunos terem novas 

oportunidades de oferta desportiva. No caso do Voleibol é uma modalidade que 
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existe na cidade de Ermesinde, no entanto só tem masculino, daí a escola dar 

como prioridade a existência de uma equipa feminina. O mesmo acontece no 

Basquetebol, em que só existe clubes com oferta de Basquetebol feminino em 

Ermesinde, e por isso o desporto escolar ter criado uma equipa masculina. 

 

3.4. Referências ao contexto Funcional 

 

Segundo (Cunha, 2008) a formação de professores, é o período em que 

se processa toda a preparação necessária, onde são cedidas as ferramentas, 

para no futuro exercer a docência. O autor também nos diz que o estudante-

estagiário tem de ter consciência que para além da lecionação das aulas 

também é responsável por toda a turma e por cada aluno em particular.  

Através do EP e da PES fui integrada num contexto escolar real, num 

NE (André Pinto e Filipe Silva), em que foi atribuída uma turma a cada 

estudante estagiário do nosso professor cooperante, de forma a pormos em 

prática todos os nossos conhecimentos adquiridos na faculdade, tentando dar o 

nosso melhor em cada aula, promover um ensino de qualidade e, para além 

disso, contribuir para que os nossos alunos adquirissem hábitos desportivos, 

para uma vida mais saudável. 

A minha turma pertencia ao secundário, ao grupo científico-natural, o 

12ºA. Esta turma tinha 23 discentes, a sua maioria raparigas (16). A média das 

idades era de 17 anos. 

Na primeira aula lecionada à turma foram preenchidos inquéritos (anexo 

1) para recolher informação de forma a ficar a conhecer melhor as vivências 

desportivas dos meus alunos, assim como alguns hábitos da turma. Ao analisar 

esses mesmos inquéritos, no que dizia respeito ao gosto pela prática 

desportiva, quase todos os alunos responderam positivamente à pergunta 

“Gostas da disciplina de EF?”, exceto 2 alunos. Apenas 5 dos 23 alunos 

praticavam desporto fora das aulas. Quatro dos alunos tinham problemas 

respiratórios e três tinham outro tipo de doenças que não estavam 

especificadas no inquérito. Felizmente, não apresentavam doenças cardíacas, 

epiléticas, diabéticas ou motoras.  
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As três modalidades que mais gostavam eram, pela respetiva ordem, o 

voleibol, o futebol e a dança. No entanto, as três que menos gostavam eram a 

ginástica, o futebol (aqui foram respostas das meninas) e a dança (ver no 

anexo 2). 

No início do ano letivo foram propostos alguns testes de forma a avaliar 

a condição física dos alunos, nomeadamente os testes: da Milha, Curl’s up, 

Push up’s, Sit and Reach, flexibilidade, e por último, o IMC (ver anexo 3). 

Em termos gerais a turma era motivada para a prática de EF, no entanto 

verifiquei lacunas a nível do conhecimento teórico e também no saber fazer 

para uma turma do 12ºano, onde algumas habilidades já deveriam estar 

consolidadas. Para além disso, também apurei uma turma desequilibrada no 

que respeita aos seus níveis de habilidade, pois eram notórios grupos de 

alunos de níveis bastante distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dificuldades do professor 
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 A relação sociocultural entre a formação e a ação de professores é muito 

complexa, pois depende sempre do contexto em que os professores vivem. Os 

saberes profissionais são teóricos, práticos, deontológicos, atitudinais, 

configurando desta forma competências profissionais. (Formosinho, 2009) 

 A formação profissional do professor começa logo na sua aprendizagem 

enquanto aluno e na observação quotidiana do desempenho dos seus 

professores. Essa observação prolonga-se no Ensino Superior, onde existe um 

confronto pedagógico entre a prática docente (formadores) e as propostas 

pedagógicas que lhe são oferecidas. (Formosinho, 2009) 

 Durante a vida do professor vão surgindo várias dificuldades e 

dependem da formação que tiveram, quer enquanto aluno, quer enquanto 

professor estagiário. (Formosinho, 2009)  

 Por vezes, o que se verifica é uma distância entre aquilo que a faculdade 

ensina/produz, e como prepara os seus estudantes estagiários que serão os 

futuros professores, e o que acontece de facto na realidade. A formação não 

está totalmente direcionada para a realidade concreta. (Gaspari, et al., 2006) 

 Por conseguinte, surgem assim, algumas dificuldades para os 

professores (principalmente principiantes) na lecionação da EF, como por 

exemplo: a motivação dos alunos para fazerem as aulas de EF, a importância 

que lhe é atribuída enquanto componente curricular, ou seja, a disciplina de EF 

ser menosprezada e o não conhecimento da importância da EF no 

desenvolvimento geral dos alunos, falta de material nas escolas, a estrutura 

física inadequada (falta de espaços adequados às aulas de EF), o número 

excessivo de alunos, saber quais são os conteúdos a abordar, saber quais são 

as metodologias de ensino a utilizar, a indisciplina dos alunos, a falta de 

atenção dos alunos, a falta de privacidade (interferência de outras 

turmas/alunos, não ocorre noutras aulas), o barulho vindo das outras turmas, 

serem poucas aulas por semana para lecionar os conteúdos pretendidos, ter de 

dividir o espaço de aulas com outros professores. (Gaspari, et al., 2006) 

 Para além disto, também revelam dificuldades na lecionação das aulas 

de EF, quando se encontram perante uma turma de alunos com diferentes 



 Dificuldades do Professor 

- 30 - 

 

níveis de habilidade, e também na própria gestão da aula (Claro & Figueiras, 

2009), onde se inclui, para além de outros, a gestão do tempo de aula. 

 

 Estas e outras dificuldades sentidas pelo professor de EF aumentaram 

com a democratização do ensino. 

 

4.1. Democratização do ensino 

 

 Através da democratização do ensino (consequência da construção da 

escola de massas), e também pelo aparecimento da multiplicação das redes 

informáticas e de contextos de e-learning, ocorreram alterações dos contextos 

de exercício da profissão, que convocou a uma construção histórica da 

profissão, criando assim, uma sociedade de informação. (Formosinho, 2009) 

 Esta escola de massas é uma escola bastante heterogénea, tanto ao 

nível do corpo docente, como do corpo discente. Este aumento da 

heterogeneidade também é contextual, ou seja, das comunidades locais onde a 

escola se insere. (Formosinho, 2009) 

 Em Portugal, no século XX, a rede escolar ampliou e, 

consequentemente, a massificação do ensino também aumentou. Cresceram o 

número de escolas (principalmente secundárias) nas zonas rurais e 

suburbanas que antes não existiam. Há escolas nos centros das vilas e das 

cidades, nos bairros, em zonas residenciais de classe média e também em 

zonas degradadas. Este alargamento da rede tornou mais heterogéneo o 

contexto geográfico e social onde estão as escolas, surgindo deste modo uma 

heterogeneidade discente, uma vez que a composição dos alunos é bastante 

distinta, e docente, tendo em conta que muitas das vezes os professores que 

lecionam numa escola não são daquela zona geográfica. Esta constante 

mobilidade dos professores de escola em escola coloca problemas na relação 

do corpo docente e à escola e claro, também à comunidade onde a escola está 

situada. (Formosinho, 2009) 
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 A heterogeneidade do corpo discente tem essencialmente a ver com a 

unificação numa só escola da população estudantil. Antes era dividida em liceu 

e escola técnica. (Formosinho, 2009) 

 Hoje em dia, com o agrupamento de escolas, a heterogeneidade social 

ainda vai aumentar mais, pois os alunos de várias escolas vão-se juntar numa 

só. 

 Os jovens portugueses que frequentam as escolas são crianças e 

adolescentes que vêm de diferentes sítios urbanos, suburbanos ou rurais, com 

diferentes posições sociais. Isto significa que existe uma grande diversidade a 

nível educacional. As educações informais familiares são muito distintas, o que 

implica diferentes esforços para a obtenção dos certificados. Esta diversidade 

arrasta esta heterogeneidade tanto nas motivações, como nos interesses e 

necessidades, como nos próprios projetos de vida. (Formosinho, 2009) 

 O cerne das diferenças entre os discentes está evidentemente, como já 

foi referido em cima, na massificação feita nas escolas, criando desta forma, 

uma heterogeneidade social, podendo então esta arrastar consigo uma 

heterogeneidade académica, levando a um aumento das capacidades e dos 

conhecimentos dos alunos. Por outro lado, as várias educações informais 

familiares, com valores e normas diferentes, podem ser contrários ao que a 

escola transmite aos seus discentes. E como sabemos, a importância que os 

familiares dos alunos dão à educação escolar influencia o sucesso escolar dos 

educandos. Para além disto, esta heterogeneidade que surge desta 

massificação dos discentes também alimenta uma resistência à sua cultura, de 

uma forma mais ou menos violenta, devido a um conjunto de crianças e 

adolescentes não valorizar a escola. (Formosinho, 2009) 

 Em suma, podemos afirmar que o problema da massificação passa pela 

unificação das vias de ensino, que até aí eram diferenciadas, arrastando 

consigo a diferenciação curricular e consequentemente a heterogeneidade 

docente e discente. (Formosinho, 2009)
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A escola de massas trouxe consigo mais heterogeneidade humana, que é cada 

vez mais uma característica das nossas escolas portuguesas, fruto da 

massificação. (Formosinho, 2009) 

Tendo em conta que o objetivo de qualquer escola é educar o melhor 

possível e que existe de facto bastante heterogeneidade nos alunos, é lógico 

também existir portanto uma diversidade pedagógica. Os processos de ensino 

devem ser diversificados, curricular e metodológica, e na organização 

pedagógica. (Formosinho, 2009) 

No entanto, o que temos assistido ao longo dos anos é precisamente o 

contrário. Assistimos a um ensino unificado, cada vez mais centrado no 

medianismo, onde os processos pedagógicos e organizacionais são centrados 

numa uniformidade, apesar do aumento da heterogeneidade dos discentes. 

(Formosinho, 2009) 

Em Portugal, os modelos curriculares de escola continuam como 

descreve João Formosinho um currículo “pronto a vestir” de tamanho único. 

(Formosinho, 2009) 

O currículo uniforme fica desta forma completamente independente das 

características de cada um dos alunos (interesses, desejos, tendências 

vocacionais, psicológicas, etc). O veículo das desigualdades sociais na escola 

advém das diferentes educações informais familiares que implicam diferentes 

necessidades educativas dos alunos e, assim sendo, o currículo uniforme está 

também completamente desajustado. (Formosinho, 2009) 

O currículo uniforme é ineficaz na sua aplicação, pois quer o aluno tenha 

aprendido determinado conteúdo superficialmente ou consistentemente, o 

ensino é dado exatamente da mesma maneira, estando assim livre da 

aprendizagem real. (Formosinho, 2009) 

Manter este currículo uniforme centrado no aluno mediano, no ritmo 

considerado normal, significa que vamos continuar a dar respostas 

inadequadas à diversidade que verificamos na escola de massas. (Formosinho, 

2009) 

Parte do professor de EF lutar contra essa uniformidade e arranjar 

soluções para cada situação com que nos deparamos no dia-a-dia.  



 Níveis de habilidade 

- 36 - 

 

Foi exatamente o que tentei fazer durante o meu estágio profissional na 

disciplina de EF, quando me deparei com alunos de níveis de habilidade tão 

distintos.  

 

A minha turma era bastante heterogénea no que se refere aos seus 

níveis de habilidade, obrigando-me a criar o hábito de refletir antes da aula, 

durante a própria aula e principalmente no fim desta, de modo a poder retirar 

informações dos acontecimentos ocorridos e tirar as ilações de maneira a 

planear as tarefas mais ajustadas e adequadas aos alunos para a aula 

seguinte.  

Durante as avaliações de diagnóstico fui-me apercebendo dos níveis 

distintos que os alunos apresentavam nas diversas modalidades que iam ser 

lecionadas. A questão que surgiu ao longo das unidades temáticas foi 

precisamente como colmatar estas diferenças através das tarefas propostas e 

das progressões nelas implícitas.  

Para conseguirmos um ajuste das tarefas propostas aos alunos, 

devemos começar por um fator importante a ter em conta que é a preparação 

das aulas. Para isso, temos de saber já qual o é o nível de habilidade dos 

alunos. Na preparação das aulas e mesmo durante a lecionação das mesmas, 

a organização das aulas, segundo Siedentop (1998) devem ser: os alunos que 

revelam ter um nível de aptidão baixo, aprendem melhor num nível médio, 

estando estruturado de forma a proporcionar diferentes respostas, recebendo 

frequentemente feedbacks sobre a atividade, num clima particularmente 

motivador. Os alunos mais dotados têm uma maior capacidade para aproveitar, 

mais facilmente e rapidamente, estratégias que oferecem possibilidades de 

individualização (Siedontop, 1998). 

Ao tentar implementar esta estratégia de ensino apresentada por 

Siedentop surgiram-me algumas dificuldades ao pôr em prática. Uma vez que 

para criar um nível de ensino médio para os alunos menos capazes, significava 

que em alguns exercícios, incluía os mais capazes, mas acabando por ambos 

os grupos por desmotivar. Por um lado, temos os mais dotados que necessitam 

de exercícios com um nível igual ou superior ao que têm no momento, por 

outro lado, temos os alunos menos dotados que sentem que não são capazes 

(e muitas vezes são censurados) por não conseguirem cumprir certos objetivos 
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estipulados. Posteriormente com o tempo e a prática da lecionação das aulas, 

já conseguia criar exercícios ajustados aos diferentes níveis de habilidade, em 

que os mais hábeis tinham metas mais difíceis e mais desafiantes para eles, ao 

mesmo tempo que os menos hábeis também tinham metas alcançáveis e que 

os obrigava a trabalhar empenhados. Ou seja, na mesma tarefa existiam 

diferentes objetivos para cada grupo de nível de habilidade. Esta pode ser uma 

das soluções/estratégias para conseguir proporcionar a todos os alunos 

situações de uma aprendizagem mesmo apresentando níveis de aptidão 

diferentes. “A prática de tarefas demasiado fáceis ou difíceis não facilita a 

progressão na aprendizagem.” Graham (1987), Rink (1992). Estas diferenças 

sem dúvida influenciam o planeamento. Mas de que forma? Através das 

progressões das tarefas- intra-tarefas, diferentes soluções para contextos 

portadores da mesma complexidade, e intertarefas, tarefas de complexidade 

crescente- pensadas previamente no plano de aula pode ser uma das 

hipóteses. (Vickers, 1990)  

A exercitação deve ser sempre ajustada aos objetivos de aprendizagem 

e a cada um dos alunos da turma. (Mesquita & Rosado, 2009) 

O professor tem que planear tarefas apropriadas, e, para alcançar esse 

objetivo, pode propor diferentes níveis de dificuldade na mesma tarefa e 

permitir aos alunos encontrar o que é mais adequado, incentivando-os a que 

modifiquem a tarefa proposta de uma maneira que a superem com êxito 

(Siedontop, 1998). 

Esta adequação das tarefas exige que o professor estruture 

criteriosamente os conteúdos de aprendizagem, conferindo-lhes uma 

determinada lógica, criando desta forma progressões que são essenciais no 

ensino. E era exatamente isto que eu tentava fazer mal me apercebi das 

diferenças motoras dos diferentes alunos, mas aplicando erradamente, sem 

saber, uma progressão única com o propósito de que todos acompanhassem, 

esquecendo-me que os mais capazes desmotivariam com facilidade.  

Planear tendo em conta os níveis dos alunos e proporcionando tarefas 

desafiadoras a cada, previne situações de desagrado para o professor na sua 

missão, como por exemplo, alunos encostarem-se a um canto, tentando passar 

despercebidos, e, tentando ausentarem-se da prática. 
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Os professores devem supervisionar as respostas dos alunos para 

assegurar que os menos dotados/capazes não se convertam em espectadores 

voluntários ou involuntários (Siedontop, 1998). 

Ao longo do tempo do EP fui-me apercebendo da enorme importância da 

organização das aulas, e da sua gestão tanto a nível de espaço, material como 

de tempo, influenciando bastante a aprendizagem, tornando-a mais eficaz e 

cumpridora dos seus objetivos e do próprio planeamento, embora passível de 

ser alterado a qualquer momento. 

 Os planos de aulas da unidade de futsal quase nunca foram alterados, e 

erradamente. Nas aulas de futsal, nos exercícios analíticos, agrupava os 

alunos por níveis, por considerar que era a melhor maneira dos alunos 

evoluírem e de estarem todos motivados e empenhados. Mas mais tarde, neste 

caso, cheguei à conclusão de que o rendimento e a aprendizagem dos alunos, 

no seu geral, seriam mais positivos se misturasse alunos de diferentes níveis 

no mesmo grupo de forma a que se ajudassem mutuamente. Assim tornaria os 

exercícios mais motivadores, principalmente para os alunos que revelavam 

maiores dificuldades, notando-se um maior empenho motor, e sobretudo uma 

evolução visível ao longo da exercitação. Mas em vez disto planeei muitas 

aulas em contextos fechados, para que os alunos estivessem mais tempo a 

exercitar determinado conteúdo, como por exemplo, o passe. 

O que é determinante numa aprendizagem não é por si só tempo 

acumulado de aula, ou as oportunidades de exercitação, mas sim como o 

tempo de ensino é ocupado. Isto pressupõe que têm de existir objetivos de 

aprendizagem já delineados, e a natureza das tarefas têm de ser congruentes 

com aquilo que pretendemos que os alunos façam realmente na aula. Só 

quando o trabalho e empenho do aluno estão de acordo com os objetivos 

estabelecidos das tarefas propostas é que podemos verificar uma evolução dos 

efeitos sentidos pela aprendizagem.  

E o que chegou a acontecer nas minhas primeiras aulas de futsal foi 

exatamente alguma incongruência de objetivos de aprendizagem com as 

tarefas realizadas. Por exemplo, definia que o objetivo de aprendizagem era 

melhorar a capacidade de jogo dos alunos, e as tarefas apenas reproduziam 

habilidades em contextos fechados, quando o jogo necessita de tarefas que 

possibilitassem exatamente o contrário, ou seja, exercitar as habilidades em 
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contexto aberto, em que é necessário certas adaptações motoras ou 

estratégicas que fazem parte do jogo.  

Inconscientemente trabalhava mais em contextos fechados, pensando 

que estava a ajudar os alunos que possuíam poucas habilidades motoras 

daquela modalidade. 

Siedentop (1998) afirmava que um aluno que possuísse poucas aptidões 

poderia beneficiar através de um ambiente mais controlado e de um modelo de 

ensino mais direto (Siedontop, 1998).  

Este tipo de ambiente mais controlado no grupo dos menos capazes foi 

aplicado por mim, mas era por vezes tido como algo negativo por parte dos 

alunos, pois sentiam-se o grupo mais fraco, querendo alguns deles passar para 

o outro grupo, ocorrendo com maior frequência nas aulas de voleibol. Então 

decidi experimentar colocar os alunos menos capazes misturados com os mais 

capazes para promover a sua aprendizagem, mas observei elitismo desportivo, 

ou seja, alunos mais hábeis não aceitavam que os seus companheiros com 

mais dificuldades falhassem por não quererem perder o ponto.  

O elitismo desportivo refere-se à discriminação a favor de pessoas muito 

hábeis relativamente às menos hábeis. Esta discriminação é raramente 

intencional por parte dos professores, sendo mais frequente este elitismo ser 

provocado pelos alunos mais hábeis. No relacionamento entre pares, os alunos 

podem ser muitas das vezes cruéis com os seus companheiros menos 

dotados, especialmente quando numa partida estes últimos falham e arriscam 

o resultado da equipa. A discriminação seja ou não intencional, reduz 

substancialmente as ocasiões de aprender para os menos dotados. A 

possibilidade de aprender tem de ser justa para todos os alunos, apesar dos 

seus níveis de habilidade (Siedontop, 1998). 

Por vezes, temos de utilizar um modelo de ensino de instrução direta 

(MID) nalgumas situações, tendo aplicado este modelo no judo e no andebol, 

em que as tomadas de decisão em todos os momentos o processo ensino-

aprendizagem eram da minha responsabilidade. Neste modelo, a prescrição do 

exercício, do seu padrão, das tarefas e do envolvimento dos alunos na tarefa é 

tudo delineado pela professora. As regras, as rotinas de gestão e a ação dos 

alunos fazem parte do controlo administrativo feito pela professora, com o 

objetivo de obter a máxima eficácia nas tarefas desempenhadas pelos alunos. 
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A obtenção dessa mesma eficácia com muitos alunos é uma tarefa difícil, 

principalmente quando se trata de um grupo heterogéneo no que respeita às 

suas habilidades motoras. (Mesquita & Rosado, 2009)  

 Não é fácil ensinar grupos numerosos cujos níveis de habilidade são 

diferentes. O professor deve propor tarefas possíveis de ser realizadas pelos 

menos capazes (Siedontop, 1998). 

Logo no início das minhas aulas no EP confrontei-me com este tipo de 

situações. Por exemplo, nos jogos de aquecimento tinha um número elevado 

de alunos de distintos níveis em que alunos que não tocavam na bola, não 

faziam por se deslocar nem por cooperar com a respetiva equipa. Estas 

situações aconteceram porque, dada a minha falta de experiência como 

professora, não previa estas atitudes por parte dos alunos. Perante esta 

situação, quando realizavam os jogos de aquecimento passaram a ter regras 

que obrigavam à participação de todos os alunos, ou então fazia uma 

manipulação no espaço de forma a que todos inevitavelmente tivessem 

oportunidade de estar empenhados de uma forma ativa. Procurei um maior 

controlo das atividades e um ensino, sempre que possível, mais individualizado 

para que os alunos pudessem obter melhores resultados. 

A Educação Física tem a responsabilidade de não fracassar em relação 

aos alunos menos capazes, pois exercerá uma influência negativa sobre o seu 

interesse futuro nas atividades físicas (Siedontop, 1998). 

É importante manter todos os alunos motivados e empenhados de forma 

ativa para promover a aprendizagem e criar hábitos desportivos extra-

escolares, prolongando e mantendo ao máximo uma vida ativa em cada aluno.  

Os professores podem ajudar os menos dotados utilizando a estratégia 

de marcar a relação entre esforço e progresso. “Vês Vera, quando trabalhas a 

sério melhoras imenso!”. Um feedback que seja percebido por toda a turma 

pode também sensibilizar o grupo sobre a importância de respeitar os 

diferentes níveis de habilidade e incentivar os alunos a que se ajudem 

reciprocamente nos seus esforços para aprender (Siedontop, 1998). 

 Quando os menos dotados têm êxito, é importante marcá-lo. A 

proporção de felicitação e de reforços tendem a ser mais elevados para os 

menos dotados do que para os mais dotados, em particular quando os esforços 

se realizam para dominar uma habilidade ou um conjunto de habilidades. Se os 
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alunos menos dotados são excluídos das atividades, os professores têm de 

intervir de imediato, seja insistindo sobre a importância da participação de 

todos, seja trocando as partes de uma atividade para permitir uma maior 

participação (Siedontop, 1998). 

 Há também que intervir quando alguns alunos criticam ou ridicularizam 

os seus colegas menos capazes. Este tipo de comportamentos deve substituir-

se por comportamentos mais apropriados de respeito e de incitação dos 

esforços de todos os alunos. (Siedontop, 1998) 

 Esta cooperação entre os alunos é fundamental, uma vez que a 

probabilidade da aprendizagem é muito maior. As respostas obtidas nas aulas 

pelos alunos menos capazes, quando motivados e incentivados pelos mais 

capazes, tinham um resultado bastante positivo. Sentiam-se apoiados e menos 

inibidos. 

O projeto de Educação Física deve ser então humanista, onde os menos 

capazes podem desfrutar aprendendo e melhorando. O professor deve 

assegurar-se por oferecer iguais possibilidades, ou seja, ocasiões de resposta 

que tenham em conta os diferentes níveis de habilidade dos alunos. Além 

disso, é importante que ensine aos alunos o respeito e a ajuda recíproca para 

aprender a ter sucesso (Siedontop, 1998). 

Ao planear é importante dar ênfase aos exercícios por níveis quando o 

professor assim o ache necessário. Porque nem sempre a não divisão da 

turma em níveis para a ajuda de pares é benéfica. Pude constatar neste 

pequeno exemplo, em que numa aula de voleibol introduzi o remate e, ao 

contrário do que deveria ter feito, abordei-o com apenas um tipo de progressão, 

quando o remate é um movimento complexo que exige um faseamento, neste 

caso (nesta turma) em pelo menos três níveis. Só assim, os alunos menos 

capazes teriam tido a mesma oportunidade de aprender em relação aos mais 

capazes, pois alguns destes últimos já tinham jogado ou jogavam ainda 

voleibol no desporto escolar.  

Através deste exemplo podemos deduzir que as características dos 

aprendizes influenciam fortemente a planificação. A maioria dos professores 

pode assumir que estão ao serviço de uma população chamada “normal”, no 

entanto é possível e natural que alguns alunos tenham necessidades 

particulares (Siedontop, 1998). 
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Não podemos esquecer, que as características individuais dos alunos 

estão intrinsecamente ligadas no processo ensino-aprendizagem ao 

desenvolvimento motor de cada um até à data. Este depende da herança 

genética, no entanto, a influência dos media, a quantidade e o tipo de 

estimulação para a prática a que o aluno é submetido vai ser determinante no 

seu rendimento. Para além disto, a experiência vivida pelo aluno anteriormente 

em certas atividades, também influencia o seu processo de evolução na aula 

(Bañuelos, 1984). 

A evolução dos alunos na aula também passa pela capacidade e 

experiência do professor conseguir alterar o plano de aula na hora, naquele 

momento, em que deteta que o que planeou se encontra desajustado para 

aquela situação, sem receio de errar. Este medo levava-me a seguir à risca o 

plano. Mas ao longo do estágio foi possível perceber que é exatamente o 

contrário, devemos sim alterar sempre, desde que achemos necessário e que 

reparemos efetivamente que os exercícios propostos não estão adequados 

como prevíamos, de maneira a criar um ensino adaptado a todos alunos, e 

tornando-o desta forma mais equitativo. Aprendi também que deve ser um 

ensino diferenciado para que possibilite a todos oportunidade de aprender. 

A planificação de experiências de aprendizagem equitativas para todos 

os alunos exige considerar a questão da equidade no momento da preparação 

do programa mas também durante o desenrolar das unidades de ensino. A 

natureza da atividade e as características dos participantes devem ser tidas em 

consideração com o fim de antecipar e prevenir os problemas de equidade 

(Siedontop, 1998). 

Como nos podemos aperceber, o futsal foi das modalidades em que tive 

mais dificuldades na criação de exercícios no sentido precisamente da 

igualdade de oportunidades, pois nesta modalidade a existência de níveis 

dentro da mesma turma era mais evidente. Para além de não ter sido fácil a 

criação de grupos (porque, por exemplo, um nível pode ter menos elementos 

para uma dada tarefa), os alunos revelavam na sua maioria diferentes 

dificuldades e bem distintas. Era visível alguns alunos já dominarem bem a 

modalidade tendo as bases bem assimiladas, e outros ainda não. O que 

acontecia na maioria das vezes era precisamente o grupo dos alunos mais 

capazes desmotivar com maior facilidade, pois eram menos e tinha de os 
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misturar com outros grupos para conseguir que os exercícios, por exemplo de 

aplicação, fossem executados. Se, por exemplo, fossem quatro alunos neste 

nível, e fizesse no fim como tarefas de aplicação jogo 2x2 sem guarda-redes ou 

GR+1x1+GR, também desmotivavam com facilidade. Aqui a solução talvez 

passasse por impor metas que fossem alcançáveis mas com um grau de 

dificuldade bastante mais acentuado dentro do mesmo exercício como já foi 

referido anteriormente. 

O ensino de habilidades de base para uma dada atividade é diferente do 

ensino para um nível superior, sendo utilizadas estratégias que se dirigem a 

alunos que têm já domínio das habilidades básicas. Assim, um professor 

poderá utilizar uma estratégia de ensino ativa dirigida ao grupo para que 

aprendam os conhecimentos e as habilidades de base e passar uma estratégia 

para a resolução de problemas, com pequenos grupos mais avançados, para 

desenvolver os conhecimentos e as habilidades consideradas de nível superior 

(Siedontop, 1998). 

Devemos ter em atenção na programação de todo o ano letivo 

precisamente esta diferença de níveis, onde o nível de habilidades leva a 

diferentes tipos de organização de tarefas distintas de forma a proporcionar 

uma aprendizagem equitativa para todos os alunos.  

“O nível de aptidão dos alunos assume, no ensino geral, um valor 

preditivo importante sobre as aprendizagens realizadas e os níveis de 

habilidade final atingidos.” (Costa, 1995). 

É inevitável, ao fim deste período enquanto professora na escola 

constatar, como as diferenças interpessoais influenciam a forma como 

ensinamos e, para além disso, como nos obriga a pensar e a repensar 

constantemente, pois cada aluno é um aluno diferente, devendo todo o ensino 

ser adaptado a estas diferenças que são evidentes em cada indivíduo. 

Cada aluno possui características diferentes dos seus colegas de turma, 

sendo certas particularidades que os distingue como seres humanos. 

(Bañuelos, 1984) Dai o professor ter de se precaver utilizando diversas 

estratégias de ensino, de forma a que o ensino esteja adaptado a todo os 

níveis de habilidade dos seus alunos. 
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O próximo capítulo é dedicado às estratégias de ensino apresentadas 

por Judith Rink e por Michael Metlzler, autores referenciados nas aulas na 

faculdade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Estratégias de ensino 
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Antes de começarmos a revelar algumas das estratégias de ensino, é 

importante percebermos primeiro do que se tratam e o porquê de serem 

utilizadas nas aulas de EF. 

 

6.1. Definição de estratégia de ensino 

 

As funções do ensino são normalmente utilizadas num enquadramento 

instrucional, ou seja, um meio de levar o conteúdo ao aluno. Este 

enquadramento instrucional intitula-se de estratégia de ensino e, na instrução 

em grupo, engloba os papéis de ambos, aluno e professor. Os professores 

selecionam uma estratégia instrucional baseada na natureza do conteúdo, nos 

objetivos do professor, e nas características do aluno. (Rink, 1996) 

Só assim poderá ser possível uma equidade na aprendizagem. Durante 

o planeamento das aulas de EF no EP, sentia que as estratégias de ensino 

eram fundamentais para o bom funcionamento da aula, pois através delas era 

possível atingir os objetivos pretendidos e, para além disso, abrangiam a 

questão dos diferentes níveis de habilidade dos alunos que foram a minha 

principal dificuldade ao longo do ano letivo.  

As estratégias de ensino podem ser consideradas como a estrutura que 

mantém o modelo coeso, dando-lhe uma visão única e permitindo-lhe que 

funcione para que atinja o objetivo para que foi designado. Uma estratégia de 

ensino é um conjunto de ações pré-planeadas que têm como propósito atingir 

objetivos específicos a curto prazo numa sessão ou numa unidade temática. As 

estratégias são fulcrais nas UT, uma vez que o tempo disponível para cada 

uma delas é muito limitado para o que se pretende que os alunos realmente 

aprendam. Um caso particular foi a UT de Andebol, que foi muito curta para o 

tempo que os alunos realmente necessitavam para consolidarem o que estava 

a ser transmitido. As estratégias de ensino ajudam a minimizar esta situação. 

 Ao contrário das competências de ensino mais eficazes, que ocorrem 

rápida e interactivamente durante uma aula, uma estratégia é sempre 

predeterminada como parte da planificação do professor para essa aula. 

Essencialmente, é a forma como o professor pretende que cada segmento da 
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aula seja operacionalizado – como esta será desempenhada pelo professor 

e/ou pelos alunos. Um exemplo disto foi a criação de rotinas de forma a não só 

ganhar mais tempo nas transições de exercícios como no empenho motor dos 

alunos nas tarefas propostas por mim. A partir do momento em que 

implementei algumas estratégias, a rentabilidade do tempo era claramente 

superior, assim como a motivação dos alunos nos exercícios. Não haver 

tempos de espera para os alunos não se dispersarem é muito importante. 

Assim sendo, um conjunto predefinido de estratégias de ensino fazem 

um modelo parecer e operar de acordo com o plano do seu criador, guiando os 

alunos a tipos de empenhamento e a resultados de aprendizagem definidos. 

Alguns modelos irão depender de muitas estratégias de ensino, outros irão 

utilizar relativamente poucas. No entanto, cada modelo irá usar apenas aquelas 

estratégias que são congruentes com a sua teoria de aprendizagem 

fundamental, o seu propósito e o seu plano de implementação. (Metzler, 1999) 

 

6.2. Estratégias de ensino apresentadas por Rink 

 

Existem muitas estratégias de ensino, mas para Rink sete delas são as 

principais, sendo elas: Ensino Interativo, Ensino por estações, Ensino entre 

pares (Peer teaching), Aprendizagem cooperativa, Estratégias auto-didatas, 

Estratégias cognitivas e Ensino em equipa. 

Estas estratégias podem ser utilizadas numa grande turma em que os 

professores podem organizar as experiências de formas diferentes: variando o 

nível de responsabilidade e entrega do aluno ao conteúdo ou organizando as 

experiências para que ambos, aluno e professor, consigam trabalhar de 

diferentes formas num ambiente instrucional. Embora as estratégias 

específicas tenham um potencial variado para diferentes fins no ensino, cada 

ato em si mesmo (no ensino) evidencia o mesmo conjunto de decisões que 

podem ser manipuladas de diferentes formas em momentos diferentes. Por 

exemplo, eu podia decidir dar feedbacks aos meus alunos, indicando-lhes 

como corrigir os seus erros, solicitando-lhes que resolvessem os seus erros 

através de problemas ou pedindo a outro aluno que ajudasse os colegas. 
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Como aconteceu muitas vezes nas diversas modalidades lecionadas, 

nomeadamente no futsal, no judo e no atletismo. 

Já foi constatado que decidir qual a estratégia a utilizar não inclui 

somente questões sobre o envolvimento do aluno no processo de 

aprendizagem. Os professores podem escolher abordagens especializadas 

para processos cognitivos para encorajar uma interação social positiva entre os 

alunos ou para usar o espaço e o equipamento duma forma mais eficiente. 

Durante as UT’s fui estruturando as aulas com diferentes formatos 

organizacionais, como por exemplo, individual, pares, grupo ou turma inteira, 

consoante os objetivos que pretendia para aquele momento. Na comunicação 

dos exercícios aos alunos utilizava diversas formas de o fazer, no entanto devia 

ter providenciado melhor principalmente como ia ser a progressão do conteúdo, 

o feedback e a avaliação dos alunos. 

No entanto, nenhum esquema ou descrição do método/estratégia 

consegue lidar com todas as situações que ocorrem nas aulas. O tipo de 

envolvimento cognitivo do aluno, o formato organizacional para a instrução e o 

grau de tomada de decisão do aluno podem ser combinados de muitas 

maneiras diferentes.  

Antes de começar por explicar as diferentes estratégias, é importante 

perceber a diferença entre instrução direta e indireta, uma vez que vão estar 

implícitos nas estratégias selecionadas pelos professores.  

Comecemos pela década de 70, em que as investigações apontavam 

que os alunos aprendiam mais facilmente quando os professores utilizavam a 

instrução direta em um determinado conteúdo.  

Desta forma, a instrução direta implica uma tarefa orientada, mas num 

ambiente relaxado e com um foco claro em objetivos académicos. É, no fundo, 

uma seleção de objetivos e materiais instrucionais claros e uma monitorização 

sumamente ativa do progresso dos alunos na conquista desses mesmos 

objetivos. As atividades de ensino são todas estruturadas e o feedback é 

imediato e academicamente orientado. 

O ensino sumamente ativo, a aprendizagem concentrada e a 

responsabilização dos alunos são inerentes à ideia de uma instrução direta. Na 

EF, a instrução direta implica normalmente que o professor está em total 

controlo do que os alunos estão a aprender e como eles o estão a aprender. 
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Os professores de EF que usam a instrução direta separam as competências 

em partes mais viáveis e mais orientadas para o sucesso. Para além disso, 

descrevem claramente e demonstram exatamente o que o aluno é suposto 

fazer. Planificam exercícios estruturados para os alunos praticarem o que têm 

que aprender, assegurando a responsabilidade dos alunos nos exercícios 

através do ensino ativo e do feedback específico. Também avaliam os alunos e 

o seu próprio método de ensino com base no que os alunos aprenderam. Rink 

(1993) 

Na instrução indireta o controlo do professor no processo de ensino 

torna-se partilhado com o aluno. O conteúdo é apresentado mais 

holisticamente. Em vez de separar o conteúdo em subpartes, simplesmente 

usam partes mais importantes do conteúdo para o aluno. O papel do aluno no 

processo de aprendizagem é normalmente expandido, para que o pensamento, 

os sentimentos e as competências do aluno sejam construídos através das 

experiências de aprendizagem planificadas pelo professor. Aqui, a natureza 

individual das habilidades, dos interesses e das necessidades dos alunos são 

mais consideradas. 

A instrução direta é a melhor maneira de ensinar quando o conteúdo tem 

uma estrutura hierárquica e é orientado primariamente para as competências 

básicas e quando a eficiência da aprendizagem é uma preocupação. Quando 

os objetivos e metas de um professor requerem uma aprendizagem mais 

complexa e quando os professores têm objetivos para as aulas que envolvem 

outros domínios (cognitivo, afetivo), a instrução direta pode não ser a melhor 

escolha, apesar da sua eficiência. Na EF, a decisão se o professor deve 

ensinar o conteúdo com instrução direta ou indireta é dificultada pela noção 

que as competências motoras são ensinadas primariamente através da prática, 

não por processos cognitivos complexos. A prática máxima num programa com 

tempo limitado é por vezes mais facilmente atingida através da instrução direta. 

Daí nas minhas aulas de EF nunca ter utilizado a instrução indireta, uma vez 

que, como já referi anteriormente, o tempo estava contado para os objetivos da 

aprendizagem serem cumpridos. 

Os apoiantes da instrução indireta são muito preocupados com a 

relevância e significado do que é para ser aprendido. Habitualmente, a 

instrução direta resulta num ensino fora do contexto, com pouco significado 
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para o aluno e pouca consideração no seu envolvimento a um nível mais 

holístico e superior. A decisão de se usar a instrução direta ou indireta deve ser 

baseada nas metas e objetivos do professor e na natureza do que está a ser 

lecionado, no contexto de uma situação específica. Os professores eficientes 

não tomam a decisão de laborar de um ou de outro lado do continuum 

baseando-se em crenças acerca de qual é o melhor método. Os professores 

eficientes escolhem a instrução direta quando é mais importante que os seus 

alunos dominem competências básicas. E escolhem apropriadamente métodos 

mais indiretos para outras metas e objetivos. Os professores eficientes devem 

ter à sua disposição um vasto espectro de estratégias de ensino que possam 

usar eficientemente. 

O professor deve lembrar-se ainda que a seleção de uma estratégia de 

ensino também depende do nível de autonomia que os próprios professores 

desenvolvem com os seus alunos. Embora muitas estratégias de ensino 

possam ser planificadas para usar métodos de ensino mais diretos ou indiretos, 

outras requerem que os alunos sejam capazes de funcionar de forma mais 

independente de um maior grau de monitorização do professor. Os professores 

que não desenvolvam estas competências com os seus alunos estão limitados 

às estratégias de ensino que conseguem usar mais eficientemente. 

A instrução direta e indireta são conceitos holísticos que representam 

dois polos dum continuum, primariamente representando uma abordagem ao 

conteúdo organizacional. Daí, muitos fatores instrucionais podem ser alterados 

pelo professor quer este siga uma instrução direta ou indireta. Por outras 

palavras, pode-se usar uma variedade de estratégias de ensino para empregar 

quer a instrução direta quer a indireta. Muitas das estratégias instrucionais que 

vão ser descritas a seguir podem ser utilizadas para apresentar conteúdos de 

forma direta ou indireta. 

 

Como já foi referido anteriormente, para Rink as principais estratégias 

são: Ensino Interativo, Ensino por estações, Ensino entre pares (Peer 

teaching), Aprendizagem cooperativa, Estratégias auto-didatas, Estratégias 

cognitivas e Ensino em equipa.  

As estratégias aqui descritas não são de maneira nenhuma inclusivas, 

nem aparecem sempre numa forma pura como uma estratégia para uma aula 
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inteira numa situação real. Muitas destas estratégias podem ser e são usadas 

em combinação umas com as outras para diferentes experiências de ensino 

durante uma aula. Embora a organização das condições para uma função 

instrucional afete as possibilidades para a organização das outras funções, é 

então possível na mesma usar várias estratégias de ensino simultaneamente. 

 

6.2.1. Ensino interativo 

 

Comecemos pelo ensino interativo. De longe, a estratégia mais comum 

para a planificação de experiências de ensino em EF. É uma estratégia que é 

interativa por natureza. A palavra “ensino” muitas vezes implica um professor a 

falar, a demonstrar ou a direcionar um grupo de alunos no que fazer e um 

professor a avaliar o quão bem esse algo é feito, procurando posteriormente 

progredir no conteúdo. Este é um tipo de estratégia interativa. No ensino 

interativo, o processo instrucional é controlado pelo professor. Como uma 

orquestra sem o seu maestro, a instrução não pode continuar sem o professor. 

No ensino interativo, a direção que o professor toma é baseada na 

resposta dos alunos a uma direção prévia do professor. O planeamento do 

professor facilita o processo, mas as direções que o professor tem em conta 

são baseadas nas respostas dos seus alunos. O professor é claramente 

dominante nesta estratégia. Normalmente, a turma inteira dos alunos trabalha 

no mesmo exercício ou dentro do mesmo enquadramento.  

Uma estratégia interativa de ensino pode ser usada para ensinar 

qualquer conteúdo. 

 

Selecção de Conteúdo – Ensino Interativo 

 

O ensino interativo usa uma tarefa motora direcionada ao grupo no seu 

todo. Os exercícios envolvem habilidades abertas ou fechadas de um desporto 

específico. Quando os conceitos são o conteúdo, os mesmos graus de 

liberdade de escolha também estão presentes (ex:“Equilibra-te nas duas mãos. 

Agora equilibra-te em apenas três partes do teu corpo. Encontra um ponto de 

equilíbrio que consigas manter por sete segundos.”). No exemplo podemos 
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constatar que o primeiro exercício oferece aos alunos pouca liberdade de 

escolha enquanto a segunda oferece mais escolha. A terceira oferece ainda 

mais escolha e permite que o conteúdo seja mais individualizado. 

Quando os professores usam uma estratégia de ensino interativa, a 

apropriação da tarefa motora por si determina a capacidade da estratégia ir ao 

encontro das necessidades dos indivíduos num grupo. Devem ser dados aos 

alunos diferentes níveis de liberdade de resposta dependendo dos objetivos de 

aprendizagem e da variedade de capacidades no grupo. Um exercício que 

permite pouca liberdade de resposta pode ser apenas dada quando se pode 

supor que o exercício é apropriado para todos os alunos. Quando não se pode 

ter em conta que uma única resposta é apropriada para todos, a tarefa deve 

ser estruturada para permitir o potencial de sucesso de todos os alunos. 

Na estratégia de ensino interativo o professor é primariamente 

responsável pela seleção dos exercícios, a comunicação dos exercícios, a 

progressão, o feedback e a avaliação. Embora possam ser usados pequenos 

grupos e outros padrões organizacionais, geralmente o professor direciona os 

seus esforços para toda a turma. 

 

Comunicação dos exercícios – Ensino interactivo 

 

Quando uma estratégia interativa é usada para ensinar uma 

competência específica, o professor, por norma, assume total responsabilidade 

pela comunicação dos exercícios. Isto não significa que o professor não possa 

ser auxiliado pelos seus alunos ou pelos seus materiais. Apenas significa que o 

professor é sempre responsável pela comunicação do exercício e que nunca 

poderá dar esse papel inteiramente a qualquer outra entidade. A seleção de 

dicas e clareza da apresentação tornam-se componentes críticas na 

comunicação dos exercícios. 

No ensino interativo, o professor tem um papel dominante na 

comunicação dos exercícios porque estes são geralmente o resultado de um 

processo interativo. As tarefas são baseadas em respostas anteriores dos 

alunos e o conteúdo não pode ser limitado a uma progressão pré-determinada. 

Os professores não sabem exatamente qual será a próxima tarefa até verem 

como os alunos respondem ao exercício anterior. Por vezes, a próxima tarefa 
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irá solicitar a qualidade (refinamento), outras vezes irá expandir ou reduzir a 

complexidade ou a dificuldade (extensão), ou também poderá testar a eficácia 

das respostas dos alunos num contexto de aplicação (aplicação). 

 

Progressão do Conteúdo – Ensino Interativo 

 

No ensino interativo, o professor normalmente é responsável pela 

progressão, mas poderá partilhar essa responsabilidade com os seus alunos. 

Uma das vantagens do ensino interativo é que a progressão pode ser 

apropriadamente selecionada e o ritmo baseado na observação da 

performance dos alunos pelo professor. Os observadores astutos sabem 

quando pedir por qualidade e sabem que tipos de qualidade devem esperar 

(refinamento). Eles também sabem quando aumentar o nível de dificuldade de 

um exercício e quando diminuir essa mesma dificuldade (extensão). Quando a 

próxima tarefa é baseada na performance observada de um exercício prévio ao 

invés da mera passagem do tempo, a estratégia de ensino interativo está a ser 

usada eficazmente. Sem este processo interativo entre as respostas dos 

alunos e o próximo passo do professor, uma estratégia interativa perde a sua 

vantagem sobre estratégias mais manejáveis e predeterminadas. 

 

Prestação do feedback e avaliação – Ensino Interativo 

 

Numa estratégia interativa pura, o professor assume a principal 

responsabilidade de emitir o feedback e de fazer a avaliação. No ensino 

interativo, o professor deve estar livre durante a atividade para poder fornecer o 

feedback aos seus alunos; o professor deve pensar seriamente antes de 

decidir algo mais que o seu trabalho (ex: ser par de um aluno que não tenha 

parceiro, participar, organizar o material para o próximo exercício). 

O feedback pode ser dado aos indivíduos ou ao grupo enquanto os 

alunos estão em atividade ou após o cessar da atividade. Ao diminuir o ritmo 

do exercício para que os alunos tenham que depender da ordem do professor 

para começar, continuar e parar o exercício, o professor limita assim a 

quantidade de feedback que tem que fornecer, especialmente a ajuda 

individual que pode ser providenciada aos alunos. Um professor que envia 
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alunos para praticar sozinhos está numa posição vantajosa para providenciar 

feedback, mas assume que os alunos sabem o que fazer e podem trabalhar de 

forma independente sem dicas específicas. 

 

 

6.2.2.Ensino por estações 

 

O ensino por estações configura o envolvimento de modo a que 2 ou 

mais exercícios estejam a ocorrer simultaneamente na aula. Normalmente, a 

cada tarefa é designada uma área ou uma estação no ginásio e os alunos vão 

circulando de estação em estação. Por vezes, o Ensino por estações é 

chamado de Ensino por tarefas. 

O Ensino por estações tornou-se numa estratégia de ensino muito 

popular em EF. Quando usada efetivamente, pode providenciar uma 

configuração para as experiências de aprendizagem que satisfaz todas as 

funções instrucionais. No entanto, existem vezes em que o Ensino por 

Estações não é uma solução viável. 

 

Seleção do Conteúdo – Ensino por Estações 

 

Ao contrário do Ensino Interativo, no Ensino por Estações, o professor 

decide as tarefas previamente. Existem várias razões para os professores 

quererem que diferentes tarefas ocorram ao mesmo tempo. Quando não há 

material suficiente, o professor pode considerar importante que todos os alunos 

o usem. Pode ser vantajoso misturar tarefas que requerem muito espaço com 

aquelas que requerem pouco. Uma experiência de aprendizagem pode ser 

individualizada definindo os alunos para as estações com base na sua 

habilidade ou interesses e não tendo os alunos a rodar por todas as estações. 

Os professores podem também querer manter os alunos motivados ao 

praticarem várias tarefas similares em curtos períodos de tempo de diferentes 

formas nas diferentes estações. 
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Comunicação dos exercícios – Ensino por Estações 

 

Um dos aspetos mais complicados do Ensino por estações é a 

configuração para a comunicação dos exercícios. Normalmente, vários 

exercícios têm que ser comunicados ao mesmo tempo. O problema é colocar 

toda a gente rapidamente a exercitar sem perder alunos na confusão de 

exercícios que estes não têm que executar de imediato. Nas aulas, sempre que 

organizava os exercícios por estações, optava por comunicar a toda a turma o 

que pretendia que os alunos fizessem em cada uma delas e posteriormente ia 

de estação em estação fazer as respetivas correções que achasse relevantes 

para aquele momento. 

Os professores que usam o Ensino por Estações têm tentado resolver o 

problema da exposição dos exercícios de muitas formas. Podem ser usados 

grandes posters ou cartões com os exercícios para comunicar os exercícios. 

Os alunos mais velhos ou os pares podem comunicar o exercício numa 

estação. Cada aluno pode ter escrito indicações para uma determinada 

estação antes de lá chegar. Mas, mais usualmente, o professor tenta dar as 

diferentes diretivas para cada estação no começo da experiência de 

aprendizagem. 

Para ser eficiente, as tarefas devem ser simples e explicadas 

claramente. Com alunos mais novos, uma demonstração em cada estação é 

quase uma necessidade. É difícil usar o Ensino por estações para introduzir 

novas competências aos alunos por causa da limitação do tempo disponível 

para a comunicação do exercício. É também importante que os exercícios 

selecionados durem o mesmo período de tempo e que sejam auto motivadores. 

Quando uma tarefa termina rapidamente e as outras demoram mais tempo, os 

alunos são obrigados a ficar em espera numa estação até que todos terminem 

ou então, se são permitidos a continuar, fica um número desproporcional de 

alunos numa só estação. 

Por vezes, o Ensino por Estações pode ser usado para se trabalhar com 

alunos mais avançados ou com alunos que precisam de mais ajuda num dado 

exercício. Ao colocar a maioria dos alunos empenhados produtivamente num 

exercício auto motivador, o professor fica livre para estabelecer e permanecer 

numa estação mais voltada para a ajuda mais individualizada ou para introduzir 
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uma competência nova que necessite do envolvimento mais próximo do 

professor. Esta estratégia é normalmente eficaz numa aula de ginástica. Os 

alunos podem praticar as competências previamente introduzidas sem o 

professor, enquanto o professor se estabelece noutro grupo para introduzir 

novas tarefas ou para dar ajuda individual. 

 

Progressão do conteúdo – Ensino por Estações 

 

A progressão dos exercícios no Ensino por Estações pode ser difícil de 

planificar devido à necessidade de definir critérios de fácil compreensão para 

passar de um nível de habilidade para outro ou de uma habilidade para outra. É 

difícil passar os critérios para palavras ou para imagens que comuniquem 

dados qualitativos ou de forma.  

Os professores devem também definir estações com exercícios 

equivalentes em termos de tempo para a sua resolução. Quando uma estação 

é um pré-requisito para outra, frequentemente ficam muitos alunos retidos 

numa das estações. 

Os professores, por vezes, não fazem qualquer tentativa de definir uma 

progressão, em vez disso usam o Ensino por estações para praticar 

habilidades não relacionadas, exercícios do mesmo nível ou habilidades que já 

foram introduzidas pelo professor aos alunos. 

 

Prestação de feedback e avaliação – Ensino por Estações 

 

No ensino por estações muitos e diferentes exercícios estão a ocorrer ao 

mesmo tempo. O professor nesta situação normalmente tem uma posição de 

um gestor, mantendo o trabalho produtivo e gerindo o mesmo de uma estação 

para outra. A prestação de feedback e a avaliação deve ser por isso uma 

função de ensino que o Ensino por estações consegue lidar facilmente, 

simplesmente porque o professor está livre para outras funções de ensino uma 

vez terminado o exercício numa estação. O professor tem mais liberdade para 

se mover de uma estação para outra para emitir o feedback ou permanecer 

numa estação para apresentar uma nova tarefa aos alunos ou dar uma ajuda 
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específica. Os alunos devem ser capazes de manter um nível produtivo de 

empenho para que o professor esteja livre para exercer estas funções. 

Muitos professores principiantes que ainda não definiram competências 

de trabalho autónomo com os seus alunos vêem-se confrontados com a 

necessidade de serem gestores e têm por isso que arranjar outras formas de 

emitir feedback e fazer a sua avaliação. Os exercícios nas várias áreas de 

conteúdo podem ser planificados de modo a que os alunos recebam 

informação acerca da sua performance no exercício em questão (ex: Lançar o 

mais longe possível no lançamento do peso). As atividades que testam 

automaticamente as capacidades de cada um são normalmente bem-

sucedidas e podem ser ainda mais se for solicitado aos alunos que mantenham 

um registo do seu progresso quando esses exercícios são repetidos. Os 

exercícios estruturados com um número mínimo de repetições por habilidade 

(ex: 10 passes ou 10 remates acima da rede no voleibol), também fornecem o 

feedback e o potencial para ajudar os alunos a permanecerem produtivos. Os 

alunos têm uma maior dificuldade com tarefas qualitativas que se focam na 

forma sem nenhuma responsabilidade pela mesma. 

 

6.3.3. Ensino entre pares 

 

O Ensino entre pares é uma estratégia instrucional que transfere a 

responsabilidade do professor pelas funções instrucionais para o aluno. É 

geralmente usada em conjunto com outras estratégias, mas deve ser explorada 

separadamente. 

 

Selecção do Conteúdo – Ensino entre Pares 

 

O professor normalmente seleciona o conteúdo na estratégia de Ensino 

entre pares, mas, por vezes, a ideia ou conceito de movimento é apresentada 

pelo professor e os alunos ensinam a sua resposta a outros alunos. 

 

Comunicação dos Exercícios – Ensino entre Pares 
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No Ensino entre pares, um aluno está normalmente habituado a mostrar 

ou a ensinar uma habilidade a outro. Os alunos mais habilidosos ou 

experientes podem ser combinados com alunos que estão a ter mais 

dificuldade ou que são experientes. Como aconteceu por exemplo, nas aulas 

de judo. Pode ser pedido aos alunos que comuniquem um dado exercício a 

toda a turma ou a parte dela (em conjunto com o Ensino por Estações). 

Quando um aluno é usado com um “par professor” numa estação à parte, deve 

ser lembrado que os alunos que atuam como professores também têm 

necessidades , não apenas necessidades ao nível da sua competência, mas 

também necessidades de apoio e orientação no seu esforço como tutor. O 

Ensino entre pares é mais bem-sucedido quando os alunos mais velhos 

ajudam os alunos mais novos. A maior parte das vezes, os pares têm 

vantagens comunicativas que o professor não tem. Pois eles normalmente são 

bons a comunicar exercícios. 

 

Progressão do conteúdo – Ensino entre Pares 

 

A progressão do conteúdo é quase sempre uma função do professor 

mesmo quando o Ensino entre Pares é utilizado. A progressão da habilidade ou 

entre tarefas diferentes deve ser comunicada com clareza quando o “par 

professor” tem responsabilidade pela progressão. Esta progressão pode ser 

comunicada verbalmente ao grupo todo e é normalmente planeada 

previamente com o “par professor”. O critério qualitativo também deve ser claro 

para “par professor”. 

 

Prestação de feedback e avaliação – Ensino entre Pares 

 

De todas as funções instrucionais apropriadamente associadas ao 

Ensino entre Pares, a função de feedback e a avaliação é uma das mais 

apropriadas. Os professores de grupos grandes têm dificuldade em executar 

esta fulcral função por causa do tamanho do grupo e do tempo limitado. Os 

alunos que são treinados para serem bons observadores e a quem é dada a 

orientação sobre o que observar aquando da emissão de feedback podem 

ajudar-se bastante mutuamente. 
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O trabalho a pares é normalmente utilizado mais eficazmente para 

definir uma relação entre pares para feedback e avaliação. Quando o feedback 

do par não funciona, é normalmente devido à falta de clareza e 

estabelecimento dos critérios para observação por parte do professor ao 

observador, e também pela não comunicação das expectativas do aumento de 

performance dos alunos em causa. 

Os pares são muitas vezes utilizados com sucesso para avaliar a 

performance quando o produto da performance é facilmente quantificado, tal 

como o número de vezes que atinges um alvo em 10 lançamentos ou quando é 

dado aos alunos um aspeto da performance para observar, tal como “Diz ao 

teu parceiro se ele usou o corpo para ajudar no batimento”. Os alunos são 

capazes de se ajudar uns aos outros de formas mais sofisticadas se o 

professor está disposto a ensinar os alunos a ajudarem-se uns aos outros. 

As relações produtivas entre os pares levam, no entanto, tempo a 

desenvolver-se e os professores não devem esperar que os seus alunos atuem 

bem nestas situações sem uma clara orientação ou claras expectativas. 

 

6.3.4. Aprendizagem cooperativa 

 

A Aprendizagem Cooperativa é uma estratégia de ensino que foi 

desenvolvida por Johnson e Johnson em 1975. Esta estratégia de ensino tem 

tido uma ascensão que assenta no reconhecimento que os adultos na 

sociedade de hoje devem ser capazes de prezar a diversidade e o trabalho 

cooperativo numa sociedade diversificada para levar uma vida produtiva e feliz. 

A aprendizagem cooperativa tem o potencial não só de aumentar a 

aprendizagem estudantil, mas também de contribuir para o seu 

desenvolvimento social e afetivo. 

Na aprendizagem cooperativa, são dadas tarefas de aprendizagem ou 

projetos a grupos de aprendizes para serem solucionados em equipa. Os 

alunos são agrupados heterogeneamente e de acordo com diferentes fatores, 

tais como raça, capacidade ou necessidades sociais. Os grupos, assim como 

os indivíduos, são avaliados tendo em conta a sua capacidade de concluir o 

projeto ou a tarefa com sucesso, mas também são avaliados na forma como 
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trabalham em conjunto para a conclusão das tarefas. Tal como em todas as 

estratégias, os benefícios não são automáticos. Os alunos devem ser bem 

preparados para as expectativas envolvidas no trabalho em conjunto para um 

objetivo comum. Os resultados positivos são atingidos apenas se os objetivos 

que forem estabelecidos para os alunos forem significativos, aos alunos é 

ensinado a cooperar uns com os outros, e a responsabilização pelo processo e 

pelo produto da experiência de aprendizagem é evidente para o aluno. 

 

Seleção do Conteúdo – Aprendizagem Cooperativa 

 

Normalmente o professor seleciona um exercício ou um projeto para ser 

realizado pelos alunos numa aprendizagem cooperativa, no entanto, os alunos 

podem ter escolha ou um papel na definição da meta a atingir. Para produzir 

uma interatividade significativa tanto com o conteúdo como entre os alunos, os 

exercícios selecionados devem ter o potencial para ensinar algo significativo e 

ao mesmo tempo requerer a cooperação e as competências do grupo. Se um 

exercício pode ser resolvido imediatamente por um membro do grupo a tarefa 

não foi uma boa escolha para a aprendizagem cooperativa. O objetivo na 

seleção da tarefa deve ser o planeamento de uma experiencia que desenvolva 

a interdependência de todos os membros do grupo. 

Embora a aprendizagem cooperativa não seja usada atualmente em 

grande escala na EF, a natureza do conteúdo tem um potencial enorme para o 

seu uso como estratégia de ensino. É possível planificar experiências 

cooperativas entre alunos que são divertidas e que atingem objetivos sociais e 

afetivos na EF sem contribuir ativamente para a aprendizagem do aluno no 

conteúdo da EF. Muitos jogos cooperativos desta natureza já foram criados. As 

competências necessárias para atividades como esta são cooperativas, mas 

não contribuem muito para o conteúdo exclusivo dos objetivos da nossa área. 

As experiências de Aprendizagem cooperativa devem então ser planeadas 

para contribuir de alguma forma para os objetivos psicomotores da EF tal como 

para o desenvolvimento social e emocional dos alunos. 

São quatro os diferentes formatos de Aprendizagem cooperativa usados 

extensivamente na sala de aula. Seguem-se descrições breves das mesmas: 
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Puzzle é um dos quatro formatos. Na abordagem do puzzle à 

aprendizagem cooperativa, um projeto que tem o potencial de ser dividido em 

vários componentes é criado. O projeto é dividido em componentes essenciais 

para a sua conclusão. É dado a cada aluno no grupo uma parte do projeto. 

Todos os alunos que são responsáveis por uma parte formam um grupo inicial 

e é-lhes dado os recursos para aprenderem a parte que lhes compete. Na 

modificação Puzzle 1 e Puzzle 2 não é necessário que seja dado a cada aluno 

materiais separados de um determinado tipo, todos os alunos são expostos aos 

mesmos materiais e apenas um deles assume responsabilidade perante uma 

parte dos materiais. Cada aluno tem depois uma parte do projeto que ele(a) 

terá que partilhar com o grupo. O Puzzle cria uma interdependência porque 

cada aluno tem uma parte única do projeto. 

Potencial Puzzle de Educação Física. Todos os membros de uma equipa 

ou grupo são responsáveis por um diferente componente de fitness numa 

coreografia de aquecimento.  

Cada membro é responsável por uma diferente competência num 

desporto ou numa unidade desportiva ou numa dança folk diferente numa 

unidade de dança folk. 

Torneio de Jogos de Equipa (TJE) (Slavin, 1983). Nos TJE, grupos 

heterogéneos trabalham em equipa para dominar o conteúdo numa competição 

contra outras equipas. Para o torneio e competição em causa os alunos são 

agrupados homogeneamente de acordo com a sua capacidade. Ambos os 

resultados individuais e cooperativos das equipas são registados. 

Potencial TJE de Educação Física. O TJE tem um potencial enorme para 

a Educação Física, particularmente para os jogos individuais. As equipas são 

formadas heterogeneamente para praticarem e homogeneamente para 

competição. Aos grupos praticantes devem ser ensinado como facilitar a 

melhoria de todos os membros. 

Verificação de Pares. Na verificação de pares, 2 grupos de 2 alunos têm 

que trabalhar juntos. Cada par é organizado como um grupo de Ensino entre 

pares, que já foi descrito anteriormente. Na verificação de pares, 2 grupos de 

pares voltam depois como um grupo de 4 para avaliar e reverem o que fizeram 

previamente. 
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Potencial Verificação de Pares de Educação Física. Grupos de Ensino 

entre Pares são definidos para aprenderem uma competência. Os pares 

formam assim um grupo de 4 com outro grupo de 2 para ajudarem-se 

mutuamente. Os alunos são usados assim para desenvolverem uma “manobra 

dupla” numa sequência de movimento; a Verificação de pares é então usada 

para ensinar o que um grupo desenvolveu a outro grupo. 

“Co-operativo.” Na “co-operação” um projeto com muitos componentes 

é criado. O grupo decide quais os componentes que cada membro ficará 

encarregue. Os alunos serão avaliados individualmente tendo em conta aquilo 

que conseguem realizar na sua responsabilidade específica no grupo. 

Potencial “Co-operação” de Pares de Educação Física são equipas 

equilibradas, desenvolvidas para um desporto. Cada equipa é responsável pelo 

equipamento, aquecimento, árbitros, um treino diário de 10 minutos, registo de 

resultados e gestão durante o jogo. São definidos diferentes papéis para os 

alunos que podem ser alterados semanalmente (similar ao Modelo de 

Educação Desportiva desenvolvido por Siedentop, 1992). Por exemplo, os 

grupos são responsáveis pelo planeamento de uma coreografia de dança 

aeróbica que engloba os vários componentes de fitness. 

As experiências de aprendizagens cooperativas mais eficazes têm um 

potencial acrescido para estudantes que têm diferentes papéis 

interdependentes. 

 

Comunicação dos Exercícios – Aprendizagem Cooperativa 

 

Os professores irão querer comunicar os exercícios na aprendizagem 

cooperativa após os grupos terem sido selecionados para trabalhar num 

determinado exercício. A seleção de grupos é um dos aspetos mais 

importantes da aprendizagem cooperativa. Os grupos selecionados devem ser 

heterogéneos em relação a género, capacidades, orientação étnica ou raça. As 

competências de interação sociais de todos os aprendizes são uma forte 

consideração ao fazer parte de um grupo. 

Os professores têm várias opções para comunicar exercícios na 

aprendizagem cooperativa. Normalmente os professores irão comunicar o 

exercício a todos os grupos ao mesmo tempo. A comunicação das tarefas deve 
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englobar as expectativas do professor em relação ao objetivo da experiência de 

aprendizagem assim como as expectativas de como esse objetivo deve ser 

atingido enquanto grupo. Quanto mais independentes forem os grupos de 

aprendizes mais liberal o professor pode ser sobre o processo que irá ser 

utilizado. Os alunos que estão a começar a trabalhar cooperativamente irão 

necessitar de uma maior estrutura por parte do professor sobre como a tarefa 

deverá ser resolvida. Eles poderão precisar que o professor lhes dê 

orientações sobre a organização bem como o tempo para completar 

responsabilidades organizacionais e depois os alunos devem reportar aquilo 

que pretendem fazer à medida que avançam com o projeto.  

As expectativas claras são críticas para a criação de um exercício de 

aprendizagem cooperativa, tanto para o indivíduo como para o grupo. Os 

materiais escritos são utilizados usualmente para sumariar o exercício para os 

alunos. Estes materiais podem descrever o seguinte: 

 Produto final 

 Passos para serem realizados no caminho para o produto final 

 Componentes do projeto 

 Recursos disponíveis para os alunos 

 Prazo limite para a conclusão do projeto 

 “Regras” a seguir durante a realização do projeto 

 Procedimentos de avaliação para o grupo e para os indivíduos no grupo 

 

Progressão do Conteúdo – Aprendizagem Cooperativa 

 

A progressão do conteúdo em experiências de aprendizagem cooperativa 

está inerente à tarefa em si ou é deixada para os aprendizes. Quando os 

professores estão a começar o trabalho com os alunos em experiências de 

aprendizagem cooperativa, eles deverão estruturar o exercício para incluir uma 

progressão como por exemplo: 

1. Eleger um líder; 

2. Dividir o grupo em equipas de X pessoas; 

3. Formular 3 diferentes possibilidades de defesa; 
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4. Tentar todas as 3 defesas e avaliá-las de acordo com os critérios 

listados; 

5. Escolher a defesa que crê ser a melhor; 

6. Trabalhar na defesa até que todos consigam dominá-la bem; 

7. Preparar para apresentar a sua defesa à turma como um todo. 

 

Cada passo de progressão pode ser inicialmente verificada pelo professor. 

Os alunos que têm mais experiência no trabalho em grupo poderão não 

precisar de tanta estrutura no processo e deve-lhes ser permitido criar as suas 

próprias estratégias para chegar a soluções no projeto e trabalhar ao seu 

próprio ritmo. O professor deve intervir com grupos que estejam a ter 

problemas a começar e deve sugerir uma abordagem diferente. 

 

Prestação de Feedback e Avaliação – Aprendizagem Cooperativa 

 

Uma vez apresentado o exercício, o professor deve estar livre para dar o 

feedback aos grupos sobre o seu trabalho e quão bom tem sido o seu 

progresso na realização do projeto. Uma das vantagens da aprendizagem 

cooperativa é que o professor está livre e pode permanecer com um grupo o 

tempo que precisar sob a ideia que todos os outros alunos estão empenhados 

produtivamente no seu próprio trabalho. O professor deverá ser um observador 

astuto no processo de grupo para ser eficaz no seu papel. Os professores 

poderão sugerir estratégias alternativas para a conclusão dos exercícios e 

recursos. Deve ser permitido aos alunos que trabalhem nos seus próprios 

problemas e más decisões sem grande interferência do professor. Contudo, 

não deve ser permitido que os grupos se debatam por longos períodos de 

tempo sem ajuda do professor. Se alguns grupos precisam de orientação e 

estrutura, tal deve ser providenciada. 

Porque é provável que alguns grupos não só cheguem a uma diferente 

conclusão para o problema em mãos, mas também use um processo diferente 

para lá chegar, todos os grupos poderão beneficiar de sessões de “partilha” no 

qual os grupos terão a oportunidade de apresentar aos outros grupos o que 

eles têm desenvolvido e como o têm desenvolvido. O professor poderá utilizar 

estas oportunidades para enfatizar as competências do processo de grupo e 
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dar a conhecer aos alunos as vantagens da diversidade de talentos e 

capacidades. O professor pode também usar estas oportunidades para falar 

sobre vantagens e desvantagens dos resultados produzidos pelos grupos tais 

como “O que acharam da solução que este grupo apresentou?” ou “Como 

acham que este grupo poderia melhorar o que eles fizeram?” 

Sessões de avaliação mais formais que possam proporcionar feedback para 

grupos individuais sobre as soluções ou sobre os processos são benéficas. O 

Feedback e a avaliação estão mais facilitados se o professor definir 

previamente critérios claros aquando da comunicação das expectativas aos 

alunos. Um dos objetivos principais ao utilizar a aprendizagem cooperativa é 

ajudar os alunos a compreender como trabalhar com os outros para que todos 

saiam beneficiados e as vantagens do trabalho em equipa para atingir um 

objetivo de um modo cooperativo. Porque o processo de grupo é tão importante 

para esta estratégia, o feedback e a avaliação não devem ser focados somente 

nas soluções de cada grupo mas também no processo utilizado para esse fim. 

Se o professor vai fazer uma avaliação do processo do grupo e não partilha 

essa avaliação com o grupo, muitos dos benefícios são desperdiçados. 

 

6.3.5. Auto-didatas 

 

Da forma mais simples, a estratégia auto-didata envolve um programa 

predefinido para o ensino que pode envolver o professor num papel tutorial ou 

de gestor mas elimina, basicamente, o professor das funções instrucionais 

mais tradicionais durante o próprio processo instrucional. As estratégias auto-

didatas dependem bastante de material escrito, meios de comunicação e 

procedimentos de avaliação predefinidos. Eles poderão ser usados para 

preencher uma ou mais, por vezes todas, as funções de instrução. 

Para além de serem usados para aulas inteiras ou partes de uma aula, 

modelos auto-didatas podem ser planeados para um ano inteiro. Os alunos 

podem trabalhar nos limites da aula ou autonomamente ao longo do período 

estruturado das aulas. Os materiais que incluem progressão de exercícios, 

instruções para performance em exercícios, recomendações de treinos e 

ferramentas de avaliação são providenciados. Os alunos e/ou o professor 
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decidem onde o aluno começa a progressão e onde a termina. Domínio da 

aprendizagem normalmente envolve um ponto de saída predefinido. O período 

de tempo que um aluno leva para atingir o seu ponto é flexível. Ensino por 

contracto e muitas outras formas de programas individualizados de instrução 

avaliam o aluno com um critério de saída previamente acordado. O aspeto 

mais importante das estratégias auto-didatas é que todos os ingredientes 

necessários para a aprendizagem do aluno devem ser incluídos nos materiais.  

Deve ficar claro que os alunos que irão beneficiar das estratégias auto-

didatas devem estar muito motivados, orientados autonomamente, e, até certo 

ponto, saber como usar eficazmente o seu tempo e os materiais 

providenciados. Motivação, autocontrolo e capacidade no uso de materiais 

instrucionais levam tempo a desenvolver-se. Um professor seria imprudente ao 

mudar completamente para um modelo auto-didacta sem que estas 

capacidades estivessem bem desenvolvidas.  

 

Selecção do Conteúdo – Estratégias Auto-Didatas 

 

O conteúdo das estratégias auto- didatas é normalmente definido 

previamente através de uma lista de tarefas de progressão com critérios 

incluídos (ex: têm agregados critérios de avaliação). Por vezes, são 

sequenciadas competências para desportos na sua totalidade, de níveis iniciais 

para níveis mais avançados com pequenas graduações entre eles. Alunos (ou 

professores) podem então decidir entrar na progressão a qualquer momento. É 

permitido aos alunos que avancem rapidamente de um nível para outro através 

de testes de competência. 

 

Comunicação dos Exercícios – Estratégias Auto- Didatas 

 

Os exercícios são normalmente definidos e comunicados de forma escrita 

em quadros, materiais imprimidos ou em cartões-exercício. Para exercícios 

mais complexos, outro tipo de meios é necessário (ex: vídeos, gráficos, filmes). 

Quando os alunos estão preparados para fazer um exercício, eles procuram 

orientação ou descrições sobre como o fazer. 



 Estratégias de Ensino 

- 68 - 

 

Obviamente que os alunos devem saber usar os materiais eficazmente para 

aprender um exercício. No entanto, materiais suficientes devem estar 

disponíveis e convenientes para o método escolhido da comunicação da tarefa 

em questão. 

É possível para os professores realizarem a comunicação da tarefa em 

questão utilizando uma estratégia auto-didata. Neste caso é dito aos alunos 

que um certo exercício será apresentado a um dado momento para aqueles 

alunos que estiverem preparados para o aprender. O resto dos alunos pode 

permanecer nos seus programas atuais. Variações de ensino por estações 

podem ser também utilizadas com diferentes exercícios apresentados em 

diferentes estações. 

 

Progressão do Conteúdo – Estratégias Auto- Didatas 

 

Uma das vantagens de um modelo auto- didata é que cada aluno pode 

começar, progredir e terminar o seu trabalho num conteúdo a um nível 

apropriado. Uma desvantagem é que a progressão é predefinida e pode não 

ser apropriada para todos os alunos.  

Alguns programas predefinidos permitem contornos retificativos e 

desenvolvimentos horizontais de materiais. Nestes casos os materiais de treino 

são providenciados para permitirem a prática do mesmo nível duma 

experiência mas de formas diferentes. Materiais mais sofisticados podem ser 

também criados para que alunos trabalhem em problemas específicos de 

diferentes formas.  

Critérios para a qualidade da performance deve ser integrada nos materiais 

de avaliação e instrucionais.  

 

Prestação de Feedback e Avaliação – Estratégias Auto-Didactas 

 

O Feedback é essencial para a aprendizagem acontecer. O conhecimento 

dos resultados pode ser incluído nos materiais instrucionais mas o 

conhecimento da performance em si é mais difícil de obter através de meios 

auto-didatas. 
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Alguns modelos auto-didatas de competências psicomotoras dependem 

muito do feedback de outrem ou da ajuda de vídeos. Idealmente, o professor 

numa aula instrucional devia estar disponível para dar feedback. No entanto, o 

papel do professor, numa estratégia auto-didata, é complicado pelo papel do 

professor como gestor. Por causa da necessidade de avaliar os alunos e ajudar 

os alunos a usar os materiais, o professor poderá ter dificuldades a 

providenciar o devido feedback. 

Estratégias auto-didatas estão assim muito dependentes da avaliação. Nos 

modelos instrucionais auxiliados por computadores, usados na sala de aula 

para aprendizagem cognitiva, os computadores providenciam o necessário 

feedback e avaliação do aprendiz como parte do seu programa. Na educação 

física as competências motoras não podem ser avaliadas por papel e lápis ou 

por respostas de computador. É esperado que os alunos cumpram certos 

critérios antes de progredirem para outra habilidade ou para outro nível da 

mesma. Por vezes o professor tem que julgar as capacidades dos seus alunos 

e assim passar muito tempo a avaliá-los. Professores que designam certas 

alturas durante uma aula ou certos dias para analisar o progresso dos seus 

alunos são normalmente mais bem-sucedidos no resto das suas funções. 

 

6.3.6. Cognitiva 

 

Estratégia cognitiva é um rótulo dado a um grupo de estratégias criadas 

para motivar o aprendiz cognitivamente no conteúdo através da apresentação 

de tarefas. Os termos “resolução de problemas”, “descoberta guiada”, “estilo 

divergente” (Mosston 1986), “ensino através de questões” (Siedentop, 1991), 

“aprendizagem investigativa” (Harrison e Blakemore, 1992), e outros termos 

têm sido usados para descrever as abordagens do conteúdo em si, que 

motivam o aprendiz na formulação de respostas em vês de duplicar a resposta 

que lhes foi mostrada pelo professor. Os professores usam uma estratégia 

cognitiva porque elas suportam uma, ou mais, das seguintes ideias: 

 O processo da aprendizagem é tão importante como a aprendizagem 

em si; 
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 Os alunos têm mais tendência a empenharem-se a um nível mais 

elevado do conteúdo quando o seu papel no processo de aprendizagem 

é mais extenso; 

 Estratégias cognitivas permitem que o conteúdo seja individualizado; 

 Estratégias cognitivas são uma boa maneira de ensinar conceitos aos 

alunos e conceitos têm a potencialidade de se transferirem para outro 

conteúdo similar. 

O professor tem várias alternativas se o objetivo é envolver o aprendiz 

cognitivamente. As estratégias cognitivas normalmente envolvem um tipo de 

processo solucionador de problemas da parte dos aprendizes ou dos grupos de 

aprendizes iniciados através da apresentação de um exercício. Os problemas 

podem ser tão simples como “É melhor no salto em comprimento dobrar os 

joelhos quando aterras ou manter os joelhos esticados”, ou tão complicado 

como “Cria uma sequência de exercícios que possa ser usada para o 

aquecimento em voleibol”. O nível de envolvimento do aprendiz varia com o 

nível de resposta cognitiva. Quando o professor está à espera de uma simples 

resposta correta a resolução de problemas é normalmente intitulada de 

descoberta guiada (Mosston, 1986). Quando o problema é mais amplo e não 

há apenas uma boa resposta mas um conjunto de boas respostas a resolução 

do problema é normalmente intitulada de estilo divergente.  

As estratégias cognitivas focam-se na natureza do exercício apresentado ao 

aprendiz e não na organização da instrução. Por isso as estratégias cognitivas 

podem ser utilizadas com qualquer estratégia previamente descrita 

anteriormente que organizem instruções. O Ensino interativo, Ensino a pares, 

estratégias de Aprendizagem cooperativa e estratégias de Auto-didatas o 

podem ser todas utilizadas como um enquadramento para envolver o aprendiz 

cognitivamente no processo de instrução.  

 

6.3.7. Ensino em equipa 

 

O Ensino em equipa é uma estratégia de ensino no qual mais do que um 

professor é responsável pela entrega instrucional a um grupo de aprendizes. 
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Quando as turmas de educação física se tornam co-educacionais, muitos 

educadores olham para o ensino em equipa como uma forma de reunir as 

necessidades tanto de raparigas como de rapazes agrupados 

heterogeneamente tendo um professor masculino e um professor feminino 

responsáveis por um grupo maior de aprendizes. O Ensino em equipa como 

uma estratégia tem um enorme potencial para reunir estas necessidades tal 

como para comunicar instruções com muita eficácia. Infelizmente o Ensino em 

equipa ainda não atingiu o seu potencial. Os professores não conseguiram 

treinar a capacidade para ensinar em equipa ou não foram capazes de 

desenvolver a relação interativa necessária entre eles para fazer com que o 

ensino em equipa funcionasse. Na maior parte das situações, o Ensino em 

equipa não é nada mais do que um Ensino por turnos. Em vez de 40 alunos a 

terem aulas com 2 professores, têm 40 alunos com apenas 1 professor.  

Quando usado apropriadamente, o Ensino em Equipa tem o potencial para 

ser a “melhor” solução para inúmeras situações que não são possíveis ou são 

difíceis de implementar em classes mais introvertidas. Mesmo em turmas mais 

introvertidas, os professores deviam considerar as vantagens do Ensino em 

Equipa: 

Grupo flexível – Uma das principais vantagens do Ensino em Equipa é o 

agrupamento flexível. O ensino em Equipa pode usar qualquer uma das 

estratégias instrucionais previamente mencionadas. A vantagem do Ensino em 

Equipa é que os alunos podem ser divididos variadamente em cada período de 

uma aula ou parte de uma aula para individualizar a instrução, baseando-se no 

nível de competência, interesses, necessidades sociais, ou qualquer critério 

que os professores considerem importantes. O tamanho do grupo pode 

permanecer flexível para que, por vezes, o professor auxiliar que tem apenas 

um grupo pequeno possa dar uma ajuda extra ou tenha necessidade de 

progredir na matéria mais rapidamente do que o resto da turma. Os papéis dos 

professores podem alternar para que não seja sempre o mesmo a agir como 

professor auxiliar ou sempre o mesmo professor principal para a instrução. 

Muitos professores eficientes, que usam o Ensino em Equipa, alternam os seus 

papéis num nível ou unidade específicos, tendo em conta a sua experiencia ou 

interesse nessa área em particular. 
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Ajuda Individual – O professor auxiliar pode ser usado na instrução para 

identificar os alunos que precisam de ajuda e dar essa mesma ajuda a esses 

alunos sem ter as responsabilidades de dar a aula em si. O feedback e a 

avaliação é difícil na instrução em grupo com apenas um professor. Reunir as 

diferentes necessidades dos indivíduos é uma das principais vantagens do 

Ensino em Equipa. 

 

6.3. Vantagens e desvantagens das estratégias apresentadas 

por Rink 

 

Vantagens e Desvantagens da Estratégia – Ensino Interativo 

 

A vantagem do ensino interativo como estratégia para a planificação de 

experiências de aprendizagem é que é interativo. Os professores podem 

estabelecer a progressão e providenciar para a individualização do conteúdo 

através de tarefas motoras por si só se as comunicarem no momento oportuno. 

Porque o professor normalmente dirige-se ao grupo todo quando está a 

comunicar o conteúdo, a compreensão dos alunos pode ser determinada e a 

comunicação imediatamente ajustada. O feedback e a avaliação estão 

dificultados no ensino interativo com grupos maiores porque o professor está 

ativamente envolvido na seleção de tarefas, na comunicação e na progressão.  

Uma desvantagem do ensino interativo surge porque alguns professores 

acham difícil usar uma estratégia interativa. Eles têm dificuldade na 

planificação de tarefas motoras que possam realmente individualizar a seleção 

do conteúdo e a progressão, ou então não desenvolveram competências de 

trabalho autónomo com os seus alunos que tornariam o seu trabalho produtivo 

em diferentes tarefas ou em diferentes níveis de cada tarefa. Neste caso, o 

ensino interactivo pode tornar-se numa situação em que o conteúdo não é 

apropriado para todos os aprendizes. 

 

Muitos professores escolhem o Ensino por Estações como uma estratégia 

de ensino porque oferece uma grande flexibilidade na seleção do conteúdo. 

Todos os alunos podem estar ativos a fazer diferentes coisas. A natureza exata 
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do conteúdo e a preparação para o tempo a permanecer em cada estação 

podem ser decididos pelo aluno ou pelo professor. 

Existem competências de trabalho autónomo que devem ser ensinadas e 

definidas antes do ensino por estações que possa ser usado eficazmente. 

Quando os alunos conseguem trabalhar autonomamente sem a supervisão 

próxima do professor, este fica livre para providenciar feedback, avaliar o 

progresso do aluno ou trabalhar com um grupo mais pequeno numa única 

estação. 

Alguns tipos de conteúdo funcionam melhor que outros no Ensino por 

Estações. Na maior parte dos ambientes escolares, as limitadas preparações 

para a comunicação dos exercícios tornam as habilidades novas ou mais 

complexas difíceis de trabalhar no formato de Ensino por Estações. As novas 

tarefas orientadas para o processo, como as que enfatizam a forma, são 

difíceis de comunicar e de definir sistemas de responsabilização. A auto-

avaliação, as tarefas orientadas para o produto, bem como a prática de 

habilidades já aprendidas, que não necessitam de um grande refinamento ou 

desenvolvimento por parte do professor, são normalmente os mais bem-

sucedidos. 

A maior dificuldade do Ensino por Estações é a manutenção da qualidade 

da performance das respostas dos alunos. Não é incomum ver alunos a 

“correr” pelos exercícios de ginástica ou a manipular as tarefas sem qualquer 

atenção ao modo como estão a realizar a habilidade. Se a qualidade da 

performance é importante para o exercício, os professores devem encontrar 

formas de responsabilizar os alunos por essa mesma qualidade. Escrever os 

critérios do processo no cartão do exercício usualmente não é a maneira mais 

adequada de comunicar as preocupações qualitativas ou de manter os alunos 

responsáveis pela qualidade dos exercícios. Os professores devem comunicar 

claramente a orientação do objetivo qualitativo do exercício quando expõe o 

mesmo e devem parar os alunos quando a qualidade do exercício não está a 

ser respeitada. 

Vantagens e Desvantagens da Estratégia – Ensino entre Pares 
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Como uma estratégia de ensino, o Ensino entre Pares pode ser usado para 

todas as funções instrucionais ou apenas para uma. Tal como todas as 

estratégias de ensino, pode ser usado para uma parte de uma aula ou para a 

aula toda. A chave para o Ensino entre Pares é a relação entre os alunos. O 

professor tem que ter a certeza que os alunos irão trabalhar bem juntos e de 

uma maneira produtiva. Uma relação produtiva entre os pares não irá ocorrer a 

não ser que as expectativas da relação sejam claras e os alunos sejam 

responsabilizados em relação a critérios específicos e às várias 

responsabilidades acarretadas. Por outras palavras, a relação entre os pares e 

as responsabilidades devem ser bem estruturadas. Os professores que 

colocarem os alunos juntos para se ensinarem ou observarem mutuamente 

sem qualquer orientação irão ficar desapontados com os resultados. 

Quando experiências de Ensino entre Pares são bem utilizadas para uma 

ou mais funções instrucionais, pode ser realizado mais trabalho individualizado. 

A atenção do professor no Ensino entre Pares deve ser agora focada na 

orientação da relação entre pares em detrimento da performance dos 

aprendizes. 

As experiências de Ensino entre Pares têm o potencial para desenvolver no 

“par professor” competências importantes de observação e análise, bem como 

uma maior compreensão das competências motoras e sociais. Tanto o 

aprendiz como o “par professor” beneficiarão desta experiencia. 

 

Vantagens e Desvantagens da Estratégia - Aprendizagem Cooperativa 

 

A Aprendizagem Cooperativa é um investimento de tempo. Os professores 

usam a aprendizagem cooperativa porque eles creem que o tempo gasto a 

ajudar os alunos a aprenderem a trabalharem juntos e a lidarem com conteúdo 

a um nível superior é um bom investimento. Nem todo o trabalho de grupo ou 

grupo a pares é aprendizagem cooperativa. Experiências de aprendizagens 

cooperativas são bem estruturadas e especificas para atingirem objetivos de 

aprendizagem cooperativos e melhorarem a interação entre os alunos. Se o 

professor não está disposto a perder tempo para ajudar os alunos a interagirem 

entre si numa forma positiva, a aprendizagem cooperativa não irá ser muito 

produtiva. 
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Vantagens e Desvantagens da Estratégia – Estratégias Auto-Didatas 

 

As estratégias auto-didatas deviam provavelmente ser o objetivo dos 

programas bem desenvolvidos na área da Educação Física. Quando os alunos 

deixam os programas escolares é uma grande vantagem para eles ter a 

capacidade de utilizar materiais, equipamentos e espaços que facilitem a sua 

aprendizagem. Para além disso, de usar prontamente livros auto-didatas que 

tenham ao seu dispor, e que possam ao mesmo tempo direcionar a sua própria 

instrução. Os alunos não começam logo deste ponto, contudo, os professores 

devem decidir se querem usar este tipo de programas para ensinar os alunos a 

funcionar neste tipo de ambientes. Esta é uma decisão curricular. 

Modelos auto-didatas envolvem progressões previstas. Quanto mais 

especifica for a progressão, mais facilmente um aluno pode ser colocado 

apropriadamente nessa progressão. As progressões podem ser planeadas com 

certos contornos que possam antecipar um avanço menos linear da 

competência. Tal planificação ajuda a individualização. 

A desvantagem dos modelos auto-didatas é o tempo necessário para 

preparar os materiais. Boas progressões, materiais audiovisuais e materiais de 

avaliação requerem muito tempo de preparação. Materiais desenvolvidos 

comercialmente estão disponíveis mas a um custo avultado. Para além disso 

os professores já gastam muito do seu tempo a explicar aos alunos como usar 

os materiais e a avaliar o seu progresso. 

 

Vantagens e Desvantagens da Estratégia – Ensino em Equipa 

 

Se o Ensino em Equipa for utilizado com eficiência, os professores devem 

estabelecer uma relação entre eles que os permita sentir confortáveis a ensinar 

perante outro profissional. Para professores que não se sentem confortáveis a 

trabalhar perante outros professores, pode ser inicialmente um pouco 

desconfortável mas posteriormente valerá a pena o risco. Os professores 

devem estar recetivos a planificar e fazer uma introspeção do seu trabalho 

conjunto. Em algumas situações este trabalho conjunto é difícil devido às 

diferentes personalidades e metas profissionais de cada um. Tal como em 
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todas as relações deve haver um acordo, um compromisso. Os professores 

que conseguirem estabelecer essa relação profissional tendem a aprender 

imenso um com o outro. Uma relação produtiva e interativa com outro 

profissional tende a ter uma produtividade crescente e muito motivadora. 

 

 

6.4. Estratégias de ensino apresentadas por Metzler 

 

Algumas das estratégias apresentadas por Metzler são semelhantes às 

apresentadas por Rink. No entanto, Metzler divide as estratégias de ensino em 

EF em duas partes: Gestão e Instrucional. 

Comecemos pelas estratégias de Gestão. Elas podem ser preventivas, 

interativas ou de grupo. 

Todos os modelos instrucionais dependem do plano do professor para a 

gestão da aula. Isto permite que os recursos disponíveis possam ser usados no 

seu potencial máximo para que seja rentabilizado em cada modelo o conjunto 

único de prioridades de domínio e os resultados da aprendizagem dos alunos. 

Cada plano de gestão deve ser consistente com o modelo para o qual é 

utilizado. O plano mais importante é o plano criado para a gestão preventiva, 

para aumentar o comportamento apropriado e a motivação na sala de aula. 

Todas as aulas e unidades em Educação Física requerem um certo período de 

gestão, planeado em segmentos identificados das aulas: o início da aula, 

transições e fim da aula. Existem muitas estratégias eficazes para prevenir ou 

reduzir as ocorrências de problemas de gestão em complexos ambientes 

instrucionais em Educação Física. (Metzler, 1999) 

 

6.4.1. Estratégias de gestão 

 

6.4.1.1. Estratégias de gestão preventiva 
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Embora não seja possível eliminar completamente o mau comportamento 

na sala de aula, o professor pode preparar um plano de gestão preventivo para 

reduzir de uma forma significativa a probabilidade do aparecimento de 

problemas de comportamento de modo a aumentar o tempo de concentração 

num exercício e na aprendizagem dos alunos. Tais problemas podem resultar 

em minutos retirados à possibilidade para aprender, no aumento do stress dos 

professores e num ambiente negativo no ginásio. 

Nas estratégias de Gestão no início da aula, é importante que a aula de 

Educação Física comece de uma forma rápida e estimulante para que essa 

predisposição possa ser levada do início ao fim da sessão. Siedentop (1991) 

denomina isto de “aproveitar o momentum”. O uso de boas estratégias de 

gestão aquando do início da aula também determina o tom e as expectativas 

do professor para a aula com uma mensagem clara aos alunos que este é um 

momento para aprender. (Metzler, 1999) 

Devemos expor o plano de aula aos alunos, pois habitualmente, os alunos 

entram na aula de Educação Física sem qualquer ideia do que está planeado 

para a sua sessão. Eles chegam ao ginásio e têm que esperar que o professor 

dê um repreensão oral ou incompleta previsão, tal como “ Hoje vamos trabalhar 

nos serviços no Voleibol…”. Muito frequentemente os alunos respondem com, 

“Quando é que vamos realmente jogar?”. Nas Escolas Secundárias, seria muito 

mais simples expor um plano completo da aula nos balneários para que os 

alunos soubessem o que esperar na sessão. Para as aulas na escola primária 

seria uma questão de fazer uma previsão mais completa da aula no seu início. 

Devemos expor ou anunciar as instruções especiais do dia, uma vez que as 

aulas de EF podem ter lugar em inúmeros lugares por toda a escola e podem 

estar sujeitas ao clima no exterior. Isto requere por vezes alterações nos planos 

de aula, tendo em conta que os alunos podem precisar de uma informação 

adicional sobre o que vestir ou a própria localização da realização da aula. 

Normalmente, o professor diz a informação a alguns alunos que depois a 

espalham pelo resto da turma ou então espera que todos os alunos cheguem 

para se dirigirem então todos para o novo local. Para as Escolas Secundárias 

um plano mais eficiente em termos de tempo poderia envolver o uso de uma 

informação escrita colocada na porta dos balneários antes da troca de roupa. 

Nas escolas primárias, o professor de EF poderia pedir ao professor principal 
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uma breve declaração sobre quaisquer alterações durante os seus anúncios 

diários. Daí, as turmas seriam capazes de chegar à aula de EF prontas para 

cumprir com as alterações necessárias de local, horário ou procedimentos. 

Atividade Instantânea, é o nome que se dá para tentar resolver alguns 

problemas de gestão que ocorrem no início da aula porque os alunos têm 

pouco mais para fazer do que esperar que o professor dê início à aula. À 

medida que o número de alunos no ginásio aumenta antes do início da aula, 

surge a oportunidade para ocorrerem maus comportamentos enquanto os 

alunos estão menos supervisionados diretamente pelo professor. É possível 

que o professor apresente uma “atividade instantânea” que os alunos possam 

começar logo quando entram no ginásio, reduzindo assim a possibilidade de 

ocorrência de mau comportamento enquanto os restantes alunos chegam para 

o início da aula. 

A gestão de contingência para as salas de aula é baseada em técnicas de 

modificação de comportamento que têm mostrado ser altamente eficazes 

(Alberto & Troutman, 1999). Neste plano, existe uma indicação clara da relação 

entre o comportamento do aluno e as consequências para o mesmo. Se é 

audível ou observado um comportamento apropriado na sala de aula, esse 

aluno é premiado ou esse comportamento reforçado como consequência. Isto 

irá aumentar a probabilidade dos alunos repetirem ou manterem esse 

comportamento. Se é audível ou observado um comportamento menos próprio, 

esse aluno receberá nenhum prémio ou poderá ser castigado, reduzindo assim 

a probabilidade desse comportamento negativo voltar a ocorrer. Existem muitas 

estratégias baseadas em contingências para a gestão preventiva em EF, como 

por exemplo: 

O Jogo do Bom Comportamento – Nesta estratégia, os alunos formam uma 

equipa, com os seus colegas e recebem uma dedução de um ponto por cada 

comportamento inapropriado observado pelo professor. Cada equipa estará a 

competir contra a(s) outra(s) para ganhar o jogo do bom comportamento 

durante o período da aula. O professor irá manter um registo para cada equipa 

durante a aula, a equipa que ganhar irá receber um pequeno prémio no fim da 

aula. 

Contrato de Comportamento – A essência do contrato de comportamento é 

que o professor e os alunos, individualmente, irão negociar um acordo para a 
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conduta do aluno durante um dado período de tempo (ex: uma semana, 3 aulas 

seguidas) e o prémio que esse aluno ganhará se o contrato for cumprido. Um 

simples (mas obrigatório) contrato escrito será redigido e assinado pelo 

professor e pelo aluno. A parte fundamental deste plano é que o aluno participa 

do processo e concorda previamente com os termos definidos para o seu 

comportamento bem como com as consequências para a falta de cumprimento 

das regras na sala de aula. 

Economia por pontos/símbolos – As economias por pontos são formas 

eficazes de ter um comportamento apropriado e mantido regularmente sem 

desperdiçar tempo útil durante a aula. Numa Economia por pontos, os alunos 

recebem um ponto, um autocolante ou outro cupão (sem valor monetário) por 

cada comportamento apropriado que tenham. Quando o aluno acumular um 

número predeterminado de “pontos” eles poderão ser trocados por pequenos 

prémios materiais (ex: barras de cereais, um emblema/crachá, ou um livro ou 

privilégios na aula (ex: tempo livre no fim da aula, ser o “líder da aula por um 

dia” ou tempo extra no balneário depois da aula). 

Tempo fora (Time out) – Uma das técnicas de gestão de comportamento 

mais utilizada é o tempo fora, no qual um aluno que tenha sido observado ou 

ouvido a fazer/proferir algo inapropriado é afastado da atividade por um certo 

período de tempo. O local para o tempo fora é normalmente no perímetro do 

ginásio, mas dentro do campo de visão do professor. O aluno pode observar as 

atividades a decorrerem mas não pode participar nas mesmas. O período de 

tempo fora para cada infração é conhecido previamente pelos alunos como 

parte das regras da aula, para que estejam a par da contingência em vigor e 

para saber que, de alguma forma, as suas “próprias escolhas” os poderão levar 

a estar tempo fora. Uma vez passado esse período de tempo fora, é permitido 

ao aluno que volte à atividade em progresso. 

Disciplina Assertiva – Iniciada nos anos 70, esta é, na verdade, uma 

filosofia sobre a forma como os professores podem ter um plano de disciplina 

preventiva nas suas salas de aula (Canter & Canter, 1976). Baseia-se na 

manifestação sucinta do professor aos alunos acerca das necessidades de 

envolvimento na sala de aula de modo a que a aprendizagem possa ter lugar, e 

depois acomodar os alunos a essas necessidades através de um 

comportamento apropriado. Por exemplo, o professor pode dizer à turma 
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“Precisamos de ter a certeza absoluta que o equipamento utilizado é colocado 

no local exato de onde o tiraram, para que a próxima pessoa o possa utilizar 

sem ter que o procurar”. Uma vez expressada essa regra e compreendida 

pelos alunos, o professor espera que isto aconteça e é assertivo com os alunos 

para ter a certeza que isso se mantém, não esperando nada menos que isso. 

Se tal não acontecer terá que se tornar no foco principal da aula e o resto da 

aula não acontecerá até que o professor esteja satisfeito com o comportamento 

dos alunos. 

Planos das Regras da Escola – Muitas escolas atualmente escolhem 

implementar o seu próprio plano de disciplina. A parte fundamental destes 

planos é que as regras são para cumprir em toda a escola, e existem 

consequências para o não cumprimento das mesmas, perpassando os vários 

professores/disciplinas e o tempo. Um plano típico para as infrações pode ser: 

 Primeira Infracção: Um aviso verbal 

 Segunda Infracção: “Aviso” escrito no quadro e registado pelo professor 

 Terceira Infracção: Tempo fora de 10 minutos 

 Quarta Infracção: Tempo fora de 20 minutos 

 Quinta Infracção: Nota ou telefonema para os pais 

 Sexta Infracção: Suspensão dentro da escola 

 Sétima Infracção: Suspensão fora da escola 

 

Tendo em conta que as infrações podem ocorrer em todas as disciplinas, 

estes planos comunicam claramente a ideia de que os alunos não se podem 

comportar inapropriadamente numa aula e depois começar de novo na 

próxima. E, tendo em conta que o registo de infrações dos alunos é mantido ao 

longo do tempo, as consequências para a próxima infração permanece 

independentemente do tempo que já tenha passado. Estes planos tornam os 

professores e administradores da escola parte de um plano comum de 

promoção de comportamento apropriado dos alunos. 

Planos de Escolha dos Alunos – Muitos dos planos de gestão preventiva 

são criados por professores e impostos aos alunos, os quais não têm escolha 

ou responsabilidade pelo plano. À medida que os alunos crescem e se 

desenvolvem, as suas capacidades para tomar decisões e serem responsáveis 
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por essas escolhas também aumentam. Eles podem assumir uma posição mais 

ativa no processo de execução do plano de disciplina em EF. Tal plano pode 

ser negociado entre o professor e os alunos permitindo aos alunos que sugiram 

uma lista de regras da aula e consequências para as infrações. E mesmo 

havendo algumas regras sugeridas pelos alunos que professor não possa 

aceitar por conflitos de segurança e responsabilidade, é possível que o 

professor determine assim os limites de escolha dos alunos e deixe os alunos 

tomarem decisões com base nesses mesmos limites. 

Por exemplo, um professor de EF numa escola secundária pode solicitar à 

sua turma de 12º ano “Qual será a quantidade de tempo necessário para trocar 

de aula e vir para o ginásio, estando prontos para começar a aula?”. Através de 

alguma negociação com a turma, é decidido que 5 minutos deverão ser 

suficientes sem serem muito apressados ou cortarem muito do tempo de aula. 

Com essa regra aprovada, o professor então pergunta “O que deverá então ser 

feito aos alunos que não chegarem ao ginásio prontos para a aula dentro dos 5 

minutos?”. Algumas sugestões dos alunos podem ser, “Correr 10 voltas”, “5 

minutos de castigo aquando do início da atividade”, ou “Eles devem ficar no fim 

da aula e ajudar a arrumar o material”. O professor então explica que ele é 

contra o castigo de exercício físico por isso quer que a turma vote entre as 

outras duas sugestões. A escolha que tiver a maioria dos votos, torna-se a 

nova regra da aula. (Metzler, 1999) 

Planos de Resolução de Conflitos Entre Alunos ou Grupos – Muitos dos 

problemas de comportamento não são entre os alunos e o professor, podem 

haver situações que envolvam um conflito entre os alunos. Por isso, não é 

necessário o professor ser a única pessoa responsável pela gestão da sala de 

aula em EF. Os alunos de todos os níveis de ensino podem aprender 

estratégias para a gestão do seu comportamento, de outros indivíduos ou dos 

grupos na sala de aula. Isto não quer dizer que “alunos polícias” ou 

“queixinhas” serão usados para reportarem infrações ao professor. Pelo 

contrário, isto quer dizer que os alunos aprenderão competências de 

negociação e de resolução de problemas que lhes permite prevenir e reduzir 

problemas sem a necessidade de intervenção do professor ou do seu arbítrio. 
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6.4.1.2. Estratégias de gestão interativa 

 

Muitos episódios de gestão da aula podem ocorrer quando a aula se 

dispersa para fora da sua rotina inicial e ainda entre os segmentos planeados 

para a sessão. Alguma desta gestão pode ser planeada previamente, mas, 

muitas vezes, as decisões têm que ser feitas quando o professor orienta os 

alunos para terminarem um segmento e transitarem para o próximo. A isto 

denomina-se de gestão interativa porque envolve considerações de muitas 

situações a ocorrer ao mesmo tempo, levando a uma interação verbal imediata 

com os alunos. O sucesso de muitas aulas irá melhorar a eficácia do professor 

durante essas ocasiões de gestão interativa. Elas podem levar a graves 

disrupções e perdas de concentração se não forem resolvidas rapidamente. 

Quando não é possível preparar o material antes do início da aula, o 

professor pode solicitar ajuda aos alunos para o irem buscar e o recolherem no 

fim da mesma. Esta ação irá reduzir consideravelmente o tempo de gestão e 

manterá os alunos envolvidos no fluxo da aula. O professor terá que dar 

instruções claras em ambas as situações para manter as transições rápidas e 

ordenadas. 

Uma vez decidido pelo professor que a aula irá mudar de uma atividade 

para outra que necessita de um material diferente ou uma diferente 

configuração do espaço, é possível ter a próxima atividade pronta enquanto a 

primeira ainda está em execução. Quando possível, a mudança de “cenário” 

pode ser feita rapidamente e em segurança para que tudo o que seja 

necessário sem parar a atividade atual e redirecionar os alunos para a nova. 

Podem ocorrer durante as aulas algumas emergências com o qual não 

contamos. Por isso devemos estar prevenidos, pois as emergências podem 

incluir lesões ou doenças súbitas, intrusos ou perigos súbitos no local (abelhas 

no local, fugas de água, incêndios, etc..). Nestas emergências o professor terá 

que permanecer com a sua turma, mas tentar notificar outros para o ajudar. Se 

os alunos têm que ser enviados para trazer ajuda o professor tem que 

considerar: Quem deverei enviar? Eles sabem onde ir? O que deverão eles 

dizer à pessoa a ser solicitada? Alguns potenciais mensageiros poderão ser 

treinados como parte de um plano geral para cobrir possíveis emergências. A 
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ideia é estarem preparados para qualquer situação de emergência. (Metzler, 

1999) 

É fundamental ter um plano B. O professor deve estar preparado para 

várias situações. Por exemplo, o que é acontece se chover enquanto a turma 

está no exterior? Pode continuar a aula no interior? O que deverá o professor 

fazer se um material fundamental à aula se avaria/parte durante a aula? Como 

irá a aula ser reiniciada após uma simulação de incêndio? O que se pode fazer 

se o ginásio foi reservado para outra atividade sem o conhecimento do 

professor? Consegue ele arranjar logo uma alternativa? Estas situações podem 

ser menos disruptivas se o professor tiver uma ideia previamente definida e um 

plano de contingência preparado. 

Outras emergências irão requerer decisões e atitudes impossíveis de 

antecipar, como o que fazer quando um aluno é lesionado ou fica doente 

durante a aula. Isto é similar ao teu plano de emergência, mas requer decisões 

mais precisas e no momento. O que irá o resto da turma fazer enquanto estás 

a tratar desse aluno? Quem irá ser enviado para trazer mais ajuda se 

necessário? Como se explicará a lesão aos outros alunos para reduzir o receio 

de reincidência do mesmo? Isto tudo já deve estar pré-definido. 

Outra situação que também pode ocorrer é o facto de alguns alunos apenas 

quererem chamar a atenção do professor e podem começar com pequenos 

distúrbios para ter essa mesma atenção. Quando o professor suspeita que este 

possa ser o caso, uma boa estratégia é a extinção do comportamento 

simplesmente ignorando-o. Muitas vezes ele irá cessar porque o aluno falha na 

sua tentativa de obtenção de atenção que iria reforçar o comportamento. Esta 

estratégia é muito mais eficaz do que atender a todas as tentativas de procura 

de atenção ou constantemente castigando pequenas falhas de comportamento. 

Ambas as reações apenas darão ao aluno exatamente o que ele procura, a 

atenção do professor, quer seja positiva ou negativa. 

 É importante o professor conseguir fazer a sobreposição, ou seja, ter a 

capacidade de atender a mais do que uma situação ao mesmo tempo durante 

a aula. Esta capacidade é especialmente importante em Educação Física, com 

turmas grandes, espaços grandes, e muita atividade. Por exemplo, se um aluno 

precisa de atenção individual, o professor deve ser capaz de a providenciar e 

ao mesmo tempo ter atenção ao tempo para não perder a próxima transição na 
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aula. Outros exemplos incluem a capacidade de manter a aula a decorrer 

enquanto os alunos atrasados vão chegando, um de cada vez, ou a 

capacidade de manter uma música no leitor de cd’s que toca na rotação de 

estação de aprendizagem enquanto interage com os alunos durante a aula. 

(Metzler, 1999) 

 

 

6.4.1.3. Estratégias de grupo 

 

Muitos modelos instrucionais requerem que o professor agrupe os alunos 

durante a aula para promover utilizações de tempo mais eficazes e 

implementar tarefas de aprendizagem mais apropriadas. Quando não é 

planeado ensinar à turma inteira ao mesmo tempo, existem várias estratégias 

de agrupamento que são sensíveis aos sentimentos dos alunos, poupam 

tempo e facilitam os objetivos imediatos na aula. 

A seleção aleatória de grupos poupa tempo ao colocar o processo de 

agrupamento ao controlo do professor. Pode poupar vários minutos e reduz a 

tendência de alguns alunos quererem ser agrupados por razões sociais. Quase 

invariavelmente solicitar aos alunos que façam os seus próprios grupos resulta 

num aumento de tempo de transição, níveis elevados de ruído, alguns 

sentimentos feridos e grupos desnivelados/injustos. Os professores de EF 

podem usar algumas estratégias rápidas e aleatórias para formar grupos 

quando as capacidades dos alunos ou as características não são um fator. 

Se o professor pretende formar 5 grupos e que cada grupo permaneça em 

diferentes locais no ginásio, aponta para alunos individualmente e começa a 

contar alto, “1,2,3,4 e 5 – levantem-se e vão para o canto mais longínquo do 

ginásio,” e depois repete o processo até que os 5 grupos estejam formados e 

nos respetivos lugares. 

Outra estratégia pode ser fazer grupos consoante o seu mês de 

nascimento. O professor diz “Toda a gente que nasceu de 1 de Janeiro até ao 

fim de Abril fica no grupo 1. Toda a gente que nasceu de 1 de Maio até ao fim 

de Agosto fica no grupo 2. E por fim toda a gente que nasceu de 1 de 

Setembro até ao fim do ano fica no grupo 3”. Os alunos colocam-se nos grupos 
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respetivos e depois o professor equilibra os grupos numericamente. A mesma 

coisa acontece nos grupos por cor da roupa (se não estão a usar uniformes). O 

professor diz “Todos os alunos que estão vestidos de vermelho juntam-se num 

grupo. Todos os que estão vestidos de verde juntam-se noutro grupo. Todos os 

que estão vestidos de amarelo juntam-se em outro grupo. Se não tiverem 

nenhuma dessas cores vestidas juntem-se num grupo.” Os alunos juntam-se 

assim aos seus respetivos grupos e o professor equilibra os grupos 

numericamente. 

É apropriado agrupar os alunos com base nos seus níveis de capacidade 

atuais. É discriminatório organizar esses grupos baseando-se em 

determinações das capacidades dos alunos que sejam presumidas, subjetivas, 

estereotipadas ou arbitrárias. Quando a situação instrucional requer que os 

alunos sejam colocados em grupos consoante a sua capacidade, o professor 

necessita de clarificar que os alunos estão agrupados apenas tendo em conta a 

sua capacidade atual e não baseando-se em decisões discriminatórias. 

(Metzler, 1999) 

Todos estamos familiarizados com histórias acerca de sentimentos feridos e 

equipas desequilibradas fruto de “capitães” (normalmente os rapazes mais 

hábeis) que são selecionados para escolherem as equipas para os jogos da 

aula em Educação Física. Esta estratégia não é nada educativa, por várias 

razões, e é o motivo pelo qual muitos alunos tendem a evitar a competição nas 

aulas de Educação Física. Além disso, normalmente são desperdiçados vários 

minutos para essas “seleções” – minutos esses que poderiam ser passados na 

prática do jogo em si. Os professores podem usar algumas estratégias simples 

para eliminar toda a negatividade que rodeia este processo e assegurar-se que 

a competição é justa e educativa. O professor deve determinar o equilíbrio das 

equipas antecipadamente. As equipas são equilibradas pelas capacidades dos 

alunos. As equipas são escolhidas aleatoriamente por uma contagem ou uso 

de uma estratégia de agrupamento. As regras de jogo e registo de resultados 

podem ser modificados para que seja mais justo um padrão de participação. As 

equipas que perdem e os seus jogadores não são castigados nem denegridos 

depois do jogo, reduzindo assim as preocupações da injustiça das equipas ou 

de jogar com colegas de equipa menos capazes. (Metzler, 1999) 
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6.4.2. Estratégias instrucionais 

 

As estratégias instrucionais referem-se a uma variedade de operações que 

têm o intuito de promover diretamente os objetivos de aprendizagem 

pretendidos numa aula. Enquanto as estratégias de gestão determinam o 

envolvimento para que a aprendizagem ocorra, as estratégias instrucionais 

servem para dar aos alunos um envolvimento ativo com o conteúdo da aula, o 

qual conduz então à aprendizagem. As estratégias de aprendizagem podem 

ser incluídas em oito operações: apresentação da tarefa, estrutura da tarefa, 

empenho na tarefa, atividades de aprendizagem, segurança dos alunos, 

progressão da tarefa, questões inerentes e revisão/conclusão. 

 

6.4.2.1. Estratégias para Apresentação da tarefa 

 

Os alunos devem ter acesso à informação sobre uma próxima tarefa de 

aprendizagem antes de a procurarem resolver. Rink (1998) chama à atenção 

de estratégias para providenciar os alunos com a informação necessária sobre 

a tarefa de aprendizagem de apresentação da tarefa, a qual inclui 5 operações: 

(1) obter a atenção do aprendiz, (2) sequenciar o conteúdo e os aspetos 

organizacionais das tarefas, (3) melhorar a clareza da comunicação, (4) 

escolher uma forma de comunicar, e (5) selecionar e organizar orientações de 

aprendizagem. Os professores de Educação Física podem usar muitos tipos de 

estratégias de comunicação para dar tais informações aos alunos. A melhor 

forma, em qualquer situação, é aquela que oferece mais claramente a 

informação da apresentação da tarefa no menor espaço de tempo. 

1. Leitura verbal pelo professor. O professor comunica verbalmente 

enquanto os alunos escutam. 

2. Demonstração modelada pelo professor. O professor providencia o seu 

próprio modelo de informação. 

3. Demonstração/leitura combinada. O professor exemplifica cada porção 

de informação à medida que a comunica aos alunos. 

4. Demonstração ativa. Os alunos acompanham à medida que o professor 

fala e demonstra. 
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5. Câmara Lenta. Similar à demonstração ativa, mas os alunos 

acompanham em câmara lenta. 

6. Verbal, orientada por um par. Um aluno faz a comunicação verbal a 

outro aluno, a um grupo de alunos ou à turma inteira. 

7. Exemplificado, orientada por um par. Um aluno providencia uma 

exemplificação a outro aluno, a um grupo de alunos ou à turma inteira. 

8. Folha de exercícios. A informação da tarefa de aprendizagem é dada em 

folhas a cada aluno e cada aluno lê-as individualmente. 

9. Estações de quadros/folhas. Cada estação de aprendizagem tem a sua 

informação em quadros/folhas que os alunos leem quando chegam a 

essa estação. 

 

Os professores de EF não têm que depender apenas de si próprios ou dos 

seus alunos para a apresentação dos exercícios. Vários tipos de materiais 

audiovisuais podem ser utilizados para esse propósito, como por exemplo, 

cassetes de vídeo (comerciais ou produzidas pelo professor), filmes, CD’s, 

fotografias e desenhos, CD ROM’s, entre outros. 

A primeira apresentação da tarefa de cada aula deverá incluir um breve 

conjunto introdutório que será utilizado para: antever o conteúdo dessa aula 

aos alunos e estabelecer os objetivos de aprendizagem pretendidos, relacionar 

o conteúdo a outras áreas de aprendizagem, aumentar o interesse e motivação 

dos alunos.  

Uma boa estratégia a implementar depois de cada apresentação de uma 

tarefa é a verificação de compreensão. Esta é uma série de questões breves 

para determinar quanto da apresentação ficou retida ou compreendida pelos 

alunos. As questões não devem ser retóricas, como “Toda a gente 

compreendeu?” ou “Alguma dúvida?”. O professor deve usar questões com um 

propósito que provoque um estímulo na memória dos alunos para se 

lembrarem da informação que lhes foi dada, tal como “Quem me consegue 

indicar 3 coisas importantes a ter em conta quando tentam chutar uma bola?”, 

ou “Se não estiverem a ter sucesso de uma longa distância, o que devem 

fazer?” É normalmente uma boa ideia focarem-se naqueles alunos que nem 

sempre estão atentos durante as apresentações dos exercícios, para que eles 
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se consciencializem que é para estarem atentos durantes as mesmas. (Metzler, 

1999) 

 

 

6.4.2.2. Estratégias para a Estrutura da tarefa e Motivação 

 

A estrutura da tarefa refere-se à forma como uma tarefa de aprendizagem 

ou atividade é planeada para o empenho do aluno. A estrutura da tarefa inclui 3 

componentes, as quais o Jones (1992) intitula de Sistema da Tarefa 

(Apresentação da tarefa e estrutura da tarefa combinados): (1) um conjunto de 

operações ou procedimentos utilizados para seguir a tarefa de aprendizagem, 

(2) recursos e condições que estão disponíveis para cumprir a tarefa e (3) um 

meio de responsabilidade que indica a importância ou significado da tarefa. As 

operações incluem a localização e a organização do ambiente de 

aprendizagem e direções para uma participação segura. Os recursos e 

condições incluem o material e o número de minutos destinados para a tarefa. 

A responsabilidade inclui as expectativas para o comportamento do aluno, um 

objetivo de proficiência ou uma explicação sobre como a tarefa se relaciona 

com as subsequentes atividades de aprendizagem na aula ou na unidade 

temática. Os professores podem utilizar várias estratégias para assegurar que 

a estrutura da tarefa facilita os objetivos de aprendizagem do momento e 

providencia aos alunos o máximo de empenho bem-sucedido possível.  

Os professores eficazes irão planificar tarefas de aprendizagem para 

acomodar vários níveis de capacidade dos alunos ao mesmo tempo, permitindo 

assim que todos os alunos tenham desafios apropriados e uma taxa de 

sucesso elevada. Isto pode ser atingido pela planificação de vários níveis de 

dificuldade para cada tarefa de aprendizagem e pela solicitação aos alunos 

para demonstrarem proficiência a um nível mais baixo antes de transitarem 

para um nível mais elevado. Estes passos irão resultar em grupos de treino 

baseados na capacidade atual e irá permitir aos alunos que trabalhem com 

outros no mesmo nível de capacidade. O nível de dificuldade pode ser alterado 

pela modificação progressiva de um ou mais aspetos do exercício prático, 

como por exemplo: a distância do alvo, tempo requerido para a sua conclusão 
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(velocidade), implementar peso, tamanho e textura do objeto, número de 

repetições necessárias, tamanho ou altura do alvo. 

Na estratégia Ensino por Convite, os alunos são encorajados (convidados) 

a escolher o seu nível de dificuldade e desafio de acordo com os 

disponibilizados (Graham, 1992). Um professor pode organizar 3 estações de 

arremesso para uma aula de 5º ano, cada uma com um diferente tipo de bola 

(maior, menor, com mais elasticidade, etc..) e o tamanho do alvo (pequeno, 

médio, grande) e convidar os alunos a escolherem a sua estação de treino. O 

professor pode adicionar outra variação de dificuldade em cada estação ao 

colocar 3 distâncias de arremesso marcadas por cones. De novo, os alunos 

seriam convidados a treinar à distância que achassem ser o melhor desafio 

para a sua capacidade. 

Os alunos devem ter um desenvolvimento apropriado. Pois, estão os alunos 

capacitados a reunir os requerimentos de gestão e performance para a tarefa? 

Os requerimentos de gestão referem-se à capacidade dos alunos de 

compreender e seguir instruções, assumir responsabilidade, obedecer às 

regras de segurança e de se manterem empenhados sem a supervisão direta 

do professor. Os requerimentos de performance referem-se à junção entre a 

dificuldade da tarefa e as capacidades cognitivas e psicomotoras dos alunos. 

Os exercícios devem ser criados ou planeados de modo a que os alunos 

compreendam o seu propósito e o que o compõe e tenham pelo menos uma 

taxa moderada de sucesso quando os tentam resolver. Os exercícios que 

sejam muito simples ou fáceis podem fazer com que os alunos fiquem 

aborrecidos. Já os exercícios que sejam muito complexos ou difíceis podem 

fazer com que os alunos fiquem frustrados. Em ambas as situações, os alunos 

irão rapidamente escolher abandonar a tarefa, alterá-la ou iniciar um 

comportamento inapropriado. (Metzler, 1999) 

Algumas competências são melhor adquiridas ao serem decompostas em 

sub-competências que possam ser praticadas uma de cada vez numa 

sequência planeada. Quando competências parciais de exercícios de treino 

são planeadas, o professor deve providenciar uma estrutura da tarefa que isole 

a parte desejada da competência a ser aprendida com o máximo de repetições. 

A dada altura será necessário sequenciar todos os exercícios parciais num 

exercício completo. Por vezes a prática do exercício completo poderá ocorrer 
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como resultado de várias competências parciais sequenciadas conjuntamente. 

Outras competências apenas podem ser praticadas como um todo, como um 

lançamento do bowling, o drible no basquetebol, o swing no golf e a natação. 

Quando a competência no seu todo é praticada, o professor pode usar vários 

tipos de estruturas de tarefa graduais para maximizar a qualidade das 

tentativas de aprendizagem e para ajudar os alunos à medida que eles 

experimentam competências com muitas componentes de performance nos 

mesmos. Cada uma dessas estruturas da tarefa irá providenciar os alunos com 

tentativas melhor sucedidas à medida que aprendem um movimento ou 

competência. Eventualmente, a estrutura da tarefa poderá progredir até à 

prática do exercício completo, pelo aluno, à velocidade máxima, sem qualquer 

ajuda do professor. Estas estruturas graduais das tarefas ajudam os alunos a 

adquirir o padrão desejado rapidamente e em segurança até que estejam 

prontos para a prática sem auxílio. 

Na lecionação das aulas é importante utilizar tarefas abertas e tarefas 

fechadas. Uma capacidade fechada é aquela que tem poucas ou nenhuma 

variável alternável à medida que a competência é treinada. O executor controla 

o ritmo da tentativa, ninguém está a jogar à defesa, a área de jogo é constante, 

e o alvo não se move ou altera enquanto a competência está a ser praticada. O 

Arco Indoor, Bowling e a Ginástica são exemplos clássicos de competências 

fechadas. A distância do alvo é sempre a mesma, o alvo não se move, o 

praticante pode controlar quando o tiro/lançamento é feito e as condições 

climáticas também permanecem inalteráveis. A estrutura da tarefa para estas 

competências deve ser planeada para criar e manter estas condições 

inalteráveis e para dar aos aprendizes oportunidades para repetir a prática dos 

movimentos necessários para estes exercícios. A proficiência em capacidades 

fechadas requer uma forte concentração e rotinas de performance exigentes 

para que a estrutura da tarefa possa permitir aos alunos desenvolver ambos os 

requisitos em condições familiares. 

Poucas capacidades motoras são completamente fechadas. Muitas 

capacidades têm algumas características ambientais (do local, do meio), tal 

como as competências fechadas já mencionadas, mas também têm algumas 

variáveis alteráveis. No putting no golf, o alvo (buraco) é sempre do mesmo 

tamanho e não se move, e o jogador controla quando e como o putt será feito. 
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No entanto, a distância e as modulações na superfície do putting, tal como as 

condições climatéricas, podem fazer com que cada putt seja diferente 

resultando em pequenas alterações que o jogador tem que fazer de cada vez 

que executa essa mesma competência. Na falta de um termo melhor, iremos 

intitular estes aspetos de capacidades relativamente fechadas porque têm mais 

variáveis constantes do que alteráveis. Os praticantes devem reconhecer 

quando as condições alteraram e aprender a ajustar-se de acordo com as 

mesmas. A estrutura da tarefa deve permitir a combinação da (1) consistência 

para adquirir o movimento básico dos padrões e rotinas e (2) das condições 

mutáveis para aprender como aplicar essas competências de situação para 

situação. 

Uma competência aberta é aquela na qual muitas ou todas as variáveis que 

têm um impacto na performance podem, e fazem-no, alterar a competência a 

ser executada. Muitas competências envolvem também colegas de equipa e/ou 

oponentes que aumentam o número e complexidade das variáveis que devem 

ser consideradas à medida que a competência é praticada. (Metzler, 1999) 

A progressão da tarefa para capacidades abertas requer vários estágios de 

desenvolvimento. O primeiro estágio aparenta-se muito com o estágio das 

capacidades fechadas, no qual o praticante treina a competência isoladamente 

das variáveis de interferência, por vezes com exercícios parciais e num ritmo 

mais lento. O número de componentes da tarefa é gradualmente aumentado, 

tal como a velocidade da performance. O segundo estágio introduz um número 

limitado de variáveis de tarefas abertas, usualmente através de exercícios que 

envolvem um oponente, um obstáculo ou um critério específico de 

performance. O terceiro estágio apresenta jogos graduais que começam com 

aproximações do número total e da complexidade das variáveis de 

performance. Estes podem ser jogos de treino, jogos em apenas meio campo, 

ou jogos reduzidos (ex: 3x3 em futsal). O estágio final da estrutura da tarefa 

seria a prática e aprendizagem destas capacidades como elas são executadas 

nas situações imprevisíveis do jogo completo ou do jogo competitivo. Os 

últimos 2 estágios apresentariam tarefas de aprendizagem que permitiriam aos 

alunos continuar o seu desenvolvimento a partir dos “momentos de ensino” 

reconhecidos pelo professor como tempo oportuno para realçar decisões 
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táticas e executar capacidades que caracterizam a proficiência em capacidades 

abertas. 

Parte de uma estrutura de uma tarefa será definida pela forma como os 

alunos são agrupados para a prática da atividade de aprendizagem. Uma 

estratégia de agrupamento deve ser baseada nas seguintes considerações: 

1. Segurança; 

2. Oportunidade para o empenho máximo; 

3. Os objetivos para a tarefa; 

4. Nível de responsabilidade dos alunos; 

5. O modo instrucional a ser usado; 

6. A necessidade para os alunos se ajudarem uns aos outros; 

7. Espaço e materiais disponíveis. 

 

Uma vez considerados todos estes fatores, o professor tem muitas opções 

para agrupar os alunos nas tarefas de aprendizagem: 

Prática individual – Todos os alunos tem um espaço para a prática 

individual, o material necessário, e está livre de escolher quando começar cada 

tentativa. Todos os alunos podem ou não estar a praticar a mesma tarefa. 

Prática a pares – Os alunos são agrupados a pares para a prática. Ambos 

os alunos podem praticar o mesmo exercício juntos ou um aluno pode praticar 

enquanto o outro o auxilia. 

 Prática num grupo pequeno – Os alunos são colocados em grupos de 3 a 6 

para a prática. Esta é uma estratégia de agrupamento comum para muitas 

tarefas de aprendizagem em EF. 

Prática num grupo grande – Os alunos são colocados em grupos de 7 a 15, 

com todos a praticar o mesmo exercício ou a jogar o mesmo jogo. 

Prática com a turma toda – Poucas tarefas de aprendizagem em EF 

requerem uma estrutura de prática com a turma inteira. Isto significa que todos 

os alunos estão a praticar o mesmo exercício juntos. Isto é tipicamente uma 

estrutura de jogo, mas pode ser a resolução de problemas ou mesmo uma 

iniciativa na turma toda. 

Como em outras partes do plano de aula, o agrupamento dos alunos deve 

ser cuidadosamente considerado, porque a necessidade de alterar os planos 

de agrupamento pode levar à perda do momentum na aula e uma quantidade 
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excessiva de tempo de gestão. Contudo, é possível realizar um plano 

progressivo de agrupamento ao começar com os alunos em treino individual, 

depois movê-los para pares, posteriormente para um grupo pequeno, depois 

para um grupo maior, e assim sucessivamente com cada tarefa nova. 

6.4.2.3. Atividades de Aprendizagem em Educação Física 

 

Existem muitas formas de organizar atividades de aprendizagem em 

Educação Física, determinando como os alunos estarão empenhados à medida 

que tentam aprender novas competências, conhecimento e atitudes requeridas 

pelo professor. O tipo de empenhamento relaciona-se diretamente com o tipo 

de aprendizagem que pode decorrer da atividade, por isso os professores 

devem considerar cuidadosamente os objetivos da aprendizagem do momento, 

as prioridades e interações do domínio, a prontidão dos alunos e a estrutura 

específica da tarefa a ser utilizada. (Metzler, 1999) 

 

Actividades de Aprendizagem quando o Domínio Psicomotor é Primário 

Centros de Aprendizagem - Neste tipo de organização (também chamado 

de estações de aprendizagem), os alunos são colocados em pequenos grupos 

e movidos em rotação por várias estações denominadas de “centros”, 

dispostas pelo ginásio ou área de treino. Cada centro é criado para se focar 

numa competência diferente (ex: uma para chutar, outra para atirar, outra para 

batimentos, etc…) ou para representar um nível diferente de dificuldade para a 

mesma competência (ex: iniciante, intermédio, ou avançado no drible de bola 

em Basquetebol). A variação intra-tarefa (Graham, 1992) pode ser utilizada 

para permitir aos alunos várias formas de praticar a mesma competência, todas 

com um nível idêntico de dificuldade.  

Repetições da tarefa – Muitas vezes é proveitoso praticar as capacidades 

num ambiente simples e controlado, para providenciar numerosas repetições 

numa ou duas componentes de performance. Isto pode ser alcançado com o 

uso de exercícios nos quais os alunos praticam individualmente, a pares, ou 

em grupos pequenos. Existem dezenas de exercícios para cada tipo de 

atividade em Educação Física e eles são tipicamente praticados por curtos 

períodos de tempo devido à sua simplicidade e ao número de repetições que 
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os alunos conseguem executar. É possível planificar vários exercícios como 

centros de aprendizagem que os alunos vão alternando durante a aula. 

Jogos parciais – Um jogo parcial contém alguns dos aspetos dos exercícios 

e alguns dos aspetos da versão completa do jogo. Um jogo parcial é uma 

versão mais simplificada da forma completa de jogo e foca-se em alguns 

aspetos performativos com muitas repetições.  

Jogos Modificados – Os Jogos podem ser modificados de diversas formas 

para dar aos alunos mais ação, mais oportunidades de utilização de estratégia 

e táticas, e melhor competição. As modificações podem ser feitas no tamanho 

do campo/court, no tamanho da baliza/alvo, no número de jogadores de cada 

equipa, nas regras de jogo e nas regras de pontuação. 

Scrimmage – Um jogo Scrimmage é uma versão completa do jogo com 

muitas paragens antecipadas durante o jogo em “momentos de ensino” que 

ocorrem durante a fluidez do jogo. Um jogo Scrimmage não inclui o registo da 

pontuação ou a imposição de certas regras (ex: eliminações devido a faltas, 

substituição de jogadores). Também permite aos alunos que sejam repetidos 

certos eventos que tenham acontecido para que possam ter uma segunda 

perspetiva de algumas situações. 

Jogos – Os jogos completos são organizações de exercícios comuns para 

muitas unidades temáticas em EF. Para manter os jogos como uma 

experiência positiva de aprendizagem, os professores necessitam de fazer a 

competição tão justa quanto possível e eliminar quaisquer consequências 

negativas para jogador ou equipa perdedora. 

Definição de papéis – Muitas das atividades desportivas envolvem outros 

participantes que não os jogadores, como os oficiais, árbitros, juízes, 

secretários, treinadores e monitores. Os alunos podem aprender muito sobre 

um desporto ao assumir o papel de uma destas posições. O Modelo de 

Educação Desportiva é amplamente baseado no assumir destes papéis pelos 

alunos nas “épocas desportivas” organizadas, durante as quais eles aprendem 

o conhecimento, as competências e as responsabilidades associadas com as 

posições em jogo e fora deste como as de treinador, árbitro e estatístico. 

Gravação de Auto-análise para Elementos Chave – Os alunos podem fazer 

pequenos vídeoclips deles próprios a executar tarefas de aprendizagem 

durante a aula e depois usar um registo para verificar elementos chave de 
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performance para analisar as suas competências. Isto permite-lhes ter um 

feedback visual das suas competências e também promove o desenvolvimento 

da sua observação de movimento e conhecimento de análise. 

Tarefas Cooperativas – Uma tendência em crescendo na organização de 

tarefas para a EF tem sido o uso de pequenos grupos de alunos em atividades 

de aprendizagem cooperativa. Normalmente o professor fornece a cada grupo 

um problema para resolver ou uma tarefa para completar, e depois orienta o 

grupo para trabalhar em conjunto para esse objetivo, com pouca direção ou 

intervenção. O grupo deve trabalhar a 2 níveis: como usar ao máximo a 

capacidade de cada membro do grupo e como alcançar o objetivo que lhes foi 

dado. Como o nome indica, o modelo de aprendizagem cooperativa  é baseado 

inteiramente neste tipo de organização de tarefa. 

“Jogo-Ensino-Jogo” (Graham, 1992) – Por vezes os alunos podem estar 

motivados logo à partida, mesmo antes de receber quaisquer elementos chave 

ou a estrutura formal da tarefa. Uma vez motivados, será mais percetível para 

eles e para o professor quais são as necessidades dos alunos para uma maior 

e melhor informação sobre o modo correto como o exercício deve ser 

realizado. Em “Jogo-Ensino-Jogo”, é dado aos alunos pouca ou nenhuma 

informação sobre a tarefa e solicitado que pratiquem. À medida que a prática 

decorre, o professor deteta erros comuns e depois pára a aula com um sinal de 

atenção. O professor comenta sobre esses erros comuns e depois providencia 

uma apresentação curta do exercício para ajudar os alunos a melhorar. Segue-

se um segundo segmento de “jogo”, com mais monitorização, e depois outro 

segmento de “ensino”. Esta estrutura da tarefa tem dois benefícios: os alunos 

ficam ativos de imediato e a informação da tarefa é muito relevante, uma vez 

que é direcionada para erros já observados. (Metzler, 1999) 

 

Actividades de Aprendizagem quando o Domínio Afectivo é Primário 

Tarefas de Reflexão – Por vezes o professor quererá que os alunos sejam 

introspetivos sobre a sua participação em EF para explorarem alguns aspetos 

pessoais aprendidos a partir dessas experiências. Este tipo de aprendizagem 

pode ser promovido através de tarefas que direcionem os alunos para uma 

reflexão (pensar sobre o sucedido) sobre situações recentes ocorridas nas 

aulas. A reflexão pode ser desenvolvida por atividades escritas ou orais em EF. 
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Algumas tarefas de reflexão benéficas incluem um diário escrito e “aulas de 

demonstração” para partilharem algo de significado pessoal com a turma. 

Tarefas de Esclarecimento de Valores – Similares a alguns exercícios de 

reflexão, são aqueles que se focam em ajudar os alunos a determinar os seus 

valores pessoais em relação à EF, aos colegas de turma e a si próprios. O 

esclarecimento de valores não significa que os alunos aprendam os valores do 

professor ou de outrem, significa que o professor usa sondagens ou perguntas 

de esclarecimento para permitir aos alunos articularem e examinarem valores 

de uma forma pública.  

 

Atividades de Aprendizagem quando o Domínio Cognitivo é Primário 

Tarefas de Pensamento Crítico – O pensamento crítico para a EF tem sido 

definido por McBride (1992) como “um pensamento reflexivo utilizado para 

realizar decisões racionais e justificáveis acerca de desafios ou tarefas 

motoras”. Tishman e Perkins (1995) incluem 4 áreas no processo de 

pensamento crítico: (1) pensamento amplo e aventuroso, (2) racionamento 

causal e avaliativo, (3) pensamento de planeamento e estratégico, e (4) 

metacognição. Cada uma destas áreas requer diferentes tipos de estratégias 

de aprendizagem. Porque a capacidade de pensamento crítico de um está 

relacionada com os estágios de desenvolvimento, as estratégias de 

aprendizagem que promovem o pensamento crítico devem ser consideradas 

apropriadamente. 

Verificar a Compreensão – Uma vez que o professor tenha providenciado a 

apresentação de uma tarefa ou uma dica de aprendizagem é necessário 

certificar-se se os alunos compreenderam o que foi ditou ou demonstrado. A 

verificação da Compreensão (CFU – Checking for Understanding) pode ser 

alcançada ao perguntar aos alunos questões-chave baseadas na informação 

que eles acabaram de ver ou ouvir. A melhor forma de verificar a compreensão 

é perguntar questões que não direcionem os alunos para meras respostas de 

“sim” ou “ não”. Eis algumas boas questões de CFU: 

1. Podes-me dar dois aspectos importantes a reter aquando do batimento 

do serviço no ténis? 

2. Qual é a principal regra de segurança no Judo? 

3. Quais são as 2 melhores formas de melhorar o passe no Voleibol? 
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4. Quando (durante a música) é que começas a dançar este passo? 

 

Se os alunos souberem que o professor vai verificar a sua compreensão 

regularmente, irão muito provavelmente estar mais atentos durante a 

apresentação dos exercícios e tentarão reter a informação antecipadamente 

visto que poderão ser questionados sobre isso. 

Trabalhos Escritos na Aula – É possível criar breves tarefas escritas para os 

alunos completarem durante a aula de EF. Estas tarefas devem servir para 

complementar as componentes de movimento da aula e não tornar-se a 

atividade de aprendizagem principal em EF.  

Tarefas de trabalho para casa – Em  EF não há uma tradição forte de enviar 

trabalho para casa. Enquanto podemos pensar que o trabalho de casa de EF é 

uma atividade “fora de aulas”, há alguns tipos de trabalhos que podem ser 

dados aos alunos para ajudar na aprendizagem no domínio cognitivo, como por 

exemplo: 

1. Manter um diário ou registo de atividades; 

2. Ver futsal na televisão e listar todas as competências motoras usadas 

pelos jogadores; 

3. Perguntar aos pais como eram as aulas de EF para eles na Escola 

Secundária. Como a aula do aluno atualmente é diferente?; 

4. Ver um jogo na televisão e escrever um artigo sobre o mesmo para o 

jornal diário; 

5. Fazer uma lista de sites relacionados com EF. 

 

Vídeo para Auto-Analisar Elementos Chave – Os alunos podem fazer curtos 

vídeos de si próprios a realizar tarefas de aprendizagem nas aulas e depois 

usar uma lista de verificação para os elementos chave e analisar as suas 

capacidades. Isto oferece um feedback visual sobre as suas competências e 

promove o desenvolvimento da observação de movimento e conhecimento de 

análise. 

Análises Visual dos Pares – Os alunos podem desenvolver a observação de 

movimento e conhecimento de análise ao observar a performance dos seus 

colegas nas aulas. Usando uma lista de verificação de elementos chave da 
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performance, eles podem observar outros alunos a praticarem no momento ou 

então rever videoclipes, como na estratégia anterior de auto-análise. 

Projectos Individuais e de Grupo – Os alunos podem aprender conteúdos 

de Educação Física completando projetos externos, tanto individualmente 

como em grupo. O projeto desenvolve competências na localização de 

recursos, organização de ideias, seleção de materiais e na realização de 

apresentações (orais, escritas, com recursos multimédia, etc…). 

Jogos e Atividades designadas para os Alunos – Muito frequentemente é o 

professor que determina quais as atividades de aprendizagem que serão 

praticadas, quais os jogos que serão jogados e quais as regras do jogo que 

serão seguidas. A criatividade e cooperação dos alunos podem ser 

desenvolvidas ao ser-lhes permitido planificar as suas próprias tarefas de 

aprendizagem, jogos e regras de jogo. Isto é alcançado ao dar-lhes a 

oportunidade de explorar variações de atividades e jogos familiares, bem como, 

permitindo o tempo necessário para experimentar com as suas ideias até que 

uma nova forma de atividade ou jogo seja criado. (Metzler, 1999) 

 

6.4.2.4. Estratégias para Maximizar a Segurança dos Alunos em Educação 

Física 

 

Uma das principais funções do ensino em Educação Física é o 

planeamento e a manutenção de um envolvimento seguro para os alunos. A 

razão mais óbvia para isto é prevenir que os alunos se lesionem. Além disso, 

se os alunos estiverem cientes de algum problema de segurança irão muito 

provavelmente escolher não o realizar parcialmente ou mesmo recusar-se a 

participar de todo. Por isso, os alunos devem não só ter um envolvimento 

seguro, devem sentir-se seguros também. Algumas estratégias preventivas 

podem ser usadas para melhorar e manter a segurança em Educação Física. 

Os alunos necessitam de saber que o ginásio não é em nada diferente de 

qualquer outra sala de aula na escola e que algumas regras básicas de 

segurança se aplicam neste espaço também. A maior parte das regras do 

ginásio envolverão como se mover relativamente aos outros naquele espaço, o 

uso apropriado do material e a identificação de áreas ou situações 
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potencialmente perigosas. Os professores necessitam de comunicar todas as 

regras de segurança aos alunos no início do ano lectivo (Fink e Siedentop, 

1989) e afixar essas regras numa área visível do ginásio. 

À medida que o ano decorre, é muito provável que alguns alunos se 

esqueçam das regras de segurança, especialmente se uma regra não tem sido 

infringida há bastante tempo. É normalmente benéfico relembrar aos alunos as 

regras de segurança periodicamente, mesmo quando nenhuma infração tenha 

ocorrido. Isto mantem a segurança como um aspeto regular da rotina e pode 

reduzir alguns tipos de acidentes que acontecem quando os alunos 

simplesmente se esquecem. 

Gestão de Contingências – As técnicas de modificação comportamental 

podem ser utilizadas sistematicamente para premiar os alunos por um 

comportamento seguro no ginásio ou castigá-los por não cumprirem as regras 

afixadas. A isto chamamos de gestão de contingências, uma vez que existe 

uma relação conhecida entre o comportamento de um aluno e as 

consequências desse comportamento. Os alunos tanto são premiados como 

castigados, dependendo do modo como cumprem ou não as regras de 

segurança do professor. 

Sistema de “Companheiro” – Os acidentes em Educação Física podem, por 

vezes, ocorrer quando um aluno é “apanhado” na excitação do momento e não 

presta atenção a potenciais perigos no ginásio, mesmo aqueles que o 

professor mencionou vezes sem conta. Se os alunos estiverem dispostos a 

pares ou em pequenos grupos, o professor pode solicitar aos membros do 

grupo para “olharem uns pelos outros” durante a prática do exercício e avisá-

los de quaisquer problemas de segurança (ex: bolas pelo espaço de prática ou 

outros colegas a entrar inadvertidamente na zona de jogo). 

Monitorizar à medida que os Alunos Iniciam uma Atividade – Uma das 

melhores e mais fáceis estratégias centra-se na simples monitorização dos 

alunos pelo professor quando estes iniciam uma nova tarefa ou jogo. O 

professor deve prestar atenção a um espaço apropriado entre os jogadores, 

verificar o uso correto do material e examinar a probabilidade de interferência 

entre os grupos. Se uma tarefa prática começa de um modo seguro é muito 

provável que se mantenha dessa forma. (Metzler, 1999) 
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6.4.2.5. Estratégias para a Progressão da tarefa 

 

Todas as unidades temáticas de EF incluem uma série de tarefas de 

aprendizagem para que os alunos as pratiquem e nelas se empenhem. O 

professor necessitará de tomar decisões sobre o tempo apropriado para 

transitar de um exercício para outro. A decisão de progressão na tarefa pode 

ser feita de duas formas: baseando-se no domínio ou no tempo. 

Com base no Domínio – A progressão da tarefa tendo em conta o domínio 

ocorre quando os alunos devem completar a tarefa de aprendizagem atual 

cumprindo os critérios solicitados antes de transitar para a próxima. Os critérios 

de performance são dados aos alunos, a par com tempo ilimitado para 

demonstrar a sua proficiência ou domínio em cada tarefa. 

Com base no Tempo – A maior parte das decisões de progressão das 

tarefas em EF são feitas tendo em conta o planeamento pelo professor do 

tempo necessário para cada tarefa de aprendizagem. O professor estima 

quanto tempo será necessário para que a maioria dos alunos aprenda uma 

tarefa e depois continua para o próximo exercício quando esse tempo expira. 

Alguns ajustes podem ser feitos, mas na maioria da progressão das tarefas é 

determinada pela agenda planeada do professor. 

Ambos os tipos de esquemas de progressão das tarefas têm vantagens e 

desvantagens. A progressão com base no domínio assegura-se que os alunos 

demonstraram estar prontos antes de prosseguir para exercícios mais difíceis e 

complexos, mas nem sempre é possível para todos os alunos dominar uma 

capacidade num período moderado de tempo ou até mesmo não o 

demonstrarem simplesmente. As progressões baseadas no tempo são eficazes 

e ordenadas tendo em conta a sua previsibilidade, contudo, se um grupo de 

alunos se atrasa em relação ao resto da turma nos exercícios iniciais, esses 

mesmos alunos irão muito provavelmente atrasar-se ainda mais à medida que 

a unidade progride. (Metzler, 1999) 
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6.4.2.6. Estratégias para o Uso de Questões na Aprendizagem 

 

Muitos modelos de ensino solicitam o uso de questões por parte do 

professor para promover a aprendizagem dos alunos. As questões podem ser 

usadas para ajudar os alunos a aprender em todos os 3 domínios, dependendo 

do tipo de questão utilizado e no modo como é esperado que os alunos 

respondam. O modelo inquiridor utiliza questões como a operação pedagógica 

chave para promoção da aprendizagem dos alunos. 

Normalmente, quando um professor pretende dar aos alunos alguma 

informação ou rever um ponto prévio, poderá utilizar um tipo de comunicação 

direto, assim irá simplesmente dizer aos alunos. Embora seja uma forma rápida 

de comunicar a informação, coloca os alunos num modo passivo e estimula 

pouco o seu raciocínio. Metzler (1990) propõe uma estratégia intitulada 

“pergunta, não digas”, na qual o professor utiliza questões, providenciando 

muito pouca informação de forma direta. 

As questões convergentes levam os alunos a uma ou a poucas respostas 

possíveis. Quando eles obtêm essa mesma resposta eles param de considerar 

mais respostas possíveis. Questões divergentes requerem que os alunos 

considerem muitas possibilidades e mantém o processo intelectual em 

desenvolvimento. 

As pausas referem-se a paragens no discurso utilizadas pelo professor logo 

após uma questão. Esta pausa deve ser entre 3 a 15 segundos, dependendo 

da dificuldade da questão. (Tobin, 1987) já demonstrou através de uma 

investigação que esse tempo de espera permite que um maior número de 

alunos pense na sua resposta em vez de obter apenas a resposta do primeiro 

aluno que responde ao professor. 

Há uma tendência para os professores cessarem as questões quando os 

alunos providenciaram uma resposta. Obter a resposta inicial é apenas uma 

parte do processo de aprendizagem. Os professores podem sondar os alunos 

para descobrir como eles chegaram a essa resposta ou obter justificações para 

tal resposta dada. Questões como, “Como chegaste a essa conclusão?”, “Onde 

aprendeste isso?”, ou “O que te leva a pensar isso?” permite aos alunos uma 

oportunidade para refletir numa resposta, providenciando um nível mais 

elevado de aprendizagem e boa informação para os restantes alunos. 
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Muito regularmente, os alunos pensam sobre as questões sozinhos e 

individualmente. Eles não obtêm o benefício da perspetiva e conhecimento dos 

outros alunos. Por vezes, um professor pode colocar uma questão a um grupo 

de alunos e solicitar que formulem uma resposta “por comité”. Esta estratégia 

irá trabalhar apenas em questões de desenvolvimento. 

As respostas a questões do professor não estão limitadas ao domínio 

cognitivo e a repostas verbais. Alguns modelos de ensino são baseados em 

questões do professor sobre as quais os alunos devem refletir e depois mostrar 

a sua resposta com um movimento. Embora a cognição seja utilizada 

inicialmente para formular uma resposta, os alunos devem depois transferir 

esse conhecimento para o domínio psicomotor para demonstrar o seu 

conhecimento ao professor. (Metzler, 1999) 

 

6.4.2.7. Estratégias Para a Revisão da Aula e Conclusão 

 

É uma boa ideia terminar as aulas com uma revisão e uma conclusão final. 

Esta parte da aula deve ser planeada como todos os outros segmentos e deve 

ter um intuito de aprendizagem pretendido para os alunos. Não é apenas uma 

revisão rápida do que foi feito na aula naquele dia, deve permitir aos alunos 

que reflitam de novo nas tarefas de aprendizagem realizadas, relembrar dicas 

chave de performance e fazer a conexão entre os conceitos adquiridos na aula. 

A conclusão breve na revisão deve trazer à aula um desfecho lógico e 

completo para assegurar que os objetivos de aprendizagem pretendidos foram 

alcançados e que os alunos não têm mais questões por esclarecer. O desfecho 

conduz então diretamente para as orientações finais de gestão (alinhar, ir para 

os balneários, etc…) e o final da aula. 

Transição para a Revisão – Porque o tempo é usualmente curto perto do 

fim da aula, o professor deve utilizar formas rápidas e simples para organizar 

os alunos para o segmento de revisão. O melhor é colocar os alunos num local 

sem qualquer material nas mãos, para isso o professor deve parar a atividade 

final, orientar os alunos para recolherem rapidamente o seu equipamento e 

encontrá-los num local próximo da arrecadação do material. Se a área de 

ensino é muito pequena aí, o professor pode usar um sinal para que os alunos 
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parem a atividade e conduz nesse local a revisão, e só posteriormente os 

alunos arrumam o material. 

Obter Atenção – Como em qualquer outra situação similar, quando o 

professor se quer dirigir à turma toda é importante colocar os alunos numa 

formação próxima dele e que prestem atenção em silêncio. Tendo em conta 

que é tempo para “ouvir e pensar”, o professor não deve prosseguir com a 

revisão até que os alunos estejam atentos e silenciosos. Este é um bom 

momento para usar um sinal de chamada de atenção. 

Uso de Comunicações Interativas – As melhores revisões irão requerer que 

os alunos reflitam na lição dada, que reflitam e não apenas que ouçam. Os 

professores podem fazer isto verificando pela compreensão ou com uma 

estratégia “Pergunta, Não digas” que leva os alunos a dar respostas a questões 

de revisão. Isto tornará a revisão interativa e não apenas um tempo de audição 

passivo para os alunos. Uma questão interativa pode ser por exemplo, o 

professor perguntar “Quem aqui me consegue dizer 3 coisas que tenham 

aprendido hoje?”. Se o professor optasse por uma interação pacifica diria “Hoje 

na aula, aprendemos a fazer a manchete e o remate no voleibol. (Metzler, 

1999) 

 

6.5. Quais as estratégias de ensino que estão mais adequadas aos 

diferentes níveis de habilidades dos alunos 

 

Das estratégias de ensino apresentadas por Rink, sem dúvida que o ensino 

interativo e o ensino por equipa, são os mais adequados. Isto porque ambos 

contemplam a individualização do ensino das diferentes habilidades motoras 

com a sua devida progressão que está inerente a cada aluno.  

No caso do ensino interativo, tem sempre em conta as respostas dadas 

pelos alunos, antes de criar o próximo exercício, utilizando a devida progressão 

necessária à aprendizagem de todos os alunos. Não tem uma progressão pré-

determinada. O professor não sabe qual o passo seguinte até observar as 

respostas que os seus alunos estão a ter nos exercícios propostos por ele. A 

progressão é sempre determinada/selecionada a partir da observação do 
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professor da performance dos seus alunos. Professores que sejam bons 

observadores, sabem exatamente quando devem diminuir ou aumentar o nível 

de dificuldade de uma determinada tarefa. Este tipo de estratégia não foi muito 

utilizada nas minhas aulas devido ao facto de ser necessário ter já alguma 

experiência no que diz respeito à observação dos alunos e também dado o 

elevado número de alunos pelo qual a turma era constituída. Se não 

conseguirmos identificar de facto o que os alunos precisam para evoluir, 

podemos cair no erro de criar o exercício seguinte sem ter qualquer tipo de 

progressão. 

No ensino por equipa, existem 2 professores a lecionar, em que a 

organização parte deles, variando entre eles professor principal e professor 

auxiliar consoante o seu à vontade em certos conteúdos a abordar. Nesta 

estratégia de ensino como são 2 professores, têm a facilidade em criar grupos 

flexíveis, que possibilitam a individualização e a progressão na matéria. Com 4 

olhos, torna-se mais fácil a observação dos alunos que evidenciam mais 

dificuldades e que precisam de uma ajuda extra. Tem em conta as diferentes 

necessidades dos diversos alunos. Era uma excelente estratégia de ensino 

caso tivesse tido a possibilidade de ter outro professor ao meu lado para 

coordenarmos melhor os grupos de alunos de forma a garantirmos que todos 

os alunos teriam uma ajuda extra no desenvolvimento das suas capacidades 

ao criar progressões ainda mais individualizadas. Mas, como sabemos, a 

realidade das escolas atualmente passa cada vez mais pelos professores de 

EF terem mais turmas com mais alunos, o que vai complicar mais a aplicação 

das estratégias no sentido de conseguir aplicar as progressões essenciais a 

cada nível dos alunos, de atender às especificidades de cada aluno. 

Apesar destas estratégias serem na minha perspetiva as mais adequadas 

no ensino de diferentes níveis de habilidades dos alunos, o ensino entre pares, 

o ensino auto-didata e o ensino cognitivo também têm alguns benefícios nesta 

matéria, respetivamente: a combinação de alunos mais experientes ou 

habilidosos com alunos que têm mais dificuldades; tem uma lista de tarefas de 

progressão com critérios incluídos, com níveis iniciais para níveis mais 

avançados com uma pequena graduação entre eles, permitindo que o 

conteúdo seja individualizado, envolvendo um processo selecionado de 

problemas.  
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Já Metzler fala-nos de gestão e instrução como estratégias de ensino. Na 

primeira, ele diz-nos que a formação de grupos é muito importante e que deve 

ser feita principalmente pelos professores, evitando alguns sentimentos feridos 

por parte dos alunos, ao mesmo tempo que os grupos para trabalhar ficam 

equitativos. Assim os grupos ficam equivalentes tendo por base as suas 

capacidades atuais. As regras do jogo e registo de resultados podem e devem 

ser alterados de forma a que a participação seja o mais equitativa possível, e 

onde as oportunidades de sucesso sejam semelhantes. As equipas que 

perdem os jogos não são penalizadas com castigos, nem são denegridas no 

fim dos jogos para que o espírito de equipa se mantenha, e que os mais 

capazes ajudem os menos capazes. Desta forma, possibilita que joguem todos 

juntos e que exista entreajuda. 

Na segunda, a nível instrucional, a estrutura da tarefa ao ser feita por 

professores eficazes que planeiam as tarefas de aprendizagem de forma a 

acomodar vários níveis de habilidades dos alunos ao mesmo tempo, permite 

assim, que todos os alunos tenham desafios apropriados a cada um e que a 

sua taxa de sucesso seja muito alta. Para que tudo isto seja possível e 

atingível, tem de existir uma planificação de vários níveis de dificuldade para 

cada tarefa de aprendizagem estipulada. 

Para além disto, também temos a prática individual em que todos os alunos 

podem estar a praticar a mesma tarefa, tendo à sua disposição o espaço e o 

material necessário para a sua prática e a prática de pares, em que não é 

obrigatório que estejam dois alunos a fazer o mesmo exercício, mas podem 

estar a prestar auxilio um ao outro. 

Os centros de aprendizagem, conhecidos como estações de ensino, 

também têm em conta os diferentes níveis de habilidade dos alunos, pois é um 

tipo de organização em que os alunos são colocados em diferentes grupos e 

são obrigados a passar por vários centros que estão dispostos pelo ginásio. 

Cada centro foca-se numa competência diferente ou representa um nível de 

dificuldade distinto para a mesma competência. 

Outro aspeto importante nas diferentes capacidades dos alunos são as 

progressões da tarefa, neste caso, da intra-tarefa, que é excelente para os 

alunos trabalharem todos a mesma competência mas com um nível idêntico de 

dificuldade. 
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Para terminar Metzler também nos fala dos jogos modificados que são 

fundamentais para conseguir ensinar os alunos com diferentes níveis de 

habilidade, uma vez que neste tipo de jogos podem ser alterados, por exemplo, 

as dimensões do campo de jogo ou o tamanho da bola de jogo. Desta forma os 

alunos têm as mesmas oportunidades de aprendizagem uma vez que tem 

sempre em conta os seus níveis de habilidade. 

 

6.6. Estratégias de ensino utilizadas durante as aulas 

 

Durante as aulas foram utilizadas diversas estratégias de ensino, de forma 

a proporcionar mais aprendizagens aos alunos. Através dessas estratégias foi 

possível levar o conteúdo das UT aos alunos, e para além disso, atingir os 

objetivos definidos nas mesmas. 

Algumas estratégias de ensino que dei uso são de Rink e de Metzler. 

 Comecemos por Rink. 

O ensino interativo foi uma estratégia de ensino pouco utilizada, uma vez 

que requer já alguma experiência na lecionação e um domínio muito bom do 

conteúdo, pois esta estratégia usa como base a observação, tendo em conta 

as respostas dos alunos para gerar os exercícios seguintes. De todas as 

modalidades que lecionei durante o ano letivo as que consegui aplicar melhor 

esta estratégia foram no badminton e no voleibol. As progressões não são pré-

definidas, o que implica que o professor seja um excelente observador de 

forma a conseguir construir exercícios aumentando ou diminuído a dificuldade 

consoante a resposta da performance dos alunos. 

O ensino por estações utilizei várias vezes no atletismo e em diversas 

situações sempre que queria introduzir conteúdos, ou consolida-los de duas ou 

três disciplinas do atletismo, como por exemplo, ter numa estação os alunos a 

trabalhar lançamento do peso, noutra salto em comprimento e outra para as 

barreiras. Assim era possível manter todos os alunos empenhados na tarefa e 

sempre de forma ativa. 

Também cheguei a implementar estações quando queria lecionar dois 

desportos diferentes ao mesmo tempo, atletismo e badminton, por exemplo. 
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Sem dúvida que este tipo de estratégia é útil quando pretendemos que o 

aluno repita várias vezes o mesmo movimento (consolidação), ou que esteja 

sempre em empenhamento motor. 

A estratégia ensino entre pares, foi aplicada principalmente no judo. Nas 

aulas eram dadas instruções e critérios de observação de forma a que, quem 

estivesse no papel de “professor” conseguisse ajudar o colega, dando-lhe 

feedbacks da sua performance. Os alunos foram agrupados consoante o nível 

de habilidade para realizar o “randori”, e agrupados heterogeneamente para a 

prática de exercícios de forma a poder existir a entreajuda que os menos 

capazes mais necessitam. Para cada movimento, eu fazia as respetivas 

demonstrações com os alunos e posteriormente definia os critérios qualitativos 

para os “pares professores” observarem e ajudarem na correção. 

Este tipo de estratégia também foi utilizado em algumas aulas de voleibol e 

andebol. 

A estratégia de ensino cognitiva foi usada e está implícita em muitas 

estratégias que foram utilizadas nas aulas. Ela proporcionou, como o próprio 

nome indica, um desenvolvimento cognitivo. A forma como foi empregada nas 

aulas foi através do método de questionamento em diversas situações das 

modalidades lecionadas nas aulas, como por exemplo, “A que altura deves 

bater o volante?”, ou de um modo mais complexo, mandei os alunos criarem 

uma sequência de passos na aula de dança, quando tivemos uma dançarina 

convidada. 

 

Relativamente às estratégias que foram criadas por Metzler, foram 

utilizadas algumas que são semelhantes às de Rink, e que têm apenas uma 

nomenclatura diferente. Como por exemplo, ensino por estações são os 

centros de aprendizagem, o Ensino Cognitivo é o Uso de Questões. Estas já 

foram exemplificadas e explicadas em cima. 

Para além destas, foram usadas outras como a Gestão Interativa, em que 

os alunos ajudavam a ir buscar o material e a recolher o mesmo e, para além 

disso, sempre que precisava de mudar de “cenário” (material ou espaço), 

aproveitava enquanto os alunos estavam num exercício para ir preparando o 

novo, de forma a não interromperem a tarefa proposta. As mudanças eram 

feitas em segurança e de uma forma rápida, para posteriormente redirecionar 
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os alunos para a nova tarefa. Isto aconteceu em quase todas as modalidades, 

campos no voleibol, andebol, badminton, colchões no judo, etc; Colocar os 

alunos em grupos, era algo que tive dificuldades ao longo do estágio, mas com 

esta estratégia foi mais fácil resolver a situação através de alguns truques 

como selecionar os grupos aleatoriamente (tendo por base as suas habilidades 

motoras) de forma a perder menos tempo e a evitar agrupamentos sociais 

quando a formação de grupos de trabalho ou de equipas nas diversas 

modalidades. A estratégia Corta e Vai também foi várias vezes utilizada, em 

que pedia aos alunos para irem para determinado sítio do ginásio à medida que 

os ia selecionado os elementos para os grupos. A Seleção de grupos de treino 

por níveis foi a estratégia que mais tive dificuldades em implementar desde o 

início do ano letivo, uma vez que a turma que tive era bastante heterogénea no 

que respeita aos seus níveis de habilidades motoras. Sem dúvida que foi uma 

estratégia que esteve sempre presente durante todo o ano, para que todos os 

alunos pudessem potenciar a sua aprendizagem. 

Nas primeiras aulas do ano letivo tive algumas dificuldades na 

apresentação da tarefa, uma vez que demorava algum tempo a expor os 

exercícios que iriamos realizar e quais os critérios que queria que os alunos 

tivessem em atenção. Cheguei mesmo a levar um quadro tático para uma aula 

de voleibol, no sentido de ser mais rápido e de os alunos perceberem melhor o 

que pretendia. A estratégia da apresentação da tarefa diz-nos que não há uma 

estratégia pré-definida que seja a melhor. A que é preferível é aquela que 

efetivamente transmite aos alunos as informações pretendidas em qualquer 

situação no menor tempo possível. Numa das aulas de atletismo em que fiz 

estações para algumas disciplinas, faço referência na reflexão dessa aula, que 

a solução para as coisas terem corrido melhor talvez passasse exatamente por 

explicar como iria funcionar as tarefas, pois nesta aula dei pouca importância 

aos critérios a considerar no desempenho. 

A estrutura da tarefa foi uma estratégia que esteve sempre presente, pois 

para qualquer turma e principalmente quando existem vários níveis de 

habilidade, deve-se definir a estruturação das tarefas de aprendizagem para o 

empenho e sucesso do aluno pois é fundamental.  

Todas as aulas são pensadas com o objetivo de ocorrer aprendizagem nos 

alunos mas também na sua segurança, evitando que os mesmos se lesionem. 
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Quando o professor planeia uma aula deve ter em atenção, por exemplo, como 

vai ser transportado o material de atletismo para o exterior, principalmente os 

pesos, os blocos, as barreiras, e como os vai distribuir no espaço, de forma a 

prevenir um acidente. Os alunos têm de se sentir seguros na realização da sua 

prática. O mesmo aconteceu no futsal e no andebol em que tive de 

implementar regras por causa do perigo dos colegas tropeçarem nas bolas e 

magoarem-se caso estas entrassem inadvertidamente durante o jogo. É 

importante também o professor ver o estado dos materiais ou espaços onde vai 

lecionar. Numa das minhas aulas foi consolidado o salto em comprimento e 

tinha chovido relativamente há pouco tempo. Verifiquei as condições da areia, 

pois poderia estar muito dura para a prática aumentando as probabilidades de 

algum aluno lesionar-se. Felizmente estava habilitada para a prática do salto 

em comprimento e a aula decorreu normalmente. 

A estratégia de revisão e término foi algo que usei poucas vezes, 

infelizmente, pois nesta altura para além de poder fazer uma revisão do que 

era dado na aula e os aspetos importantes a reter, também poderia frisar a 

importância da entreajuda entre os colegas obrigando-os a refletir sobre a 

importância dela nos colegas com dificuldades em determinados conteúdos e a 

perceberem como a união é fulcral para todos. 
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As expetativas que tinha inicialmente em relação ao estágio foram 

praticamente todas atingidas. Principalmente o ter aumentado os meus 

conhecimentos tanto a nível pessoal como profissional. As competências 

adquiridas como futura professora foram muito significativas. A inserção da 

prática deste mestrado de ensino no verdadeiro contexto escolar era 

indispensável para as competências obtidas. 

Através das mesmas sinto-me mais confiante e motivada para lecionar a 

qualquer turma, utilizando as respetivas estratégias de ensino e 

simultaneamente fazendo reajustes constantes durante todo o ano letivo, para 

que os alunos tenham sucesso na aprendizagem. A prática das aulas leva-me 

a estar preparada e mais confiante para responder a qualquer desafio que 

envolva o ensino. 

Para além das aulas, o facto de ter feito parte da organização de alguns 

eventos realizados na escola, trouxe-me experiência na sensibilização da 

preparação das habilidades desportivas, de forma a haver um transfere de 

conhecimentos e vivências quer profissionais quer pessoais que serão 

aplicados futuramente.  

As dificuldades que surgiram ao longo do estágio estão inerentes à falta 

de experiência, mas também, por alguma discrepância entre o que de facto 

aprendemos na faculdade com a realidade escolar de hoje. Para além disso, as 

dificuldades aumentaram também devido ao acento gradual da 

heterogeneidade discente devido ao agrupamento de escolas. Daqui surgem 

mais diversidades dos níveis de habilidade dos alunos.  

Para os professores poderem gerar oportunidades equitativas de 

aprendizagem neste tipo de situações é fundamental que utilizem as 

estratégias no ensino de habilidades motoras quando se encontra perante uma 

turma com níveis tão distintos como a do meu EP. 

Pois as estratégias são para o ensino como um meio de entrega do 

conteúdo ao aluno. As estratégias de ensino são selecionadas porque elas 

providenciam o conteúdo aos alunos da forma que melhor cumpre o objetivo de 

um conteúdo e contexto particular, no entanto, elas não são o objetivo ou o 

conteúdo de uma aula. 

As estratégias de ensino estão designadas para organizar um ambiente 

instrucional para a instrução em grupo. Um ponto fulcral aqui é que os grupos 
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não aprendem, mas os indivíduos sim. Isto significa que o ambiente instrucional 

em grupo deve ser organizado de modo a facilitar a aprendizagem dos 

indivíduos. Os aprendizes individuais, em EF, devem ser providos na mesma 

de conteúdo apropriado que seja claramente comunicado. Devem-lhes ser 

providenciadas as oportunidades para praticar com precisão e para progredir 

apropriadamente, e deve-lhes ser prestado feedback sobre a sua performance. 

Estimular o reforço positivo e a valorização da aprendizagem nos alunos 

através do elogio é imprescindível. 

As estratégias de ensino organizam a instrução de grupo de modo a que 

as funções do ensino sejam executadas de diferentes formas no processo 

instrucional.  

As decisões que os professores tomam considerando estas funções 

afetam significativamente o potencial da instrução para atingir os objetivos 

pretendidos.  

Na seleção do conteúdo, um grande problema na instrução de grupo é 

que os alunos funcionam em diferentes níveis de habilidade nas várias tarefas. 

O conteúdo que é selecionado deve atender às necessidades dos indivíduos 

na configuração do grupo.  

Na comunicação dos exercícios (ou tarefas) numa experiência de 

ensino, deve ser dito aos alunos o que é esperado deles.  

Na progressão do conteúdo num ambiente instrucional, devem ser feitas 

preparações para que os alunos progridam de habilidade em habilidade e de 

um nível de performance para o próximo da mesma habilidade.  

A progressão do conteúdo foca-se nas preparações para ambos os 

desenvolvimentos, inter-tarefa e intra-tarefa, numa experiencia de ensino. A 

progressão de uma habilidade para outra intitula-se “desenvolvimento inter-

tarefa” e a progressão de um nível de performance para outro da mesma 

habilidade intitula-se “desenvolvimento intra-tarefa”. 

 Uma estratégia de ensino deve ser construída com base na extensão, 

refinamento e, onde apropriado, nos aspetos de aplicação de desenvolvimento 

do conteúdo.  

O prestar feedback aos aprendizes e avaliar as respostas dos alunos é uma 

função de ensino fulcral na instrução. Os ambientes instrucionais de grupo 

fazem com que a emissão individual do feedback e a avaliação da performance 
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sejam difíceis. Para fornecer um feedback individual e avaliar a performance. 

Os professores não selecionam uma estratégia de ensino e depois decidem o 

que ensinar. A seleção da estratégia de ensino deve ser feita no que os 

professores procuram atingir no que toca às suas metas e objetivos. Os 

professores devem conseguir usar apropriadamente todas as suas estratégias 

instrucionais já descritas para diferentes aulas e para diferentes partes de cada 

aula. Muitos fatores influenciam a escolha de uma estratégia de ensino 

incluindo o próprio conteúdo, as características dos aprendizes, e os objetivos 

e preferências do professor. É o conjunto desses fatores que irá resultar na 

escolha de uma estratégia em detrimento de outra.  

Cada modelo de instrução solicita um conjunto único de estratégias que 

oferece uma parte significativa da sua identidade ao determinar como as 

“coisas irão parecer” ao professor e aos alunos nessa unidade. Através de 

todas as áreas de conteúdo e níveis de desenvolvimento dos alunos, o número 

de estratégias de ensino necessárias é muito extenso em EF. No entanto, 

numa abordagem baseada num modelo, cada modelo irá solicitar um conjunto 

específico de estratégias, por isso um professor necessitará de ter menos 

estratégias à mão, para utilizar em qualquer modelo.  

O que é importante é não utilizar uma única estratégia para toda a turma 

como se fosse um “pronto-a-vestir”. As estratégias têm incutidas progressões 

que devem ser implementadas consoante determinadas situações de 

exercitação. A exercitação deve ser sempre ajustada aos objetivos da 

aprendizagem e principalmente a cada um dos alunos.  

Somos nós professores de EF que temos a missão de não fracassar 

com os alunos menos capazes e mais capazes, evitando uma influência 

negativa no interesse deles nas AF no futuro. A criação de hábitos extra-

curriculares é o objetivo de qualquer professor de EF. Espero ter cumprido o 

meu. 
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Anexo 1- Questionário da caraterização individual dos alunos 

 

1. Identificação do Aluno 

 Nome: 

 FOTO 

 Ano: Turma: Nº 

 Morada: 

 Código Postal: Localidade: 

 Telefone: Naturalidade: 

 Concelho: Distrito: 

 E-mail: 

 Idade: 
Data de nascimento:       /         

/ 

 

2. Encarregado de Educação 

 Nome: 

 Grau de Parentesco: 

 Morada: 

 Código Postal: Localidade: 

 Telefone: Idade:   

 Profissão: Habilitações Literárias: 
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3. Filiação 

Nome do 

Pai:  

 Idade: Profissão: 

 Morada: 

 Código postal: Localidade: 

 Habilitações Literárias:  

 Nome da 

Mãe: 
 

 Idade: Profissão: 

 Morada: 

 Código Postal: Localidade: 

 Habilitações Literárias:  

4. Agregado Familiar 

 Com quem vives?   Pai       Mãe       Irmãos       Avós      Tio        

Outros:  

 Quantos Irmãos tens?  Idades:  

 Se tens irmãos, frequentam esta 

escola?  

Sim   Não   Se sim, em que ano de 

escolaridade? 

5. Deslocação para a Escola 

 Qual o meio de transporte que utilizas?  Carro     Autocarro    Mota    

Bicicleta    A pé    Táxi   

 Quanto tempo demoras ao fazer o percurso casa – escola?  
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6. Relação com a Escola 

 Gostas de andar na escola? Sim    Não  

 Porquê? Amigos □        Aprender □        Obrigação □      Outro: 

 Quais as tuas disciplinas preferidas?  

 Quais as disciplinas que menos gostas?  

 Já repetiste algum ano? Sim   Não                    Se sim, qual/quais?  

 Porquê?  Doença □    Falta de Estudo □    Mudança de Escola □    Acumulação 

de faltas □   

 Quantas escolas já frequentaste? 

 Qual a escola que frequentaste no ano anterior? 

7. Hábitos 

 Onde costumas estudar? Casa □   Escola □     Biblioteca       Outro □ Qual? 

 Quantas horas dormes por noite? 5-6horas □              7-8horas □     9-10horas 

□  

 Qual o número de refeições por dia?         Tomas pequeno almoço? Sim □      

Não □   Onde? 

 Onde almoças? Casa □    Escola □    Outro □     Qual? 

 Fumas?     Sim □       Não □           Se sim, quantos por dia?   1 a 3       4 a 10 

     10 a 20  

 Consomes bebidas alcoólicas?    Sim  □      Não  □ 

8. Espaço do Aluno 

 Partilhas o teu quarto?            Sim □   Não □    

 Quais os locais onde estudas em casa?    Sala □      Quarto □      Cozinha    

Outras divisões da casa □ 
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9. Saúde 

 Vais com frequência ao médico?   Sim     Não  

 Tens algum dos seguintes problemas de saúde? 

 Problemas Respiratórios: 

( ex: asma)     

Não  

 
Sim   

Quais ?  

 Problemas Cardíacos:          
Não  

 
Sim    

Quais ?  

 Problemas Motores:            
Não  

 
Sim   Quais ?  

 Epilepsia:                           
Não  

 
Sim    

 Diabetes:                           
Não  

 
Sim    

 Outros: 
Não  

 
Sim   

Quais ?  

 Tens problemas de audição?   Sim 

   Não  

Tens problemas de visão? Sim    Não 

 

 Já alguma vez foste sujeito a uma intervenção cirúrgica? 

    Sim          Não             Se sim, qual?  
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10. Disciplina de Educação Física 

 Gostas de praticar Desporto?    Sim         Não    

 Gostas da disciplina de Educação Física? Sim   Não     Classificação da 

disciplina no ano lectivo anterior: 

 Tomas banho depois da aula de EF? Sim   Não    Se não, porquê? 

 Qual a modalidade que mais gostarias de praticar? 

 E a que menos gostarias de praticar? 

 Quais as modalidades que abordaste em Educação Física no ano passado? 

 

 Quais as modalidades que gostarias que fossem abordadas ao longo do ano? 

 

 Quais foram as modalidades que já contactaste na escola? 

 Andebol       Voleibol        Basquetebol       Futebol        Raguebi       

Patinagem       Escalada   

 Judo     Orientação     Ginástica     Atletismo     Badminton     Ténis 

   Natação    Dança   

11. Ocupação dos Tempos Livres 

 Em média, quantas horas livres tens por dia?   2-4h □  4-6h □    6-8h  □    >8h  □ 

 Como ocupas os teus tempos livres? Ler     Jogar computador     Ver televisão     ajudar os pais  

Ouvir musica   Ir ao cinema      Praticar desporto        Passear           Estudar 

Conviver com os amigos         Outros      Quais?  
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12. Desporto Extra-Escolar 

 Que importância tem o desporto para ti?    Nenhuma □     Pouca □     Alguma 

□    Muita  □    

 Porquê?   Saúde □     Estética □     Prazer □     Outro: 

 Qual a modalidade que mais gostas de ver? 

 Praticas algum desporto com 

regularidade? 
Qual/ Quais? 

 Com que finalidade (recreação ou competição)?  

 És federado?  Há quanto tempo? 

 Quantos dias treinas por semana?  E quantas horas por semana? 

 Já praticaste algum desporto?                            

Se sim, qual ou quais? 

 

 Com que finalidade (recreação ou competição)? 
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OBRIGADA PELA DISPONIBILIDADE!!! 

13. Informação Geral 

 

 Qual a profissão que gostarias de ter no futuro? 

 Pretendes ingressar num estabelecimento de ensino superior? Sim □ Não □  

Qual? 

 

 Conheces bem os teus colegas de turma?  Sim □ Não □ 

 

 Se respondeste NÃO explica os motivos 

 

 Beneficias do SASE?    Sim □   Não □   Se SIM, qual o escalão? 

 Peso:                    Altura:                   Já tiveste alguma lesão? Sim      Não  

   Qual?                   

 Sais à noite?   Sim    Não       Se sim, em que dias da semana? 

 Gostarias de fazer alguma visita de estudo? Sim    Não     Onde? 

14. Outras Informações 

Tens outra informação que consideres importante e que gostasses de 

partilhar? 
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Anexo 2- Análise dos resultados da caraterização dos alunos 

 

A maioria dos Encarregados de educação são as mães. 

 

 

 

Agregado familiar é constituído na maioria dos alunos pelos pais. 

 

 

 

Série1 

0 

5 

10 

15 

20 

Pais 
Avós 

Mãe 
Irmãos Pai 

Série1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Mãe Pai 

Série1 



 Anexos 

XI 

 

Na deslocação existe uma grande percentagem a pé devido aos alunos 

habitarem perto da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo para chegar à escola. 
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Todos gostam de andar na escola. 
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A disciplina preferida é Biologia. 

 

 

A disciplina que gostam menos é a Matemática. 
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Repetiram quatro elementos anos de escolaridade. 
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Escolas frequentadas até à data. 

 

 

 

 

Onde costumas estudar? 
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Os alunos dormem uma média de 7 a 8 horas por dia. 

 

 

 

 

 

Número de refeições por dia. 
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Ainda existe uma pequena percentagem que não toma pequeno-almoço, o que 

é fundamental para as aulas de EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos alunos almoça em casa devido a residir perto da escola e a não 

gostar da comida da cantina. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Casa 

Outro 

Escola 

Série1 

0 5 10 15 20 25 

Sim 

Não 

Série1 



 Anexos 

XVIII 

 

 

Nenhum aluno alegou fumar. 

 

 

 

 

 

Consumo de bebidas pelos alunos alcoólicas é baixo e revelaram ser apenas 

de vez em quando ao fim-de-semana. 
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Poucos alunos partilham o seu quarto. 

 

 

 

 

 

 

Locais de estudo em casa. 
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Frequência com que vão ao médico. 
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Cardíacos 
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Epilepsia 

 

 

 

 

 

Diabetes 
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Outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas de audição 
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Problemas de visão 
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A maioria gosta de desporto. 
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Classificações de anos anteriores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomam banho depois da aula? 
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Modalidade que menos gostam? 

 

 

  

 

 

 

Modalidades que gostavam que se abordasse ao longo do ano? 
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Importância do desporto para os alunos. 

 

 

 

 

 

Profissão futura? 
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Conhecem bem os colegas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiam da SASE? 
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Já tiveram lesões? 
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Anexo 3- Fichas de avaliação da resistência e da força 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de controlo do nº de voltas e do respectivo tempo 

 

Ano:     Nome do aluno: 

 

Turma:     Nome do juiz de voltas: 

 

I. Teste da Milha 1609 metros     10 Voltas 

   passagens pela meta 

 

 Tempo: _______ 

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

111   1 3 4 5 6 7 2 

ATENÇÃO 

Última volta levanta a mão 

Avisa o colega 

 

 

8 9 10 
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Nome do aluno:                                                              Ano/Turma: 

Nome do juiz de observação:                                         Nº de abdominais (total): 

Teste de Curl’s Up 
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 Os calcanhares devem 

permanecer em contacto 

com o colchão; 

 Não são permitidas 

pausas ou períodos de 

descanso. 

 As pontas dos dedos 

devem sempre tocar a 

extremidade mais 

distante da faixa de 

medida; 
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Nome do aluno:                                                              Ano/Turma: 

Nome do juiz de observação:                                         Nº de flexões de braços 

(total): 

Teste de Push Up’s 
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 O cotovelo tem de 

fazer os 90ºgraus; 

 Manter a posição 

corporal correcta, ou 

seja, em “prancha”; 

 Deve ser feita a 

extensão completa dos 

braços após uma 

flexão. 
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Nome do aluno:                                                              Ano/Turma: 

Nome do juiz de observação:                                         Centímetros: 

Teste de Sit and Reach 
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 Devem manter a postura 

de 90º no inicio do teste; 

  MI encontram-se em 

extensão completa; 

 As mãos têm de estar 

unidas, uma em cima da 

outra, como se estivesse 

a fazer a posição 

hidrodinâmica na 

natação. 
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Nome do aluno:                                                              Ano/Turma: 

Nome do juiz de observação:                                          

Avaliação 

 

 

Flexibilidade de ombros:  Peso:  

 

Cotovelo direito em cima:                Altura: 

 

Faz Não faz IMC= P/A2= 

 

 

Cotovelo esquerdo em cima: 

  

Faz                     Não faz 
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Anexo 4- Exemplo de uma Unidade Temática de Badminon 

  

Conteúdos                        
Aulas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cultura Desportiva 

História X X               

Objectivo de 
jogo X X X X X X X X   

Regulamento 
técnico X X X X X X X X X 

Habilidades Motoras 

Pega Ai I/E C           T 

Posição base Ai I/E E C         T 

Deslocamentos Ai I/E C           T 

Serviço curto Ai I/E E E Af E/C C As T 

Serviço 
comprido Ai       I/E E E/C As T 

Clear Ai I/E E E Af E/C C As T 

Encosto Ai   I/E E E C C   T 

Lob Ai I/E E E E/C Af C As T 

Amorti Ai     I/E E E E/C As T 

Drive Ai         I/E E/C As T 

Remate Ai   I/E E E Af C As T 

Bloqueio Ai   I/E E E E C   T 

Jogo singulares Ai I/E E E E E E/C As T 

Jogo pares Ai         I/E E/C   T 

Condição Física 

Capacidades coordenativas: 

Diferenciação 
cinestésica X X X X X X X X X 

Orientação 
espacial X X X X X X X X X 

Reacção   X X X X X X X X 

Ritmo X   X X X X X X X 

Equilíbrio X X X X X X X X X 

Coordenaçao 
óculo-manual 

X X X X X X X X X e óculo-pedal 

Capacidades condicionais: 
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Força explosiva 
e resistente     X X X X X X X 

Velocidade de 
reacção, 

  X X X X X X X X 
aceleração e 

máxima 

Resistência 
aeróbia e 

X X X X X X X X X anaeróbia 

Flexibilidade 
geral e  

X X   X X X X X X especifíca 

Conceitos Psico-Sociais 

Fair-play: 

Respeito pelas 
regras X X X X X X X X X 

Respeito pelos 
colegas X X X X X X X X X 

Respeito pelos 
adversários X X X X X X X X X 

Qualidades Psicológicas: 

Cooperação X X X X X X X X X 

Espírito de 
sacrifício X X X X X X X X X 

Perseverança   X   X   X X X X 

Disciplina   X X X X X X X X 

Motivação X   X X   X X X X 
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Anexo 5- Planeamento anual de atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30   

Outubro 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

        1 

4 F 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

Novembro 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

F 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30       

Dezembro 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

    F 2 3 

6 7 F 9 10 

13 14 15 16 17 

1º Período 

Atletismo- fora, excepto dia 16- Corta-Mato 

Judo- dentro; 

Futsal- fora; 

Voleibol- dentro; 

Orientação- dentro. 
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Janeiro 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

31         

Fevereiro 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

  1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28         

Março 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

  1 2 3 4 

Int E Int 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31   

Abril 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

        1 

4 5 6 7 8 

///////////////////////////////////////////////////// 

  26 27 28 29 

2º Período 

Atletismo- fora, excepto dia 17 e 22 de 

Fevereiro; 

Andebol- fora excepto dia 5 de Abril; 

Futsal- fora; 

Voleibol- dentro; 

Badminton- dentro. 
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Abril 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

        1 

4 5 6 7 8 

///////////////////////////////////////////////////// 

  26 27 28 29 

Maio 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31       

Junho 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

    1 2 3 

6 7 8 9 F 

3º Período 

Atletismo- fora, excepto dia 3, 17 de Maio; 

Andebol- dentro, excepto dia 26 de Abril e 

10 Maio. 
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Anexo 6- Exemplo de um plano de aula 

Parte Tempo Conteúdos 
Situações de 

Aprendizagem/Organização 
Componentes Críticas 

Professora: Filipa Cristóvão 

Ano: 12º 
 

Turma: A 

Data: 7/10/10 
 

Aula nº: 6 de 68 

Nº Alunos: 23 

Unidade Didáctica: Judo 
 

Função Didáctica: 
Introdução/exercitação 

Sessão nº: 1 e 2 de 10 

Local: Pavilhão 

Hora:15:15h- 
16:35h 
 

Duração: 90’ 

Material: 
- Tapetes de ginástica; 
- Quimono; 

Objectivos da Aula: 
Habilidades Motoras: 

 O aluno aprende a cair para a frente (Zempo-Ukemi); 

 Noção da existência de vários desequilíbrios; 

  Capacidade de imobilizar o adversário; 

 Capacidade de projectar o adversário. 

Cultura Desportiva: 

 Como apareceu o Judo; 

 Regras base do Judo e as suas regras básicas. 

Condição Física: 

 Equilíbrio do corpo; 

 Reacção aos movimentos. 

Conceitos Psico-Sociais: 

 Ter Fair Play; 

 Respeitar as regras e os colegas; 

 Cooperar com os colegas e ter disciplina. 
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In
ic

ia
l 

15’ Activação geral 

- Jogo do Rato e do Gato: um aluno 

desempenha o papel de gato 

(posição de “gatas”), tendo que caçar 

os colegas que fazem de ratos, que 

se mantém em pé, fugindo dentro 

dos limites do tatami. O colega que 

for caço passa também a gato. 

 

- Flexibilidade: 

1. Circundação dos MS; 

2. Flexão do tronco à frente 

com os MI juntos e 

afastados, de pé e sentado 

no solo; 

3. Circundações ao nível do 

tronco; 

4. Flexões laterais do tronco; 

5. Ponte; 

 Deslocamentos 
rápidos em posição 
baixa (membros 
superiores e 
inferiores) e 
deslocamentos 
rápidos nos colegas 
que fogem; 
 

 Apanhar o maior 
número de colegas, 
passando a haver 
mais gatos do que 
ratos. 
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F
u

n
d

am
en

ta
l 

45’ 

 
 
 
 
Pega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quedas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A pega em japonês chama-se kumi-

kata, sendo feita para o caso dos 

destros, com a mão direita agarrando 

a gola do quimono do adversário, e 

com a mão esquerda, agarrar a 

manga do mesmo à altura do 

cotovelo. 

 

- Zempo-Ukemi: queda para a frente, 

com rolamento. O aluno  

deve colocar-se de cócoras com um 

pé mais à frente do que o outro. A 

mão do lado do pé que se encontra 

mais à frente, deve estar situada em 

frente e ligeiramente ao lado do 

mesmo, orientada para dentro e na 

diagonal, ficando o cotovelo virado 

para fora. A mão contrária encontra-

se em frente ao pé contrário (no 

alinhamento da outra mão) e 

orientada para a frente. No momento 

do rolamento o aluno deve virar a 

cabeça, para o lado da perna que se 

situa mais atrás, enrolando sobre o 

ombro.  

Inicia primeiro a queda por cima de 

um colega que está de “gatas”. 

 

- Kuzushi: dois a dois, os alunos vão 

experimentar os vários tipos de 

 
 É proibido agarrar 

permanentemente 
um só lado da gola, 
o cinto, ou a parte 
baixa do quimono, 
com as duas mãos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Membros inferiores 
flectidos, cabeça 
virada para o lado 
da perna mais 
atrasada, rolamento 
sobre o ombro; 
 

 Cair de lado, mas 
de maneira que não 
toque com a cabeça 
no chão; 
 

 Evitar ficar na 
posição de sentado; 
 

 Evitar cair de 
cotovelos; 
 

 Colocar os MI bem 
afastados; 
 

 Bater sempre com a 
palma da mão no 
chão. 

 
 
 
 

 
 

 Desequilíbrios e 
deslocações; 
 

 Boa manipulação 
da pega; 
 

 Puxa; 
 

 Desequilibra. 
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Imobilizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecções 

 
 
- Hon-gesa-gatame: dois a dois, um dos 
alunos está deitado no chão, o outro está 
sentado de lado em relação ao mesmo, 
bloqueando o seu braço esquerdo, 
segurando-lhe a manga com a mão direita. 
Depois abraça o pescoço do parceiro com o 
seu braço esquerdo, ficando bem encostado 
a ele e a mão agarra a gola. Afastar as 
pernas ao máximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O-Uhi-Gari: dois a dois, um tem o papel de 
uke e o outro de tori (trocando 
posteriormente de papéis). O tori, aproveita 
o desiquilíbrio do parceiro (uke), e 
aproxima-se deste, entrando em contacto 
com o tronco do mesmo. O tori ceifa e 
engancha com o MI livre, empurrando 
fortemente com a mão direita na direcção 
do chão. 
 

 
 

 Corpo do aluno que 
imobiliza, inclinado 
sobre o parceiro, 
pernas afastadas; 
 

 Bloquear com o 
joelho o ombro do 
parceiro, pega 
sólida, pega ao nível 
do cotovelo; 
 

 “Falar ao ouvido”; 
 

 Puxa o braço para ti; 
 

 Abraça o colega. 
 
 
 

 Não deve 
permanecer “frente 
a frente”; 
 

 Não dobrar o corpo; 
 
 

 Não tentar levantar 
a perna do 
adversário; 

 

F
in

al
 

15’ 

 

 

 

 

Randori 

 

 

Os alunos, dois a dois, vão treinar 

luta/combate livre, no solo, procurando 

sempre imobilizar o colega, isto é, 

segurando-o durante um certo tempo de 

costas no tatami, aplicando 

fundamentalmente as técnicas 

anteriormente abordadas. 
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Participação/Cooperação Empenho e atitude Responsabilidade Autonomia Andebol Atletismo

5% 5% 5% 5% 30% 30% Notas 20%

1 Ana Teixeira 20 19 18 16 3,65 4,8 4,93 9,7 17 3,4 16,8 17 16 16,5

3 Ana Rodrigues 19 17 18 16 3,5 4,8 4,28 9,1 16,02 3,204 15,8 16 17 16,5

4 Ana Vales 20 19 20 17 3,8 6 4,95 11,0 13,72 2,744 17,5 18 16 17

5 Bárbara Brito 17 15 17 14 3,15 4,2 4,07 8,3 14,92 2,984 14,4 15 16 15,5

6 Catarina Silva 19 19 19 17 3,7 4,8 5 9,8 18,18 3,636 17,1 18 17 17,5

7 Daniela Silva 20 19 20 18 3,85 5,1 4,8 9,9 14,92 2,984 16,7 18 18 18

8 Fábio Neto 19 19 20 17 3,75 4,8 4,84 9,6 13,47 2,694 16,1 17 17 17

9 Flávia Sampaio 16 16 18 14 3,2 3 3,9 6,9 11,22 2,244 12,3 14 16 15

10 Guilherme Rios 20 20 20 19 3,95 5,7 5,49 11,2 16,78 3,356 18,5 19 18 18,5

12 Jéssica Magalhães 13 13 13 12 2,55 3 3,82 6,8 12,57 2,514 11,9 13 15 14

13 Joana Silva 14 11 17 11 2,65 3 3,88 6,9 11,32 2,264 11,8 12 14 13

14 João Costa 19 20 20 17 3,8 5,7 5,39 11,1 16,52 3,304 18,2 19 17 18

16 Juliana Ferreira 16 15 18 15 3,2 4,5 4,78 9,3 12,57 2,514 15,0 16 15 15,5

17 Marisa Costa 17 18 18 18 3,55 4,8 4,81 9,6 12,54 2,508 15,7 18 17 17,5

18 Marta Martins 17 16 18 15 3,3 4,5 4,69 9,2 14,12 2,824 15,3 16 16 16

19 Ricardo Barros 18 19 18 20 3,75 6 5,81 11,8 12,37 2,474 18,0 20 18 19

20 Sofia Dias 20 20 20 20 4 5,4 5,48 10,9 16,79 3,358 18,2 20 20 20

22 Tiago Ferreira 19 19 19 20 3,85 6 5,54 11,5 11,48 2,296 17,7 20 20 20

23 Tiago Pinto 18 17 14 17 3,3 5,7 5,3 11,0 14,72 2,944 17,2 18 18 18

24 Vera Mesquita 14 12 16 13 2,75 3 3,55 6,6 14,62 2,924 12,2 13 15 14

25 Magda Cavadas 18 18 17 16 3,45 4,5 4,38 8,9 14,82 2,964 15,3 17 16 16,5

Avaliação 3º Período 12ºA 2010/2011

Nº Nome

Componentes Saber Estar (20%) Saber Fazer (60%)

Classificação FINAL
Nota média Nota

Avaliação Final
Notas finais 2º 

Período

Saberes (20%)

Teste teórico
Notas do 3º 

Período

Anexo 7- Grelha de Avaliação final do ano 
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Escala: 1 2 3 4 5

Ficha de Observação

1º Momento - Objectivo: Ganhar a confiança e estabelecer o controlo

Observador: Observado: Nº de Obs: Ano/Turma:

Unidade Didáctica: Nº de alunos:

O professor:

Apreciação global:

Observações:

Registos

Observação

Resolução de problemas

Movimentação

Organização

Feedback

Instrução

Afectividade

Voz

Postura

Situações de aprendizagem:

De acordo c a UT e objectivo aula

Adequação e sequência

Variedade

Duração

Agradabilidade

Segurança

Ritmo

Promovem o êxito dos alunos

Dinâmicas

Motivadoras

Ricas

Interacções:

Participação

Os alunos:

Deslocamentos

Visão

Ajuda

Atenção à informação

Espera

Deslocamentos

Fora de tarefa

Manipulação de material

As actividades da aula:

Remediação

Prevenção

Disciplina:

Controlo activo:

Clima de aprendizagem:

Atenção constante à prática

Encorajamento

 Consistência

Reacção às actividades

Demonstração

Actividade motora

Desempenho

Proximidade física

Anexo 8- Ficha de observação 1º Momento 
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Escala: 1 2 3 4 5

As actividades da aula:

Remediação

Prevenção

Disciplina:

Controlo activo:

Clima de aprendizagem:

Atenção constante à prática

Encorajamento

 Consistência

Reacção às actividades

Demonstração

Actividade motora

Desempenho

Proximidade física

Interacções:

Participação

Os alunos:

Deslocamentos

Visão

Ajuda

Atenção à informação

Espera

Deslocamentos

Fora de tarefa

Manipulação de material

Situações de aprendizagem:

De acordo c a UT e objectivo aula

Adequação e sequência

Variedade

Duração

Agradabilidade

Segurança

Ritmo

Promovem o êxito dos alunos

Dinâmicas

Motivadoras

Ricas

O professor:

Apreciação global:

Observações:

Registos

Observação

Resolução de problemas

Movimentação

Organização

Feedback

Instrução

Afectividade

Voz

Postura

Ficha de Observação

2º Momento - Objectivo: Rentabilizar maximalmente o tempo de aula (Gestão)

Observador: Observado: Nº de Obs: Ano/Turma:

Unidade Didáctica: Nº de alunos:

Rotinas organizativas:

Gestão de espaços e materiais

Transições

Episódios de organização

Autonomização dos alunos

Estabelecimento de sinais

Formação de grupos

Antes da prática

Anexo 9- Ficha de observação 2º Momento 
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Escala: 1 2 3 4 5

Feedback

Técnicas de instrução/Correcção:
Exposição

Demonstração

Questionamento

Apresentação da informação

Rotinas organizativas:

Gestão de espaços e materiais

Transições

Episódios de organização

Autonomização dos alunos

Estabelecimento de sinais

Formação de grupos

Antes da prática

Ficha de Observação

3º Momento - Objectivo: Melhorar a qualidade de informação (instrução)

Observador: Observado: Nº de Obs: Ano/Turma:

Unidade Didáctica: Nº de alunos:

O professor:
Apreciação global:

Observações:

Registos

Observação

Resolução de problemas

Movimentação

Organização

Feedback

Instrução

Afectividade

Voz

Postura

Situações de aprendizagem:

De acordo c a UT e objectivo aula

Adequação e sequência

Variedade

Duração

Agradabilidade

Segurança

Ritmo

Promovem o êxito dos alunos

Dinâmicas

Motivadoras

Ricas

Interacções:

Participação

Os alunos:

Deslocamentos

Visão

Ajuda

Atenção à informação

Espera

Deslocamentos

Fora de tarefa

Manipulação de material

As actividades da aula:

Remediação

Prevenção

Disciplina:

Controlo activo:

Clima de aprendizagem:
Atenção constante à prática

Encorajamento

 Consistência

Reacção às actividades

Demonstração

Actividade motora

Desempenho

Proximidade física

Anexo 10- Ficha de observação 3º Momento 
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Anexo 11- Exemplo de um MEC 

 

2010/2011 

 

  

Quais as melhores estratégias de ensino a adotar quando 
estamos perante uma turma heterogénea | Filipa 

VOLEIBOL MODELO DE ESTRUTURA DO CONHECIMENTO 
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