
1 
 

 

 

 

 

Aprender a ser professora de Educação Física na e pela prática  

 

Relatório de Estágio Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Dr. Tiago Manuel Tavares de Sousa 

 

Carina Alexandra da Silva Nunes 

Porto, setembro de 2015

Relatório de Estágio Profissional apresentado 

à Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto com vista à obtenção do 2º Ciclo de 

Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário ao abrigo do Decreto-lei 

nº 74/2006 de 24 de março e do Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Catalogação 

Nunes, C. (2015). Aprender a ser professora de Educação Física na e pela 

prática. Porto: C. Nunes. Relatório de Estágio Profissional para a obtenção do 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário, 

apresentado à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

PROFESSOR, ENSINO, APRENDIZAGEM, REFLEXÃO CRÍTICA, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

Dedico esta e todas as metas alcançadas por mim à minha família, que 

sempre me apoiou, ajudou e se sacrificou para que concretiza-se todos os meus 

sonhos. 

Ao núcleo de estágio por todo o auxílio, cooperação, companheirismo, 

entreajuda e partilha e disponibilidade demonstrada, durante este ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

Agradecimentos 

 

Aos meus pais por toda a força, compreensão, apoio e por todos os 

sacrifícios realizados para que este meu caminho fosse percorrido e alcançado 

com sucesso. 

Ao meu irmão por todos os incentivos, mesmo que alguns de forma 

inconsciente, e companheirismo mesmo nos momentos mais difíceis. 

À minha avó, apesar de por vezes desvalorizar as minhas metas e 

obstáculos, fez com que me mantivesse focada e que prosseguisse com os meus 

objetivos. 

A ti Bruno, por me acompanhar incondicionalmente em todos os 

momentos, acreditando em mim e nas minhas capacidades, nunca me deixando 

desmotivar. 

Aos meus amigos por se manterem presentes durante o meu percurso e 

vida. 

Ao professor orientador pela dedicação, orientação e colaboração neste 

processo da minha formação como professor. 

Ao professor cooperante pelo apoio, ajuda e por estar sempre presente 

com críticas construtivas para o meu crescimento e desenvolvimento 

profissional. 

Às minhas colegas de estágio, por tudo o que se passou durante este ano 

letivo, pela amizade, companheirismo, cumplicidade e principalmente partilha e 

entreajuda.  

Aos meus alunos pelas adversidades, lacunas, obstáculos e 

características que me fizeram crescer, adaptar e melhorar enquanto professora. 



V 
 

Ao agrupamento que me acolheu, integrou, respeitou e contribui para a 

minha formação profissional. 

À Faculdade de Desporto da Universidade do Porto pela formação dada. 

 

Extremamente grata pela colaboração de todos. Muito obrigada! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

Índice geral: 

 

Dedicatória ........................................................................................................ III 

Agradecimentos ................................................................................................ IV 

Índice geral: ....................................................................................................... VI 

Índice de quadros: ............................................................................................. IX 

Índice de tabelas: ............................................................................................... X 

Resumo: ............................................................................................................ XI 

Abstract: ........................................................................................................... XII 

Lista de Abreviaturas: ...................................................................................... XIII 

1. Introdução .................................................................................................... 3 

2. Dimensão Pessoal ....................................................................................... 6 

2.1. Autoscopia ............................................................................................ 7 

2.2. Biografia introspetiva: ............................................................................ 9 

2.3. Estágio Profissional ............................................................................. 12 

2.3.1. Expectativas criadas ........................................................................ 12 

2.3.2. Respostas às expectativas .............................................................. 14 

3. Enquadramento da Prática Profissional ..................................................... 16 

3.1. Enquadramento Legal ......................................................................... 17 

3.1.1. A Escola Portuguesa: A ESCOLA ........................................................ 19 

3.1.2. O Agrupamento de Escola Joaquim de Araújo: a escola ................. 20 

3.3. O Núcleo de Estágio ........................................................................... 23 

3.3.1. Estudantes-Estagiários .................................................................... 23 

3.3.2. Os Moderadores do Estágio Profissional ......................................... 24 

3.3.2.1. Professor Orientador .................................................................... 24 



VII 
 

3.3.2.2. Professor Cooperante ................................................................... 24 

3.4. As Turmas ........................................................................................... 24 

3.5. O grupo Educação Física .................................................................... 26 

3.6. O grupo-equipa do Desporto escolar .................................................. 26 

3.7. A comunidade educativa ..................................................................... 26 

4. A realidade da prática profissional: ............................................................ 28 

4.1. Organização e gestão do processo do ensino e da aprendizagem: .... 29 

4.1.1. Conceção inicial e teórica: ............................................................... 30 

4.1.2. Planeamento (in) definido e (pouco) definitivo: ................................ 33 

4.1.2.1. Planeamento Anual ...................................................................... 33 

4.1.2.2. Unidade didática, uma planificação pouco estanque, baseada em 

teorias e suposições: .................................................................................... 34 

4.1.2.3. Plano de aula (in) aplicável na prática .......................................... 37 

4.1.3. A realização ..................................................................................... 38 

4.1.3.1. Os modelos de ensino e sua adequação ...................................... 38 

4.1.3.2. Controlo da turma através do modelo de instrução direta ............ 39 

4.1.3.3. Modelo de abordagem progressiva ao jogo no voleibol ................ 39 

4.1.4. Avaliação na procura de combater as injustiças .............................. 41 

4.1.4.1. Avaliação diagnóstica, o início ...................................................... 41 

4.1.4.2. Avaliação sumativa, o fim ............................................................. 42 

4.1.4.3. Avaliação das habilidades motoras .............................................. 42 

4.1.4.4. Avaliação da cultura desportiva, através de fichas de trabalho e de 

avaliação 42 

4.1.4.5. Avaliação dos conceitos psicossociais, na folha de registo de 

presenças ..................................................................................................... 43 

4.1.4.6. Avaliação da condição física ........................................................ 44 

4.1.5. Reflexões / Diário de bordo .............................................................. 44 



VIII 
 

4.1.6. Observações Sistemáticas ............................................................... 45 

4.2. Participação na escola e Relações com a comunidade ...................... 46 

4.2.1. Desporto escolar, uma equipa pouco EQUIPA ................................ 46 

4.2.2. Projetos e atividades ........................................................................ 48 

4.2.2.1. Projetos e atividades do agrupamento cooperante....................... 48 

4.2.2.2. A atividade do Núcleo de Estágio: Basquetebol adaptado ........... 49 

4.2.3. Ser Diretor de turma ........................................................................ 50 

4.3. Desenvolvimento Profissional ............................................................. 51 

4.3.1. Projeto de formação individual ......................................................... 51 

5. Aprendizagem dos alunos na modalidade Voleibol, através do  modelo de 

abordagem progressiva ao jogo ....................................................................... 53 

Resumo ........................................................................................................ 53 

Abstract......................................................................................................... 54 

Introdução ..................................................................................................... 55 

Objetivo......................................................................................................... 57 

Metodologia .................................................................................................. 57 

Instrumentos e Procedimentos ..................................................................... 58 

Análise de Dados .......................................................................................... 59 

Apresentação dos Resultados ...................................................................... 60 

Discussão ..................................................................................................... 62 

Conclusões ................................................................................................... 63 

Constrangimentos e Considerações éticas................................................... 63 

Referências Bibliográficas: ........................................................................... 65 

6. Conclusão .................................................................................................. 67 

7. Referências Bibliográficas ......................................................................... 70 

8. Anexos ...................................................................................................... XV 



IX 
 

 

Índice de quadros: 

 

Quadro 1: Critérios avaliativos dos conceitos psicossociais ............................ 43 

Quadro 2: GPAI adaptado ................................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



X 
 

Índice de tabelas: 

 

Tabela 1: Índice de Tomada de Decisão (teste e re-teste) ............................... 60 

Tabela 2:Índice de Ajustamento (teste e re-teste) ............................................ 60 

Tabela 3: Índice de Eficiência da Execução de Habilidades (teste e re-teste) . 61 

Tabela 4: Índice de Performance em jogo (teste e re-teste) ............................ 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XI 
 

Resumo: 

O estágio profissional (EP) retrata a continuidade da formação, num contexto 

prático, como professor de Educação Física (EF). Surge, como um espaço de 

interação dos conhecimentos teóricos, adquiridos na formação inicial, com as 

experiências vivenciadas e as reflexões no contexto real. Este desenvolveu-se 

durante o ano letivo 2014/2015, num agrupamento de escolas do concelho de 

Penafiel. O núcleo de estágio que integrei foi constituído por mais duas 

estudantes-estagiárias, sob o constante acompanhamento e supervisionamento 

do professor cooperante e do professor orientador. O Relatório de Estágio (RE) 

consiste num documento de caráter crítico e reflexivo, baseado nas experiências 

vividas na prática, relacionando-as com a literatura específica da pedagogia e da 

didática. Desse modo, está dividido em 6 partes, designadamente: 1-Introdução; 

2-Dimensão Pessoal, especifica o meu percurso de vida, vivências desportivas, 

formação e as expetativas e respostas encontradas no decorrer do estágio; 3-

Enquadramento da Prática Profissional, apresenta o contexto em que o estágio 

se desenrolou; 4-Realização da Prática Profissional, evidencia a prática 

pedagógica da estudante-estagiário, especificando a organização e gestão do 

processo ensino-aprendizagem, a participação na escola, as relações com a 

comunidade e o meu desenvolvimento profissional; deste último surge o 5- 

Trabalho de Investigação, “Aprendizagem dos alunos na modalidade Voleibol 

através do modelo de abordagem progressiva ao jogo (MAPJ)”; e por fim, 6-

Conclusão, que sintetiza esta etapa de formação. 
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Abstract: 

The practicum training depicts the continuity of training in a practical context, as 

a teacher of physical education (PE). It arises as the interaction space of 

theoretical knowledge acquired in initial training, with the experiences and the 

reflection on the real context. It was developed during the school year 2014/2015, 

in a school of Penafiel city. The pre-service teachers group that I joined was 

completed up of two more students, under the constant monitoring and 

supervision of the cooperating teacher and teacher mentor. The Practicum 

Report is a critical and reflective character document, based on experiences in 

practice, relating them to the literature specific of pedagogy and didactics. Thus, 

it is divided into 6 parts, namely: 1-Introduction; 2-Dimension of the Self, Specifies 

my life path, sports experiences, training and expectations and responses found 

during the practicum; 3-Framework for Professional Practice, presents the 

context in which the stage unfolded; 4 Realization of Professional Practice, 

highlights the pedagogical student-trainee practice, stating the organization and 

management of the teaching-learning process, participation in school, relations 

with the community and my professional development; the latter comes the 5- 

Work Research, "Student learning in the Volleyball by progressive model 

approach to the game (MAPJ)"; and finally, 6-Conclusion, summarizing this 

forming stage. 
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1. Introdução  
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O presente documento, relatório de estágio (RE), foi elaborado no âmbito 

da unidade curricular, Estágio Profissional (EP), decorrente nos terceiro e 

quarto semestres (2º ano letivo) do segundo ciclo de estudos, conducente ao 

grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

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

O EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão1. 

Este oferece aos estudantes-estagiários e futuros professores a 

oportunidade de entrarem na cultura escolar, conhecer as suas normas, 

hábitos e costumes, o que influencia a sua forma de pensar, sentir e agir. 

(Queirós, 2014) 

A minha prática pedagógica (PP) supervisionada decorreu num 

Agrupamento de Escolas, particularmente na escola básica e secundária, 

situada no concelho de Penafiel, distrito Porto. Esta foi fulcral no meu 

processo de formação enquanto professora de Educação Física e na 

construção da minha identidade profissional. Tendo a práxis sido vivenciada 

com mais duas colegas estudantes-estagiárias, que se manifestaram 

parceiras e cúmplices, envolvendo-nos o espirito de entreajuda e partilha. 

A mesma operacionalizou-se durante o ano letivo 2014/2015, 

fundamentalmente em duas turmas, uma partilhada do segundo ciclo (6ºano) 

e outra residente do terceiro ciclo (7ºano), com a orientação do professor 

orientador e a supervisão do professor cooperante. 

No que concerne a este documento, RE, consiste num documento de 

caráter crítico e reflexivo, baseado nas experiências vividas na prática, 

                                            
1 Documento interno da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, designado “Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional”, elaborado pela Dra. Zélia Matos, para a unidade curricular 
Estágio Profissional no ano letivo 2013-2014. 
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relacionando-as com a literatura, especificamente da pedagogia e do didática 

e assim potencializar a minha performance enquanto professor. 

Este está organizado em 6 partes, designadamente: 1-Introdução: em que 

é descrito brevemente o estágio profissional e o relatório de estágio; 2-

Dimensão Pessoal: especifica o meu percurso de vida, vivências desportivas, 

formação e as expetativas e respostas encontradas no decorrer do estágio; 

3-Enquadramento da Prática Profissional: apresenta o contexto em que a 

prática, o estágio, se desenrolou; 4-Realização da Prática Profissional: 

evidencia a prática pedagógica do estudante-estagiário, especificando a 

organização e gestão do processo ensino-aprendizagem, a participação na 

escola, as relações com a comunidade e o meu desenvolvimento profissional; 

deste último surge o 5- Trabalho de Investigação: “Aprendizagem dos alunos 

na modalidade Voleibol através do modelo de abordagem progressiva ao 

jogo (MAPJ)”; e por fim, 6-Conclusão: que sintetiza esta etapa de formação, 

estágio. 

Concluo que o EP me forneceu experiências e vivências riquíssimas, fruto 

da imprevisibilidade e diversidade dos acontecimentos. Permitiu-me 

desenvolver umas e aprimorar outras competências, perceber melhor o 

contexto e a realidade escolar. O RE consciencializou-me da diferença entre 

a minha prática pedagógica no início e no final do ano letivo. 
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2. Dimensão Pessoal 
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2.1. Autoscopia 

Uma menina à procura de um objetivo de vida e de uma identidade 

pessoal e profissional 

 

 A menina isolada e sem rumo remete para a minha infância, isolada não 

no sentido literal da palavra, mas sim por ser apenas um ser humano pequeno, 

pouco ou nada desenvolvido e sem objetivos sólidos, concretos e reais.  

 Insistindo na busca das recordações de infância, observo uma criança 

feliz, alegre, sossegada, um pouco retraída. Passava os seus dias na escola ou 

em casa a realizar os trabalhos para casa, a ajudar os seus pais e, 

principalmente, a brincar (algo fulcral para o desenvolvimento motor e cognitivo 

das crianças), Para além de socializar com os meus amigos, ambicionava que o 

sonho se tornasse real, ou seja, via-me numa professora dedicada, atenta aos 

alunos, exigente e simpática, isto talvez fruta da boa experiência que tive tanto 

na escola primária como no infantário. Quer a educadora do infantário e quer a 

professora do primeiro ano me marcaram significativamente, pois 

desenvolveram o gosto pelo desconhecido e o querer aprender e saber mais, e 

me transmitiram a importância de valores como a partilha de conhecimentos e o 

cuidar e ensinar os outros. Valores esses interiorizados e aplicados desde muito 

jovem, pois eu passava muito do tempo em sala de aula a ensinar os meus 

colegas de turma a resolver os exercícios propostos ou a explicar a matéria 

aprendida anteriormente, já no contexto fora de aula (nos intervalos) despendia 

esse tempo a “fazer de conta” que era educadora de infância dos mais novos, 

no qual os auxiliava, fundamentalmente, a comer o lanche.  

Após essa introspeção e retorno no tempo reparei que mesmo assim, 

nessa altura, não passava de uma simples criança que não sabia o que fazer 

nem no que se ia tornar, apenas fazia aquilo que lhe diziam ser o mais correto e 

o que tinha que fazer.  
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 No que diz respeito ao desporto, só desenvolvi algum contacto com o 

mesmo a partir do segundo ciclo do ensino básico, nomeadamente do quinto ano 

de escolaridade. Esse momento estimulou ainda mais esse gosto, resultando em 

participações assíduas e constantes no corta-mato, no grupo de dança do 

desporto escolar e em todo o tipo de torneios ou atividades desportivas que 

houvesse na escola. Mais tarde, já por volta dos catorze anos, resultou no 

ingresso numa equipa e posteriormente na competição federada de Futsal. A 

partir daí posso afirmar que ocorreu o despertar de que o desporto, o contacto 

com as pessoas e interajuda fazem parte de mim, contudo depois desse 

momento, ocorreram situações que me reforçaram com alicerces para a vida, ou 

seja, a aventura e o desafio de treinar escalões de formação de Futebol de 11 e 

mais recentemente de Futsal. Estas vivências foram importantes no 

desenvolvimento de capacidades de contacto e relação com o outro, 

especificamente com crianças e jovens; de interajuda; de transmissão de 

conhecimento; e de deteção de problemas e equacionar soluções, e com transfer 

positivo para a prática de lecionação. Este desporto coletivo Futsal/Futebol para 

mim é uma lição de vida pois todas as experiências e obstáculos fizeram-me 

crescer e me tornara naquilo que sou hoje, com valores sociais e morais fulcrais 

para viver em sociedade.  

Em simultâneo com o último ano desta formação, desenvolvi mais uma 

vez a função de treinadora, só que desta vez, duma equipa de juniores masculino 

de Futsal. Experiência marcada por muitos obstáculos e contrariedades por parte 

dos atletas, nomeadamente a existência maioritária de atletas de escalão 

inferior, diversidade de sexo, a proximidade de idades e a perda treinador 

anterior.  

Apesar da época desportiva ser uma luta constante, e uma persistência 

em busca do objetivo, formar um a equipa, acabei por conquistar o respeito, 

construir uma boa relação com a maioria dos atletas e por ganhar mais 

credibilidade e confiança no conhecimentos e nas aprendizagens que transmitia. 

O que acarretou, a nível de contribuições para a minha formação como 

professor, confiança que a manutenção de atitude forte obtém as mudanças 
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desejadas, acentuou a crença nos valores (pois para além de estar a criar 

atletas, estou a criar pessoas) e potencializou o meu conhecimento, a nível de 

exercícios e estratégias, da modalidade Futsal.  

Importa também referir que as principais pessoas que proporcionaram e 

contribuíram para o nascimento e formação do “eu” enquanto professor, através 

do despertar do gosto pelo desporto, a minha professora no 8º e 9º ano, e 

também minha professora de dança do desporto escolar, com participações 

competitivas a nível escolar e fora do contexto escola; o meu primeiro treinador 

federado que me ensinou desde o primeiro elemento técnico até ao 

posicionamento tático, e principalmente despertou a certeza de que essa 

modalidade desportiva que faz feliz.  

Atualmente, percebo que com todos esses momentos e todas essas 

vivências, a menina começou a desenvolver-se pessoalmente e a definir um 

objetivo profissional, ou seja, continuar na área do desporto, ingressando no 

ensino superior, na vertente de ensino da Educação Física (EF). Tudo isso teve 

sérias repercussões na minha identidade pessoal e profissional, pois as 

experiências vividas no contexto escolar e no desporto, respetivamente, 

segundo a teoria de aprendizagem social de Bandura (1977), influenciam as 

práticas e estilos de ensino futuras, determinando níveis de eficácia e 

comportamentos, nomeadamente aumentando a disposição para a prática 

lecionar, e segundo o estudo de Morgan e Hansen, relativo à relação entre as 

experiência enquanto aluno e a prática como professor, a experimentação de 

uma modalidade é propenso à inclusão no currículo e à predisposição de a 

lecionar. 

 

 

 

2.2. Biografia introspetiva: 

As primeiras aprendizagens da vida, na construção de ma 

identidade 
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 A vida é como um jogo, cheio de opções, análises e tomadas de decisões, 

em que sendo elas boas ou más, nem temos forma de retroceder no tempo, 

apenas temos que lidar com elas da melhor forma tentando, quando possível, 

corrigi-las.  

 Para alcançar o objetivo de vida, lecionar, tal como referi anteriormente, 

decidi ingressar no ensino superior, para isso iniciei a Licenciatura em Educação 

Física e Desporto Escolar – na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), na qual sempre fui ensinada a ensinar, a transmitir os nossos 

conhecimentos, os nossos pontos de vista, as nossas perspetivas; e nos foi 

também transmitido o que devemos ensinar, como ensinar e o porquê de ensinar 

esses determinados conteúdos. Aqui tive os primeiros contatos com o que seria 

a prática de lecionar EF, apesar de ser apenas no contexto da própria turma, em 

tempos reduzidos, serviu para vivenciar de forma minoritária e simplificada a 

minha prática profissional futura. Isso proporcionou benefícios ao nível da 

interação com os alunos, da transmissão clara dos conteúdos (comunicação), e 

principalmente a lecionação de alguns conteúdos das modalidades dos 

currículos escolares. Contudo, sentia-me ainda limitada de conhecimentos e 

experiências/vivências reais e provavelmente insegura relativamente à minha 

ação futura num contexto escolar. 

Posto isto, não posso deixar de evidenciar que para mim as vivências 

práticas são fundamentais, principalmente as que já tive num contexto externo à 

Universidade, nomeadamente as três épocas em que acompanhei a mesma 

equipa nos diferentes escalões de formação do Clube Futebol de Vandoma. O 

contato com os atletas com diferentes idades, personalidades, habilidades, 

princípios, valores e níveis de empenho, fez com a constante reflexão estivesse 

presente, acerca dos conteúdos a transmitir, dos exercícios a propor, como 

adaptá-los aos diferentes atletas, como transmitir e implementar valores como 

empenho, concentração, determinação, superação, motivação, autoconfiança, 

coragem, fair-play, espírito de equipa, respeito, aceitação, cordialidade, 

cooperação, responsabilidade, assiduidade e pontualidade. Com isso, esta 

prática resultou em aprendizagens pessoais muito ricas, pois ajudou-me a saber 
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comunicar; ter melhor controlo na equipa/turma; conseguir adaptar melhor os 

exercícios às reais necessidades e capacidades dos mesmos; melhorei a noção 

do espaço necessário para cada exercício; entre outras. Sem dúvida uma 

vivência fundamental e enriquecedora. 

Concluída a formação inicial, licenciatura, optei por continuar em busca do meu 

objetivo, iniciando assim a minha formação na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), especificamente, no 2º Ciclo em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

Considero este processo de formação muito enriquecedor para mim, pois 

pela primeira vez, no contexto instituição, foi posto em causa a exploração do 

meu sentido crítico, que toda a ação deve ter uma consequente reflexão, para 

uma posterior reformulação da ação inicial. Algo que já me sido solicitado na 

prática (com a equipa de formação de Futebol de 11), na qual tinha de refletir 

sobre as minhas ações, com o intuito de melhorar os resultados das minhas 

ações, na busca de ser e fazer melhor. 

Nesta instituição é promovida uma formação para que eu, como 

estudante, desenvolva ferramentas que me ajudem a pensar, analisar, 

desenvolver, agir de forma criativa e sensível, com o intuito de promover o meu 

próprio desenvolvimento e as minhas competências, criando o meu caminho e 

traçando a minha identidade. Possibilita-me ir além de uma formação teórica das 

competências individuais para a atividade, bem como fornece o complemento do 

Estágio Profissional, onde me deparo com a realidade escolar (tanto com as 

dificuldades como as facilidades inerentes à prática), onde posso desenvolver 

um conhecimento do contexto e principalmente da competência profissional (o 

objetivo). 

O eu enquanto professora nasce, para além da formação, fruto das 

positivas e ricas vivências desportivas. 
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2.3. Estágio Profissional  

1ª Experiência de lecionação formal e suas complexidades 

 

Esta atividade foi concretizada em duas escolas do Agrupamento de Escolas 

Joaquim Araújo (AEJA), na Escola Secundária Joaquim Araújo e na Escola 

Básica do Sul, ambas situadas na cidade de Penafiel. Esta foi a minha primeira 

opção, dado que consiste no núcleo mais próximo da minha residência. 

 

 

 

2.3.1. Expectativas criadas 

O Estágio Profissional (EP) surge como o ponto mais importante da minha 

formação em ensino Educação Física, pois é neste que nos confrontámos 

realmente com a responsabilidade de Ser Professor. Este foi esperado com 

muito entusiamo e ansiedade, pois retrata a oportunidade prática em que estaria 

a aprender e a completar a minha identidade, mas principalmente porque estaria 

a fazer aquilo que mais gosto e desejo ser enquanto profissional. Sabia, no 

entanto, que este acarretava também uma grande quantidade de trabalho, mas 

foi encarada como uma grande oportunidade de aprendizagem e realização 

pessoal.  

Primeiro, no que concerne à escola/agrupamento cooperante, não sabia 

bem o que esperar, pois não a conhecia, nem me foi fornecido qualquer tipo de 

informação acerca da mesma. No entanto, como se tratava de uma escola com 

protocolo com a faculdade, esperava uma escola tranquila, com bom 

funcionamento, que proporcionasse e objetivasse uma boa relação 

aluno/escola/comunidade escola e com espaços adequados à prática desportiva 

e lecionação da EF. 

O contacto inicial com a comunidade escolar era algo que antes de 

acontecer me deixou um pouco receosa, pelas razões referidas anteriormente. 

Contudo esperava uma comunidade escolar que trabalhasse em harmonia com 

a escola e em prol de boa prática de lecionação e formação integral dos alunos. 
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No grupo de Educação Física, esperava encontrar, desde o primeiro 

contacto até ao último, uma disponibilidade total para me ajudar e que me 

proporcionasse um ambiente favorável para a prática (ensino), visto que se trata 

de um grupo que já se confrontou em anos anteriores com o Estágio Profissional 

na disciplina de Educação Física. 

Relativamente à turma, ao professor cooperante (PC) tinham-lhe 

atribuídas 4 turmas, em que uma delas seria partilhada (2º ciclo: 6ºano), duas de 

7ºano e uma de 12ºano, para ser a turma residente de cada uma das professoras 

estagiárias. Após a possibilidade de escolha e conversa entre o núcleo de 

estágio, optei por escolher, como turma residente, uma do 3º ciclo, isto é, uma 

de 7ºano, o que penso que acarretaria o controlo da turma como sendo a maior 

dificuldade, juntamente com o nível introdutório nas várias modalidades, o que 

implica a componente observação e reflexão para uma adaptação constante dos 

exercícios e consequentemente reestruturações do planeamento. Relativamente 

à relação entre os alunos, esperava que fosse tranquila, uma turma companheira 

e unida, devido à maioria ser de idades iguais ou próximas. 

O núcleo de estágio foi constituído por mais dois elementos, sendo que 

só conhecia pessoalmente uma delas, pois já tinha sido da minha turma no 2º 

semestre do 1º ano. Esperava que este se demonstrasse bastante trabalhador, 

unido e que se ajude mutuamente, tanto na turma partilhada, como em qualquer 

outra situação que ocorresse. 

No que se refere ao professor cooperante e ao orientador de estágio, tinha 

como expectativa que se mostrassem disponíveis e atentos, prontos a ajudar-

nos tanto na partilha de saberes, como no desenvolvimento de qualquer tarefa 

inerente à prática pedagógica, de forma a me enriquecer profissional e 

pessoalmente. 

Por fim, relativo ao grupo do desporto escolar (DE), equipa de Futsal do 

escalão júnior feminino, espectava encontrar um grupo interessado, motivado, 

empenhado e participativo, por ser uma atividade facultativa, só ia quem tivesse 

o gosto pela prática da modalidade. Como se tratava de um projeto para dar 
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continuidade ao desenvolvido em anos anteriores, a relação entre atletas previa-

se propícia para a mesma.  

 

 

 

2.3.2. Respostas às expectativas 

Do esperado ao encontrado 

 

O estágio profissional decorreu consoante as minhas expectativas, pois 

ao desenvolver todas as atividades propostas pela faculdade de forma integral, 

retratou um período fulcral de aprendizagem, de desenvolvimento pessoal e 

profissional e de prazer que me proporciona a profissão de “ser professor de EF”. 

O agrupamento cooperante demonstrou-se recetiva ao núcleo de estágio 

(NE), contudo a realidade e os objetivos escolares condicionaram a nossa 

lecionação, controlo, desempenho e aprendizagem dos alunos. A comunidade 

escolar, apesar de nos receber, de uma forma geral, bem, acabei por algumas 

vezes sentir alguma discriminação no tratamento, por parte de alguns elementos, 

pelo facto de ser estagiária. Por fim, no que se relaciona com os espaços 

disponíveis para a lecionação da EF, estes eram razoáveis/bons, contudo um 

pouco condicionados pelas condições atmosféricas. 

O grupo de EF, tal como esperava, demonstrou-se disponível e 

colaborativo com o nosso NE, tanto a nível de trocar ou partilhar espaço, o que 

influenciou e facultou um ambiente agradável e favorável ao ensino da EF. 

A turma residente evidenciou-se muito inconstante e irregular, tanto no 

comportamento, como no empenhamento para a sua aprendizagem, motivando 

a necessidade de persistir constantemente na busca de fomentar valores, 

potencializar aprendizagens e ultrapassar as principais lacunas. Relativamente 

à turma partilhada, esta era menos problemática e mais tranquila, o que resultou 

numa lecionação mais simples e numa maior aprendizagem. 
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A relação com o NE revelou-se mais positiva do que o esperado, pois foi 

desenvolvida uma relação de partilha, cooperação, atenção, interajuda, 

disponibilidade e amizade, que originou um ambiente ótimo para a prática 

pedagógica. 

Os professores orientador e cooperante, tal como o esperado, mantendo-

se sempre atentos, disponíveis, ajudando na solução de problemas, partilhando 

saberes e vivências, enriquecendo assim no meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

A equipa do DE, Futsal- júnior feminino, desapontou-me, pelo facto de o 

projeto ficar marcado com a falta de assiduidade, responsabilidade e de 

compromisso com a prática. Sendo o primeiro potencializado pela pouca 

organização dos horários, pois o treino de terça era muito reduzido e com 

sobreposição de horário do treino com o estágio. Contudo, apesar dos resultados 

melhores do que em anos anteriores, ficaram muito inferiores aos possíveis de 

alcançar, se juntassem as suas capacidades a uma maior disponibilidade para 

aprender. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 
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3.1. Enquadramento Legal 

O Estágio Profissional, segundo Ministério de Educação (2001), “consiste 

na formação prática em contexto de trabalho que se destina a complementar e 

a aperfeiçoar as competências do estagiário, visando a sua inserção ou 

reconversão para a vida ativa de forma mais célere e fácil ou a obtenção de uma 

formação técnico-profissional e deontológica legalmente obrigatória para aceder 

ao exercício de determinada profissão”.2 

Num contexto mais específico da minha realidade, ou seja, na Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto, este consiste numa unidade curricular, 

inserida no 1º e 2º semestres, do 2º ano, do 2º ciclo em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário. Contudo, aqui não engloba só o 

contexto real da prática, mas sim também um relatório final de estágio, onde se 

relata tudo o vivenciado na prática e que será apresentado e defendido, no final 

da unidade curricular. 

A natureza do Estágio Profissional atenta os princípios presentes nas 

orientações legais que constam no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e tem em conta o Regulamento Geral 

dos segundos Ciclos da UP, o Regulamento geral dos segundos ciclos da 

FADEUP, o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física 

e as normativas da Unidade Curricular: Estágio Profissional. 

Os decretos efetuam uma caracterização mais detalhada de cada um dos 

ciclos de estudos do ensino e definem as habilitações profissionais exigidas para 

a docência em cada ciclo de ensino, respetivamente. 

O primeiro regulamento contempla informações, mais generalizadas, 

relativas ao 2º ciclo de estudos, nomeadamente as condições de admissão, a 

duração e estrutura do ciclo, a orientação e/ou estágio, a classificação final, etc. 

                                            
2 Diário da República, 1.ª série — N.º 106 — 1 de junho de 2011 (Artigo nº2, página 3023) 
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O segundo especifica, no contexto da FADEUP, o número de créditos, de 

semestres e das unidades curriculares, integrando uma parte de especialização 

e um estágio profissional juntamente com uma dissertação/relatório. 

O último estabelece que o estágio decorre num contexto 

escola/agrupamento com um NE, orientado e supervisionado pelos PO e PC. No 

qual o EE é responsável pelo processo ensino/aprendizagem da(s) turma(s), do 

ensino básico (2º e 3º ciclo) ou secundário. 

O EP é regido segundo as Normas Orientadoras do Estágio Profissional 

da FADEUP3, nas quais o EP entende-se como um “projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático necessário 

ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O projeto de formação tem 

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

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

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

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

gestão, investigativas e de cooperação.” 

Segundo o regulamento da unidade curricular, o EP “visa a integração no 

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

prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. Estas competências profissionais, associadas a um ensino da 

Educação Física e Desporto de qualidade, baseiam-se no Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de 

agosto) e organizam-se nas seguintes áreas de desempenho: 

 I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

                                            
3 Matos, Zélia; Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau 
mestre em ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto, 2014/15, FADEUP 
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 II. Participação na Escola e Relação com a comunidade 

 III. Desenvolvimento profissional” 

 

A área 1 engloba toda a fase de conceção, planeamento, realização e 

avaliação do ensino. A área 2 visa a integração do EE na comunidade escolar, 

através da organização e dinamização de atividades não letivas, isto é engloba, 

no meu caso, engloba a participação no Desporto Escolar (DE). Por fim, a área 

3 pretende desenvolver as competências profissionais, incluindo tarefas como o 

Projeto de Formação Individual, o RE e um estudo de investigação-ação. 

Concluo, relatando que o Estágio Profissional (EP) é encarado por mim 

como um espaço no qual terei contacto com a realidade enquanto professora de 

educação física e como uma forma de melhorar/ajudar a construir/definir a minha 

identidade profissional. Ou seja, é um meio de aprendizagens, no qual cada ação 

que levará a reflexões e eventuais correções construtivas fundamentais a todo o 

processo.  

Concetualmente, acho que este retrata fundamentalmente um projeto no 

qual será integrado a reconfiguração dos conhecimentos “teóricos” segundo um 

contexto real, a prática no espaço escolar. Este visa o completo da formação, 

contribuindo para profissionais de sucesso e qualidade, que analisam, refletem 

e aplicam justificando todas as ações, isto é, docentes criativos, inovadores, 

reflexivos, capazes de responder a desafios e exigências com que se deparem 

e que busquem constantemente a renovação/atualização de saberes. 

 

 

 

3.1.1. A Escola Portuguesa: A ESCOLA 

A escola como instituição deve ser constituída por um aglomerado de 

valores únicos e pessoais que fomentaram a formação dos alunos. Como cada 
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uma das instituições estão inseridas num meio social que as influencia, visto que 

condicionam a sua atuação consoante as suas lacunas e carências.  

Posto isto, esta retrata essencialmente um campo de intervenção 

formativa, que desenvolve o ser humano a todos os níveis, pessoal, social, 

cognitivo e motor.  

O principal agente educativo é o professor porta um papel fundamental na 

formação de todos os alunos, individualizando os métodos e ações educativas 

às individualidades dos mesmos.  

Especificando um pouco mais a minha ação, o professor de Educação 

física promove primordialmente um contexto de prática pedagógica muito 

diferente, pois para além de fomentar o desenvolvimento cognitivo, desenvolve 

ainda a parte motora, bem como o fundamental leque de valores necessários 

para viver em sociedade, recorrendo para isso ao desporto/atividade física.  

Concluindo e fazendo um resumo, a escola enquanto instituição articula 

várias práticas pedagógicas que respondem às necessidades e caraterísticas da 

comunidade em que se insere, favorecendo o desenvolvimento holístico. Em que 

os principais agentes é o pessoal docente e não docente da escola, e o público-

alvo são os alunos /discentes. 

 

 

 

3.1.2. O Agrupamento de Escola Joaquim de Araújo: a escola 

A seleção da escola cooperante não foi elaborada nem com base no 

conhecimento acerca da mesma, nem por qualquer tipo de afetividade, apenas 

esta foi elaborada por proximidade relativamente à minha área de residência.  

A minha colocação recaiu na minha primeira opção, isto é o Agrupamento 

de Escolas Joaquim de Araújo, sendo este uma fusão do Agrupamento de 

Escolas de Penafiel Sul com a Escola Secundária Joaquim de Araújo, no ano de 

2012, sob proposta do Senhor Diretor Regional da Educação do Norte. 
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De acordo com a nova organização, o AEJA é constituído por 20 

estabelecimentos de diferentes níveis de ensino, com relativa proximidade 

geográfica, sendo estes: 1 Escola secundária com 3.º Ciclo do ensino básico; 1 

Escola básica do 2.º e 3.º Ciclos; 5 Jardins de Infância; 12 Escolas básicas do 

1.º ciclo e 1 Centro Escolar (jardim de infância e 1ºciclo). 

A sede administrativa do AEJA funciona na Escola Secundária Joaquim 

de Araújo, é constituído por cerca de 162 turmas, com 3091 alunos, distribuídas 

pelos vários níveis de ensino. Neste existem 8 departamentos, com 26 grupos 

de docência. 

O pessoal docente é profissionalizado e, maioritariamente, possui vínculo 

definitivo à escola. O pessoal não docente mostra-se muito prestável e sempre 

com disponibilidade para ajudar, sendo estes um ponto fulcral na relação com 

os alunos.  

Relativamente à comunidade educativa da escola, a sua população é 

bastante heterogénea, sendo um agrupamento de referência para a educação 

de alunos cegos e de baixa visão.  

O AEJA mantém parcerias com agentes económicos e de 

desenvolvimento local, nomeadamente empresas ligadas aos setores do 

comércio, indústria e serviços, instituições públicas e privadas ligadas às áreas 

do ensino, saúde e solidariedade social. Estas promovem a integração de muitos 

alunos dos cursos profissionais e vocacionais no mercado de trabalho, quer 

através da aceitação de formandos para a realização prática em contexto de 

trabalho, quer da oferta de postos de trabalho no final dos estágios. 

Este situa-se na parte central do concelho de Penafiel e territorialmente 

abrange as freguesias de Bustelo, Novelas, Santiago, Duas Igrejas, Galegos, 

Guilhufe, Urrô, Marecos e Rans.  

Segundo a Câmara Municipal de Penafiel (2015) e um relatório de estágio 

no Departamento Financeiro do Município de Penafiel (Silva, 2001), o concelho 

de Penafiel apresenta um dinamismo económico e social que se impõe no 

contexto regional, com principal destaque nas áreas de construção civil, industria 
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e produção têxtil. Todavia, ao nível cultural e de escolarização da maioria dos 

habitantes, este revela-se médio baixo, onde muitos jovens não chegam a 

concluir o ensino básico, ou, concluindo-o, enveredam pelo mundo do trabalho. 

Quanto ao nível de escolarização da população, este pode ser classificado como 

muito baixo devido ao elevado número de mulheres domésticas e homens com 

atividade profissional de baixa qualificação. Contudo, para contrariar esta 

situação, este possui várias escolas novas e renovadas, destinadas à lecionação 

desde o ensino primário ao ensino secundário. 

A Escola Secundária Joaquim de Araújo, relativamente à estrutura física, 

esta possui um total de seis pavilhões independentes, destinados 

essencialmente a atividade letivas. Destes seis, um possui os serviços 

administrativos e a sala/bar dos professores e outro engloba as instalações 

desportivas. Além disto, existe um pavilhão separado que serve como espaço 

polivalente para os alunos, tendo a cantina, bar e papelaria. 

Especificando as instalações desportivas, isto é, os espaços interiores 

disponíveis para a prática da EF, o Pavilhão Gimnodesportivo com as marcações 

dos diversos campos (andebol/futsal/basquetebol), e pode ser dividido em dois 

espaços, delimitados por cortinas. Para além deste espaço existe um ginásio 

para a prática de ginástica e de atividades rítmicas expressivas e uma sala de 

aula. O espaço exterior é constituído por um campo exterior que contém uma 

pista de Atletismo, um campo sintético, que proporciona a prática de Futebol/ 

Andebol/ Basquetebol, um campo de asfalto eficaz para a prática de futsal e uma 

caixa de areia para a prática de salto em comprimento e de triplo salto.  

No que concerne aos recursos materiais disponíveis, estes são 

conducentes à lecionação das várias modalidades. No entanto, se existirem 

vários professores a lecionar a mesma modalidade, o material torna-se 

insuficiente.  

Relativamente à Escola Básica Penafiel Sul, as instalações desportivas, 

isto é, os espaços disponíveis para a prática da EF, o Pavilhão Gimnodesportivo 

com as marcações dos diversos campos (andebol/futsal/basquetebol), e pode 

ser dividido em dois espaços, delimitados por cortinas. Para além deste espaço 



23 
 

existe um ginásio para a prática de ginástica e de atividades rítmicas 

expressivas, uma sala de aula e um campo exterior que contém uma pista de 

atletismo, dois espaços exteriores com campos que proporcionam a prática de 

Futebol/ Andebol/ Basquetebol e uma caixa de areia para a prática de salto em 

comprimento e de triplo salto. No que diz respeito ao material disponível, este é 

superior ao da escola referida anteriormente. 

  

 

 

3.3. O Núcleo de Estágio  

O núcleo de estágio (NE) para mim representa um grupo de trabalho que 

partilha realidades, experiências, problemas e resoluções diferentes, de forma a 

potencializar eficazmente a lecionação. 

 

 

3.3.1. Estudantes-Estagiários 

O meu núcleo de estágio é constituído por mais duas estudantes 

estagiárias: e, cada um de nós possuía percursos de formação diferentes, com 

o ingresso na FADEUP a marcar o ponto comum, no entanto só conhecia 

pessoalmente a primeira, pois já tinha sido da minha turma no 2º semestre do 1º 

ano.  

A interação entre nós sempre foi constante, provavelmente por referência 

de pessoas que já estiveram nesta situação e por influência direta das instruções 

dos professores cooperante e orientador. Desde início criámos hábitos de 

reuniões, conversas informais e observámos informalmente aulas uns dos 

outros. 

O nosso núcleo evidenciou-se bastante trabalhador, unido e ajudou-se 

mutuamente, tanto na turma partilhada, como em qualquer outra situação. 
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3.3.2. Os Moderadores do Estágio Profissional  

O Professor Orientador (PO) e o Professor Cooperante (PC) também 

integram o NE e desempenham um papel cooperativo, colaborativo, facilitador e 

mediador. (Rolim, 2013) 

 

 

3.3.2.1. Professor Orientador  

O PO de estágio consistiu na pessoa que nos norteou face ao trabalho a 

desenvolver, nos auxiliou em qualquer questão face à prática de pedagógica 

durante todo o ano letivo. Foi também responsável por se deslocar à escola, para 

supervisionar/observar 3 momentos de lecionação, realizar um diálogo reflexivo 

da mesma, atendendo e referindo os pontos a melhorar, de forma a 

proporcionara a minha evolução. 

 

 

3.3.2.2. Professor Cooperante  

O PC teve um papel mais interventivo, pois está diariamente presente no 

local da prática, mostrando-se sempre disponível e atento às nossas tarefas e 

dificuldades. Este sempre me dá autonomia total nas funções que tenho a 

desempenhar, supervisionando frequentemente as minhas aulas e 

posteriormente refletia comigo sobre as mesmas, tanto nos aspetos que 

correram bem, como nos a melhorar, de forma a proporcionar a meu 

desenvolvimento. 

 

 

 

3.4. As Turmas 

O professor cooperante tinha 4 turmas, em que uma delas seria partilhada 

(2º ciclo: 6ºano), duas do 3ºciclo, 7º ano e uma de secundário, de 12ºano (para 
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ser a turma residente de cada uma das professoras estagiárias). Após a 

possibilidade de escolha e conversa entre o núcleo de estágio, optei por escolher 

uma turma do 3º ciclo, o 7ºC como turma residente. 

Na turma residente, 7º ano, lecionei a unidade didática de Basquetebol, 

Ginástica de Solo, Atletismo, Badminton, Orientação, Voleibol e Outras 

Atividades, sendo as aulas decorrentes duas vezes por semana, à quarta-feira 

das 11:50h às 13:20h, e à sexta-feira das 08:25h às 09:10h. Esta era composta 

por 18 alunos (pois 1 deles não se encontra a frequentar a escola e 1 pediu 

transferência), dos quais 9 são do sexo feminino e 9 do sexo masculino, com 

idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, tendo 9 alunos repetentes pelo 

menos 1 ano. 

Relativamente a atividades complementares, 7 alunos faziam alguma 

atividade desportiva tanto federada como amadora, sendo estas, BTT (1), 

natação (1), futebol (3) e equitação (2) referindo também que passam algum 

tempo livre a jogar no computador. A modalidade preferida para a maioria era o 

futebol, seguida do andebol. 

A turma do 6ºano, tal como referi anteriormente, a turma partilhada, nesta 

lecionei as Unidades Didáticas de Futebol e Atividades Rítmicas e Expressivas, 

sendo as aulas duas vezes por semana, à terça-feira das 15:10h às 16:45h, e à 

quinta-feira das 08:25h às 09:10h. Esta era composta por 23 alunos, dos quais 

11 são do sexo feminino e 12 do sexo masculino, com idades compreendidas 

entre os 11 e os 14 anos, tendo 9 alunos retido pelo menos 1 ano e 3 alunos 

com necessidades educativas especiais. A sua média de idades era de 11,5 

anos.  

Relativamente a atividades complementares, 13 alunos faziam alguma 

atividade desportiva tanto federada como amadora, sendo estas, andar de 

bicicleta (3), natação (3), futebol (5) e andebol (1) referindo também que passam 

algum tempo livre a jogar no computador, e 1 aluna frequenta os escuteiros. A 

modalidade preferida para a maioria era o futebol, seguida do andebol e 

atletismo, vulgarmente dito por eles, correr. 
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3.5. O grupo Educação Física 

O grupo de EF é um dos grupos que constitui o departamento de 

expressões, sendo este constituído por 13 professores, distribuídos pelas duas 

escolas cooperantes, sendo que apenas dois destes lecionavam 

simultaneamente em ambas.  

 

 

3.6. O grupo-equipa do Desporto escolar 

O DE no agrupamento cooperante era constituído por 8 grupos-equipa, 

dos vários escalões e géneros, estando à responsabilidade de 8 professores. 

Nomeadamente, na EBC existiam os grupos-equipa de danças de salão, de ténis 

de mesa, de andebol (infantis femininos) e de basquetebol (infantis femininos e 

masculinos). Na ESC existiam o grupo de boccia, de natação, de patinagem e 

de futsal (júnior feminino e masculino). 

Especificamente a nossa participação no DE, nomeadamente com o 

grupo de futsal feminino, funcionou como tarefa de responsabilidade partilhada 

pelas 3 EE’s e pelo professor responsável, o PC. Em conjunto, fomentámos o 

processo ensino-aprendizagem, ou seja, preparámos e planeávamos o treino, 

colocávamo-lo em prática e refletíamos acerca do mesmo, alterando-o, se 

necessário na prática ou em futuros treinos.  

Nos encontros com outras equipas, tanto fora como na escola, 

acompanhamos sempre a equipa e, em conjunto, decidimos a equipa principal e 

as substituições necessárias. No entanto, eu fiquei mais encarregue pelos 

feedbacks e correções posicionais necessários fornecer às atletas. 

 

 

3.7. A comunidade educativa 

A comunidade educativa proporciona uma organização que potencializa 

uma continuidade da prática desportiva, principalmente a nível da modalidade 
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de futebol, através do Futebol Clube de Penafiel e do basquetebol, no clube 

Associação Desportiva de Penafiel. 

O Agrupamento cooperante representa para a comunidade educativa um 

elemento fulcral de integração e adaptação das crianças e jovens portadores de 

deficiências visuais (escola de referência da zona) no contexto escolar. 
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4. A realidade da prática profissional: 

Este capítulo reflete a prática pedagógica realizada ao longo do estágio 

profissional, representando a fase crucial do processo de formação do “ser 

professor de educação física”, no qual se evidencia as conceções e planos 

iniciais, os problemas/as dificuldades que apareceram e as propostas para a sua 

resolução. Neste ano letivo realmente aprendi a ensinar, pois retrata o período 

em que nos apercebemos o grau de complexidade vai ficando cada vez maior, 

não basta ter em atenção o que aprendemos na teoria, mas sim também à 

realidade do contexto da prática e das suas necessidades adaptativas. 
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4.1. Organização e gestão do processo do ensino e da 

aprendizagem: 

 

Segundo as Normas Orientadoras do EP4, esta área tem como objetivo 

“construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, 

que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação Física e conduza 

com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula 

de EF” (p. 3). Esta área engloba 4 partes: a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação do ensino.  

Na projeção da atividade pedagógica, através de conceção, investiga-se, 

analisa-se os planos curriculares e os planos de Educação Física e utiliza-se os 

saberes próprios da EF e os transversais da Educação. Esta análise torna-se 

fundamental para um planeamento mais fundamentado. O planeamento é 

distribuído em 3 níveis (anual, unidade didática e plano de aula), tendo em 

consideração: alunos; objetivos; recursos; conteúdos de ensino, tarefas e 

situações de aprendizagem adequadas; prever formas de avaliação; e decisões 

de ajustamento. Para a realização da aula ser eficaz, recorre-se a mecanismos 

de diferenciação pedagógica; promove-se aprendizagens significativas; otimiza-

se o tempo de prática, a qualidade da instrução, feedback, o clima, a gestão e 

disciplina da turma; e por fim recorre-se as decisões de ajustamento (após 

reflexões e caso seja necessário). A avaliação realiza-se utilizando diferentes 

modalidades e instrumentos de forma a melhorar a qualidade de ensino e da 

aprendizagem, considerando as características da turma e as necessidades 

educativas especiais e em cada aula refletindo sobre a prática. 

 

 

 

                                            
4 Matos, Zélia; Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau 
mestre em ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto, 2014/15, FADEUP 
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4.1.1. Conceção inicial e teórica: 

No que concerne à conceção, esta reporta-se às decisões do que ensinar 

e como ensinar e fomenta uma dificuldade muito vincada, a de definir os 

conteúdos a ensinar à turma em causa, pois os diferentes documentos 

orientadores e crenças fornecem-me diferentes modos de agir/atuar. Para 

contornar esta situação após analisar os planos curriculares e os programas de 

EF, atendi aos saberes próprios e transversais da EF e primordialmente ao 

contexto prático de cada turma e de cada modalidade, adaptando todos os 

ensinamentos teóricos às reais necessidades/lacunas dos alunos. Neste sentido, 

torna-se evidente que o planeamento deve partir da conceção, considerando os 

conteúdos dos programas e as normas de ensino. (Bento, 2003) 

Antes de iniciar com as aulas existiram diferentes reuniões, 

nomeadamente a primeira reunião na FADEUP, na qual os EE presentes foram 

esclarecidos dos principais objetivos da unidade curricular, baseados nas 

normas e no regulamento do Estágio Profissional. E também na escola 

cooperante, particularmente a reunião do conselho geral, do Departamento de 

Expressões, do grupo de EF e do Concelho de Turma, que me permitiram 

entender melhor o funcionamento e integrar no contexto escolar. Nas quais tive 

acesso a todos os documentos que exigiam uma análise posterior, como o 

Regulamento Interno, os Programas de EF ou o Projeto Educativo da Escola 

(PEE).  

A partir destas iniciou-se o período de leitura e reflexão dos programas, 

de análise da escola, suas condutas e normas, da qual resultaram várias 

conceções: 

O Regulamento Interno, “conforme o Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de 

Abril com as devidas alterações do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho, é o 

documento que define o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas 

Joaquim de Araújo, de cada um dos seus órgãos, estruturas e serviços, bem 

como os direitos e deveres dos membros da comunidade educativa.” 

(Regulamento interno da EC, p. 10) e tem como objetivo “Contribuir para o 
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regular funcionamento das atividades educativas; Explicitar junto da comunidade 

o seu funcionamento estrutural; Interligar funções e/ou competências dos 

membros representativos/ intervenientes da comunidade; Consciencializar todos 

os membros da comunidade educativa, na dupla componente de 

direitos/deveres e regras de conduta; Estabelecer uma eficiente relação entre a 

Escola e o meio em que esta se insere; Contribuir para a participação e 

responsabilização de todos os intervenientes no Processo Educativo; e 

Promover a constituição de um clima positivo e aberto, de partilha e de diálogo, 

de respeito pela diversidade na formação de uma cultura de colaboração.” 

(Regulamento interno da EC, p. 11).  

O PEE assumiu-se como uma “a pedra basilar sobre a qual se constrói 

todo o edifício educativo, centrado na escola que se pretende portadora de 

valores, dinamizadora de saberes, integradora de diferenças, promotora do 

crescimento pessoal, mental e social daqueles a que se destina – as crianças e 

adolescentes – com vista à construção de homens livres num mundo livre.” 

(Projeto Educativo da EC, p. 14). 

Segundo o diretor da escola cooperante, “o projeto educativo constitui a 

espinha dorsal da autonomia [da escola], seu fundamento e seu reflexo. Ele 

marca sobretudo a passagem de um sistema educativo de estrutura vertical [...] 

para um sistema de regulação horizontal que aspira a ser o intérprete do 

reconhecimento não discriminatório das diferenças. Diferenças entre os alunos, 

diferenças entre os professores, diferenças entre as escolas. Esta será, aliás, a 

única base possível de uma igualdade autêntica e educativamente consequente” 

(Projeto Educativo da EC, p. 14). 

O programa curricular de educação física consiste na “planificação e 

análise/avaliação do ensino”, e na “elaboração da programação/planificação o 

grupo disciplinar de Educação Física dos 2.º e 3.º ciclos e Secundário teve em 

consideração: Lei de bases do sistema educativo; Documentos Referenciais do 

Agrupamento (Projeto Educativo, Programa Curricular e Regulamento Interno) 

Programas (objetivos de ciclo, conteúdos, normas de avaliação, finalidades da 

Educação Física, metas de aprendizagem e competências essenciais); 
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Caraterísticas e necessidades dos alunos; Instalações, material didático e 

equipamento; Regimento da disciplina; Regulamento interno da disciplina.” 

(Projeto Curricular Educação Física da EC, p. 14). 

A partir do momento em que tive conhecimento que iria lecionar uma 

turma residente de 7º ano e uma turma partilhada de 6º ano de escolaridade, 

centrei a minha atenção nos programas de EF do ensino básico (2º e 3º ciclo), 

visto que os programas de EF são documentos a ter em atenção antes do 

planeamento, pois funcionam como linha orientadora que especifica as 

modalidades, assim como os níveis de acordo com os ciclos de ensino.  

Numa breve análise dos últimos documentos, pude constatar que, no que 

diz respeito programa de Educação Física criado pelo Ministério da Educação 

para o 2º ciclo (volume I e II), este tem como principais objetivos o aluno 

identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, 

agilidade e coordenação (geral), de acordo com as caraterísticas do esforço 

realizado, interpretando as principais adaptações do funcionamento do seu 

organismo durante a atividade física; e evidenciar as competências previstas nas 

diferentes unidades didáticas: voleibol, atletismo, ginástica, futebol e atividades 

rítmicas expressivas. O Programa de EF para o 3ºCiclo e seu ajustamento 

(2001), sustenta que o aluno deve conseguir interpretar a dimensão sociocultural 

dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos 

desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com 

a evolução das sociedades; e evidenciar as competências previstas nas 

diferentes unidades didáticas: voleibol, atletismo, ginástica, orientação, 

basquetebol e badminton. (Projeto Curricular Educação Física da EC). 

Para além de toda esta análise, outros documentos essenciais foram os 

que continham todos os critérios (de avaliação e de assiduidade), tanto os gerais 

(escola) como os específicos (Grupo de EF). Estes constituíram um recurso para 

definir as regras e clarificar as exigências e os procedimentos a adotar perante 

diferentes situações. 
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4.1.2. Planeamento (in) definido e (pouco) definitivo:  

O planeamento demonstrou-se, inicialmente, fundamental para definir e 

concretizar objetivos, permitindo-me articular todas as Unidades Didáticas 

(UD’s), assim como, dentro das mesmas, organizar todos os conteúdos e 

sequências de aprendizagem.  

  “ A planificação pode ser contraproducente se os professores a tornarem 

rígida e não adaptarem a sua aula as necessidades dos alunos”. (Damião, 1996) 

Os alunos necessitam de progressões ajustadas ao seu nível de ensino e 

de desenvolvimento, contudo com o passar do tempo percebi que surgem vários 

entraves, pois mesmo após a avaliação diagnóstica nunca podemos prever que 

a ação será viável e a que se irá suceder ao longo do tempo em que se estenderá 

a UD. No entanto e como forma de solucionar este problema foi realizada, todas 

as aulas, uma reflexão sobre a ação, e como nenhum dos planeamentos/planos 

são estanques, foram corrigidos e alterados, sempre que se justificou. 

Segundo Bento (2003), o planeamento divide-se em três momentos ou níveis: 

Planeamento Anual (PA), UD e Plano de Aula (PLA) e que estes não devem ser 

independentes uns dos outros, devem estar interrelacionados e interajustados 

de modo a melhorar a qualidade do ensino.  

 

4.1.2.1. Planeamento Anual 

O Planeamento Anual representa um plano de perspetiva global que situa 

e concretiza o programa de ensino na escola e na turma. Previamente, esse 

mesmo programa é sujeito a uma reflexão, avaliação e análise por parte do 

professor com intuito de definir os objetivos para o ano letivos. Os restantes 

detalhes e medidas didáticas-metodológicas são realizadas no planeamento da 

UD e da aula. (Bento,2003) 
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Deve ser exequível, exato e rigoroso, de forma a orientar para o essencial, 

com base nas indicações programáticas e em análise da turma e escola. 

(Bento,2003) 

O meu PA foi elaborado segundo a multiplicidade de informações constantes no 

projeto curricular de EF, no programa e das reuniões e decisões coletivas do 

grupo disciplinar, tendo em conta as unidades didáticas a lecionar, a rotação dos 

espaços (de duas em duas semanas), o número de aulas por período e por 

modalidade/unidade didática, o material disponível e condições deste, as 

características das turmas e os objetivos para as mesmas. Após todas estas 

diretrizes, tomei a decisão relativas aos objetivos a concretizar, à distribuição e 

ordenação da matéria/aulas (UD) ao longo do ano letivo (anexo nº1 e 2) e aos 

momentos de Avaliação. Neste registei ainda os “momentos altos desportivos” 

(competições intra e extraescolares). 

 

 

4.1.2.2. Unidade didática, uma planificação pouco estanque, 

baseada em teorias e suposições: 

A unidade didática representa a planificação para cada uma das 

modalidades determinadas no plano anual.  

Integra o processo pedagógico e retrata para os professores as etapas de 

ensino e aprendizagens de forma clara e distinta, servindo de base para a 

preparação das diferentes aulas. (Bento,2003) 

Esta, no EP, foi elaborada pelo EE, baseado no planeamento anual (a 

longo prazo) e nos documentos orientadores da prática pedagógica, 

nomeadamente no programa nacional de educação física e no projeto curricular 

da escola e recorrendo ao modelo de estrutura e conhecimento (MEC) de Vickers 

(1990).  

Este último, modelo de Vickers, aplica-se a todas as modalidades 

desenvolvidas na escola, onde se reúne, organiza e orienta toda a informação 
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referente à modalidade em questão, de modo a definir a UD da forma mais 

adequada.  

A autora subdivide este modelo em três fases: a análise, as decisões e a 

aplicação.  

A primeira fase, análise, considera as variáveis do contexto que podem 

interferir no processo de ensino-aprendizagem, adaptando os conteúdos da 

modalidade ao contexto real da lecionação. Esta inicia-se organizando a 

estruturação do conhecimento da modalidade, no módulo 1 toda a informação e 

conteúdos, no módulo 2 a análise das infraestruturas e dos materiais disponíveis, 

e no módulo 3 a análise dos alunos.  

A segunda fase reflete-se, equaciona-se e determina as decisões práticas 

do processo ensino-aprendizagem, tendo esta princípio no módulo 4, no qual se 

desenvolve a extensão e a sequência dos conteúdos, ou seja, determinam-se os 

conteúdos e o seu encadeamento através da UD, no módulo 5 definem-se 

objetivos, no módulo 6 configuram-se os processos de avaliação a utilizar e no 

módulo 7 criam-se progressões de ensino e tarefas de aprendizagem. 

Por fim, na terceira fase, surge a aplicação, que se apresenta com um só 

módulo (8) correspondente à planificação das aulas, a todos os registos e 

documentos efetuados. 

Esta abrange quatro categorias transdisciplinares, nomeadamente 

Habilidades Motoras, Fisiologia do Treino e Condição Física, Cultura Desportiva 

e Conceitos Psicossociais. Isto reflete-se na construção das UD e, futuramente, 

dos planos de aula, isto é, todas estas categorias foram consideradas 

respetivamente, através da transmissão dos conteúdos, nomeadamente das 

habilidades técnicas e comportamentos táticos, do aumento progressivo das 

exigências físicas e tempo de exercitação, de um enquadramento histórico e 

regulamentar de cada modalidade, e da valorização das atitudes, do 

cumprimento das regras e dos valores (Vickers, 1990). 
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Neste ano letivo desenvolvi oito UD, seis para a turma residente, para as 

modalidades: basquetebol, voleibol, atletismo, ginástica, badminton e 

orientação, e duas para a turma partilhada, nomeadamente referentes às 

modalidades, futebol e de atividades rítmicas expressivas. No meu caso 

concreto, esta planificação a médio prazo revelou-se difícil de cumprir, pois a 

falta de prática de lecionação levou-me a planear conforme a aprendizagem 

teórica e especulando como iria ser a aprendizagem dos alunos, tendo em 

consideração as avaliações diagnósticas. O que se revelou pouco real, tendo a 

necessidade constante de corrigir quase todos as UD, de forma a potencializar 

a aprendizagem real da minha turma. Pois, como refere Rink (1993), os objetivos 

devem estar ajustados ao contexto da aula (aos alunos), pois não nos podemos 

conduzir piamente pelos programas quando os objetivos estão inadequados.  

Esta planificação é fundamental existir, mas, como todos os contextos 

aluno/turma/escola são diferentes, deve ser aberta e suscetível a todas as 

alterações e correções necessárias, nomeadamente ao nível das dificuldades 

das situações de aprendizagem. 

As reflexões baseadas na aprendizagem dos alunos, é que me levaram a 

alterar e repensar determinadas UD, pois tal como alude Bento (2003) “para um 

ensino eficiente são necessárias reflexões estratégicas, balizadoras da ação 

durante todo um ano escolar”.  

Por isso, várias vezes alterei as UD, de forma a potencializar as 

aprendizagens dos alunos, forneci uma boa exercitação das situações de 

aprendizagens (SA), tentado nunca avançar para uma situação mais complexa, 

sem antes conseguir realizar eficiente e eficazmente a tarefa proposta 

anteriormente. Atendendo ao que referem Mesquita e Graça (2011), que deve 

ser dada importância a uma boa exercitação de forma a rentabilizar a 

aprendizagem.  
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4.1.2.3. Plano de aula (in) aplicável na prática 

O terceiro nível do planeamento consiste no plano de aula (PLA), que tal 

como refere Bento (2003), funciona como um esboço pormenorizado acerca de 

cada lecionação, baseada nos níveis de planeamento anteriores, na qual refiro 

os objetivos da mesma, os conteúdos desenvolvidos e as situações de 

aprendizagem a realizar, de forma organizada e progressiva, tanto em termos de 

conteúdo como de tempo.  

Os EE em conjunto com o PO definiram as informações base que 

deveriam constar no PLA, nomeadamente o número da aula; o local; o material; 

a hora; a designação da unidade didática e respetiva sessão; da função didática 

(conteúdos); os objetivos relativos às habilidades motoras, à condição física e 

aos conceitos psicossociais; cultura desportiva; a descrição das situações de 

aprendizagem, sua duração e organização seus objetivos de aprendizagem, 

bem como suas componentes críticas. Estes, a partir do momento da criação do 

portefólio digital, deviam ser lá colocados no dia anterior à aula, para que o PC 

e o PO pudessem consultar e opinar. 

O PLA é de inteira e única responsabilidade do EE que o cria, porém 

várias vezes os EE do nosso núcleo ajudaram-se, reunindo e refletindo sobre 

várias situações de aprendizagem que possam resultar nos diferentes contextos. 

Contudo, importa ter em consideração que este não passa de um guião, 

que a prática pode fomentar a alterações. O que me aconteceu várias vezes nas 

aulas que lecionei, pois a minha turma residente era muito imprevisível e sua 

resposta face aos exercícios nunca era a mesma, o mesmo chegando a 

acontecer no mesmo exercício, aplicado em aulas diferentes. No entanto, 

sabendo disso, na elaboração do plano ou até mesmo no contexto da aula, 

tentava pensar no plano B ou no acréscimo de variáveis de forma a potencializar 

o desempenho dos alunos. 
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4.1.3. A realização 

Iniciada finalmente a fase crucial de aprendizagem, ou seja, o início da 

intervenção prática e autêntica enquanto professora de educação física. Neste 

capítulo irei descrever e refletir acerca de cada experiência vivenciada e acerca 

da minha intervenção ao longo deste ano letivo. 

 

4.1.3.1. Os modelos de ensino e sua adequação 

Os alunos aos quais lecionei a disciplina EF representam seres humanos 

distintos e únicos, ou seja, cada um é estimulado para a prática de formas 

diferentes e apresenta lacunas distintas. Posto isto é necessário atender às 

necessidades de cada um, para isso optar pelo modelo de ensino mais propício 

à aprendizagem dos meus alunos.  

Este apresentavam, maioritariamente, um comportamento negativo, 

desviante, e pouco motivado, ou seja, pouco propício para a prática da 

lecionação.  

A turma evidenciava esse comportamento pois não gostavam de certas 

modalidades desportivas abordadas e queriam praticar outras nomeadamente a 

que gostavam mais (Futebol - que não constava como modalidade desportiva a 

ser abordada pela mesma nesse ano letivo) e ter mais liberdade nas ações a 

realizar. 

Para além de tentar motivá-los para a prática, fornecendo objetivos de 

alcance real, situações de aprendizagem diferenciadas e com competição, 

conversas individualizadas e coletivas com a turma, o controlo da turma revelou-

se o maior e mais extenso dos meus problemas. Então, optei por seguir um 

modelo que o professor tivesse o papel mais marcante e ativo, sendo assim o 

centro das aprendizagens dela, em que o professor declara o que será feito pelos 

alunos. 
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4.1.3.2. Controlo da turma através do modelo de instrução direta  

Este modelo foi utilizado e fundamentado pela justificação apresentada 

anteriormente, pois retrata o modelo de ensino em que centra no professor a 

tomada de, praticamente, todas as decisões acerca do processo ensino-

aprendizagem, prescrevendo e focando o empenhamento nas situações de 

aprendizagem. 

O professor desempenha um controlo apertado das tarefas, especificando 

explicitamente as regras, rotinas da aula e a gestão e ação dos alunos, com o 

intuito de diminuir a dispersão de comportamento dos aluno, obtendo assim a 

máxima eficácia dos alunos.  

A aplicação do MID na aula de Educação Física exige ao professor a 

realização de tarefas que ditam a sua intervenção sobre a turma, desde o 

momento de avaliação diagnóstica, pesquisa da matéria, proposta de novas 

atividades/progressões e a avaliação. 

Concluo que as vantagens da adoção deste modelo centram-se 

principalmente no ensino de conteúdos passo a passo, para a aprendizagem de 

certas habilidades desportivas num contexto fechado; promove maior eficácia 

quando aplicado em contextos de aprendizagem portadores de alunos mais 

novos e com ritmos de aprendizagem lentos e proporciona um maior controlo 

das tarefas e consecutivamente da turma. No que remete a limitações, este não 

se ajusta a todas as matérias; proporciona os mesmos resultados perante alunos 

de nível de desempenho distinto; e não explora a aprendizagem de conteúdos 

que exigem sentido inovador, da criatividade e da descoberta. 

 

 

4.1.3.3. Modelo de abordagem progressiva ao jogo no voleibol  

O MAPJ foi utilizado e fundamentado pelos provados ganhos da utilização 

deste na lecionação na modalidade de voleibol e devido às acentuadas lacunas 
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dos alunos da turma residente, que se encontravam inicialmente na primeira 

etapa de aprendizagem, com o objetivo de aumentar o número de praticantes, 

sem ser excluído do jogo pelas suas capacidades mais débeis e reduzidas. 

A sua construção foi iniciada pela necessidade de criar um modelo de 

ensino de Voleibol que fornecesse uma estrutura global e coerente, onde se 

clarificasse os objetivos, as tarefas de aprendizagem, o papel do aluno e do 

professor e proporcionasse a existência de experiências únicas, entusiásticas e 

com igualdade de oportunidade. O MAPJ tem como base vários modelos 

pioneiros, particularmente o modelo de ensino dos jogos para a compreensão 

Bunker & Thorpe (1982) e o modelo de educação desportiva de Siedentop 

(1994)(Mesquita et al., 2013). 

Segundo Mesquita (2006) a necessidade do praticante compreender o 

jogo e fazer da aprendizagem um processo de procura de soluções (dimensão 

cognitiva), oferece a todos oportunidades de prática e de participação equitativa 

(dimensão social), assegura a construção de valores eticamente fundados pela 

promoção do fair-play e da literacia desportiva (dimensão pessoal) e legitima a 

aquisição de competências tática, técnica e físicas pela prática do jogo 

modelado, em referência ao jogo formal (dimensão motora).(Mesquita et al., 

2013) 

Em Educação Física, a aplicação deste modelo de ensino, demonstrou 

que as tarefas de aprendizagem permitiram a maior autonomia na procura de 

soluções e na adoção de comportamentos substantivos, o que se refletiu em 

ganhos positivos na aprendizagem, principalmente, para os alunos de nível de 

desempenho inferior e para as raparigas. (Mesquita, Graça, Gomes & Cruz, 

2005) 

No meu caso concreto, a aplicação deste demonstrou-se muito importante 

a nível das possíveis adaptações a fazer, não excluindo a obtenção de sucesso 

por parte de qualquer aluno nas diversas situações de aprendizagem, mas 

principalmente no contexto do jogo, aumentando assim a participação, empenho 

e dedicação na prática. 



41 
 

4.1.4. Avaliação na procura de combater as injustiças  

A avaliação tem crucial importância no processo de ensino-aprendizagem 

e é apresentada como uma tarefa central do professor. Por isso deve ser 

preparada, com constantes observações e anotações destas, e para isso desde 

início defini como realizar cada parâmetro avaliativo. Neste sentido é importante 

incidir na reflexão das avaliações diagnósticas e sumativas realizadas na 

componente prática, em todas as modalidades. A cotação será dada consoante 

a fórmula definida pelo Projeto Curricular da Educação Física, observando e 

especificando também as componentes da cultura desportiva, da fisiologia do 

treino e condição física e dos conceitos psicossociais.  

 

 

4.1.4.1. Avaliação diagnóstica, o início 

A AD, para mim, retrata o momento em que observo a capacidade/nível 

da cada um dos alunos face a uma determinada matéria/modalidade, isto de 

forma a perceber em que ponto devemos centrar a lecionação e para adequar o 

planeamento às características, capacidades, competências e conhecimentos 

da turma. Por isso, esta foi efetuada no início de cada unidade didática. 

Esta consiste um elemento fulcral para planear o processo de ensino-

aprendizagem, contudo inicialmente revelou-se uma tarefa difícil de realizar, 

mais concretamente de observar, pouca recolha. Evidenciaram-se muitos 

alunos, muitos conteúdos para verificar em pouco tempo.  

Contudo com o decorrer do tempo e das primeiras AD percebi que como 

não podia estender muito o tempo destinado à mesma, para não diminuir o 

tempo de aprendizagem, tinha que mudar a estrutura da ficha de registo da AD, 

ou seja, de reduzir o número de critérios/conteúdos a avaliar, centrando-me nos 

essenciais. Para além disso tinha que estudá-la bem antes da aula para 

conhecer/reter todos, de forma a não ter que perder tempo a olhar a ficha de AD, 

ler cada critério e só depois ver aluno a aluno e registar o prestação. Assim, 
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potencializei a minha observação e interpretação dos comportamentos dos 

alunos, tornando a avaliação mais rápida e viável. 

 

 

4.1.4.2. Avaliação sumativa, o fim 

A AS avalia o nível de concretização das metas a alcançar por parte dos 

alunos, isto é, representa uma apreciação concreta dos resultados obtidos numa 

situação educativa. Tem lugar num momento específico, no final de cada UD, no 

final de cada período e ano letivo. Os resultados expressam-se 

quantitativamente, pois é exposta forma de classificação numérica (numa escala 

de 1-5 ou de 0-20, dependendo do ciclo de ensino). 

Como esta avaliação representa um processo de grande protagonismo e 

responsabilidade por parte do professor e de forma a diminuir possíveis 

injustiças, optei o ter escalas explícitas e descritivas. 

 

 

4.1.4.3. Avaliação das habilidades motoras 

A avaliação das habilidades, tanto táticas como técnicas, apesar de ser 

efetuada num momento definido para a mesma, defendo que o professor deve 

observar o comportamento/ performance do aluno ao longo da UD, verificando a 

sua evolução, pois se ele faltar, ou não realizar a aula ou mesmo se ficar 

psicologicamente afetada pelo momento formal da avaliação, o aluno não sai 

prejudicado. Para além disso serve para realizar a reflexão sobre a prática e se 

necessário ajustamentos no planeamento. 

 

 

4.1.4.4. Avaliação da cultura desportiva, através de fichas de 

trabalho e de avaliação 
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Desde início do ano letivo o PO alertou para a primordial importância de 

definir como íamos avaliar todos os critérios, de forma a não nos faltar nenhum 

dado no momento da AS. 

Para isso, e no que concerne à CD, esta foi avaliada com o recurso a 

fichas de trabalho realizadas pelos alunos durante as aulas e também no final de 

cada período através da elaboração de uma ficha de avaliação com o conteúdo 

remetente a todas a modalidades lecionadas no respetivo período letivo. 

 

 

4.1.4.5. Avaliação dos conceitos psicossociais, na folha de 

registo de presenças 

Quando aludo aos CP, importa declarar que estes são registados na folha 

de registo de presenças, juntamente com a avaliação a assiduidade, como 

retrata a seguinte figura. 

Critérios (CP):  

 

Assiduidade:  

P- Presença  

ÑF- Presente mas não fez aula (c/ recado)  

FM- Presente mas não fez aula (s/ recado) 

F- Falta (Ausência)  

 

Participação/Empenho:  

(+): Comportamento Positivo 

(-): Comportamento Negativo  

Quadro 1: Critérios avaliativos dos conceitos psicossociais 
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4.1.4.6. Avaliação da condição física 

A avaliação da aptidão e condição física foi avaliada periodicamente 

através dos testes de Fitnessgram adotados pela escola. Contudo importa referir 

que o teste de avaliação da resistência dos alunos, especificamente a realização 

da milha, acarretou por parte dos alunos comportamentos desviantes e recusas 

na realização da tarefa. 

 

 

4.1.5. Reflexões / Diário de bordo 

As ações tomadas na prática de lecionar EF devem ser acompanhadas 

sempre por uma reflexão durante e após esta, pois sem esta não percebemos 

se foram realizadas com sucesso, insucesso e o que poderia resultar ainda 

melhor, ou seja, perceber a relação entra a ação e o resultado desta e suas 

repercussões. 

A reflexão é essencial para ser um bom profissional, pois analisa e 

questiona a sua ação, e dos problemas emergentes desta em busca do 

aperfeiçoamento da sua prática. Pois a realizada após a aula é a base dos 

reajustamentos necessários no planeamento (nos 3 níveis) e para assim 

aumentar a eficácia de ensino.  

Esta deve ser guiada pela comparação entre os objetivos e o processo, 

entre o inicialmente estabelecido e os resultados alcançados e com o decurso. 

(Bento, 2003) 

No que respeita à minha realidade profissional, eu como EE com os 

problemas constantes de controlo da turma e a sua diferenciada atitude face às 

tarefas, obrigou-me sempre a efetuar reflexões durante a prática, de forma a 

melhorar a situação de aprendizagem de forma a potencializar o desempenho 

dos alunos, fazendo com que esta resulte. No entanto, a minha dificuldade recaiu 

na repetição das reflexões, pois os problemas eram sempre os mesmos, 

chegando a encarar por vezes a tarefa enfadonha, em vez de crucial para a 
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prática. De forma a solucionar isso, o PO alertou para iniciarmos as reflexões 

com questões a nós próprios, sendo mais natural a reflexão sobre as questões 

e o alcançar uma resposta e consciencialização da prática, influenciado 

positivamente a realização desta, bem como a minha predisposição para a sua 

realização. 

 

 

4.1.6. Observações Sistemáticas  

A observação de alguém, tanto mais como menos experiente, a realizar 

alguma tarefa possibilita novas aprendizagens, pois a análise e reflexão desta 

potencializa a distinção do certo e errado, do que devemos realizar ou não, nas 

nossas ações futuras. 

Uma das tarefas exigidas ao EE consiste na observação de 10 aulas de 

cada um do EE do seu núcleo e ainda seis do PC ou de outros docentes de EF 

da EC, sendo que no nosso caso incidiu na última realidade, pois o PC só tinha 

as turmas que estávamos a lecionar.  

No entanto, no início do ano letivo efetuamos, EE, muitas observações 

informais das aulas e considero que esta tarefa foi significativamente benéfica, 

pois ao observarmos diferentes intervenções metodológicas, definimos o que 

devemos melhorar, ou seja, contribuiu para nos auxiliar na consciencialização 

dos aspetos a melhorar e os que deveríamos continuar a seguir. 

Relativamente a instrumentos de observação ou registo, no início 

começou por ser mais informal, mais incidindo nos incidentes críticos, 

posteriormente pesquisamos e elaboramos os instrumentos necessários para a 

observação e análise concreta da situação-problema a observar (ex. Fichas de 

registo da duração das ações, se achávamos que o professor dava demasiado 

enfâse a alguns exercícios relativamente a outros; do posicionamento 

correto/incorreto face a turma, se o professor se demonstra muito centrado e 

localizado num espaço; da adequação das situações de aprendizagem ao 
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objetivo da aula, se perspetivássemos que o professor não adequava as 

situações de aprendizagem aos exercícios). 

 

 

4.2. Participação na escola e Relações com a comunidade  

Esta área engloba todas as atividades não letivas realizadas, de forma a 

integrar o núcleo de estágio na comunidade escolar e, simultaneamente, 

contribuir para um conhecimento do meio regional e local tendo em vista 

exploração das condições locais da relação educativa, promovendo a prática de 

atividade desportiva na escola contribuindo assim para o sucesso escolar, 

reforçando sempre o valor do papel do professor e o Desporto como matéria 

fundamental para o desenvolvimento integral do aluno.  

 

4.2.1. Desporto escolar, uma equipa pouco EQUIPA 

O DE em Portugal está ao encargo do Gabinete Coordenador do Desporto 

Escolar (GCDE) e operacionaliza-se dentro do sistema educativo nacional. Este 

tem a missão de “proporcionar o acesso à prática desportiva regular e de 

qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso escolar dos alunos, dos 

estilos de vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania 

ativa” (Ministério da Educação e da Ciência, s/d). 

O agrupamento da nossa EC contempla o DE a todos os alunos, 

propiciando uma vivência prática do contexto de treino e da competição. 

O nosso núcleo de estágio, das modalidades em oferta, ficou responsável 

pela formação e orientação da equipa de futsal feminino, no escalão de juniores, 

durante todo o ano letivo. Isto é, acarretamos todas as decisões e 

responsabilidades que esta engloba, nomeadamente a planificação e lecionação 

dos treinos e orientação dos jogos. 
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No que remete aos recursos temporais, a equipa tinha destinado dois 

treinos por semana, um de 45 minutos e outro de 90 minutos, à terça-feira e 

quarta-feira respetivamente.  

O maior problema com que nos deparamos foi a excessiva ausência das 

alunas/atletas nos treinos, principalmente no treino mais curto, no qual optamos 

por incidir no desenvolvimento e melhoria da condição física, lecionando 

exercício específicos de treino funcional diretamente relacionados com a 

modalidade mas, com o passar do tempo, passou a ocorrer também no treino 

mais duradouro, que tinha como primordiais objetivos a melhoria da condição 

física das alunas e suas habilidades motoras, tanto em termos táticos como 

técnicos. 

Com a intenção de colmatar o problema de falta de assiduidade, em todos 

os treinos tentámos consciencializar as alunas de que treinar/participar e 

empenhar-se nos treinos era crucial para a sua aprendizagem e para os bons 

resultados.  

No entanto, esta estratégia nunca sortiu o efeito desejado, ou seja, a 

assiduidade das alunas só piorou, assim como os resultados dos jogos e a 

classificação da primeira fase (de grupos) que ficamos em 3º lugar de quatro 

equipas, destinando-nos a uma segunda fase confinada à competição entre as 

últimas equipas dos dois grupos, da qual só participamos nós e outra equipa. 

Esta experiência, de uma forma geral, desiludiu-me, pois as alunas tinham 

muito potencial, mas a sua falta de responsabilidade perante o compromisso que 

assumiram ao inscrever-se acabou por condicionar os resultados. Para 

contrariar isso, importa vincar positivamente a boa relação, a compreensão e 

concordância de decisões entre as EE e a boa relação generalizada com as 

atletas. 

 

 

 



48 
 

4.2.2. Projetos e atividades 

 

4.2.2.1. Projetos e atividades do agrupamento cooperante  

Neste âmbito, o AC organizou várias atividades, nomeadamente o corta-

mato a nível do agrupamento, participando também a regional e nacional; na 

competição basquetebol 3x3 intraescola e posteriormente interescolas.  

A primeira atividade referente ao corta-mato, que concerne à fase interna 

do AC ocorreu no dia 15 de Dezembro de 2014, 1º período, na escola básica 

cooperante (EBC). Na qual, fiquei responsável, conforme o definido na reunião 

inicial de grupo de EF, por ajudar uma das professora a distribuir os dorsais e os 

alfinetes aos alunos do escalão Infantis B feminino, e após o término desta, em 

conjunto, o NE ficou responsável por verificar um ponto de passagem e que 

mudar de sítio uma grade cada vez que inicia uma prova ou na existência de 

várias voltas, para que o sítio de passagem ficasse dividido em dois corredores. 

A fase regional sucedeu-se no dia 4 de Fevereiro de 2015, 2º Período, em 

Lousada. Na qual apenas acompanhámos, NE, os alunos, não tendo qualquer 

função ao nível da organização, pois isto já não dizia respeito ao nível da escola. 

A terceira fase, a nível nacional, contou com a participação de uma aluna da EC, 

no entanto, o NE não ficou encarregue de qualquer função. 

A segunda atividade, Torneio de Basquetebol 3x3, a nível interno, ocorreu 

no dia 8 de Janeiro de 2015, 2ºperíodo, em paralelo nas duas escolas do 

agrupamento, na qual cada estudante estagiário do NE ficou responsável por um 

campo, organizando as equipas, registava a sua pontuação ou arbitrava o jogo, 

e no final dirigia-se à mesa para a entrega dos resultados.  

Posteriormente, no dia 11 de Fevereiro de 2015, 2º Período, estivemos 

presentes na 2ª fase do Torneio de Basquetebol que decorreu no Pavilhão 

Fernanda Ribeiro, em Penafiel. Nesta apenas exercemos a função de 

acompanhar os alunos, não tendo qualquer função ao nível da organização. 
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Para além destas, o NE participou ativamente na organização, verificação 

de balizas e acompanhamento fotográfico dos alunos no torneio de abertura das 

provas de orientação; e posteriormente, durante o terceiro período, na feira de 

primavera da escola secundária cooperante (ESC) e na mostra final realizada na 

EBC, com a elaboração e necessários ensaios de uma coreografia, para a turma 

partilhada. 

Nas quais transmiti aos alunos das minhas turmas a importância da 

participação nas atividades desportivas que a escola realiza, para além de não 

obter um grande número de participações e não passou nenhum deles da fase 

a nível interna ao AC. 

 

4.2.2.2. A atividade do Núcleo de Estágio: Basquetebol adaptado 

A atividade foi planeada e ocorreu no dia 20 de Março de 2015, 2ºperíodo, 

na ESC, sendo aberta a todos os estudantes da escola, principalmente aos 

alunos que tinha aula de EF nesse período e à turma partilhada da EBC. 

No início do ano, na reunião com todos os EE na FADEUP, foi-nos 

declarada a necessidade de criação de uma atividade de cada NE para a 

comunidade da sua EC. Posteriormente em conversa com o PC surgiu a ideia e 

aceitação da vivência do basquetebol adaptado: em cadeira de rodas e contactei 

informalmente o clube, Associação Portuguesa de Deficientes de Paredes 

(APDP), que se demonstrou totalmente disponível.  

Tal como as outras atividades teve que ser proposta e autorizada pelo 

conselho pedagógico do agrupamento, responsável do planeamento anual de 

atividades. Para isso preenchemos o projeto no site da escola com tudo o que 

era necessário e quais os nossos objetivos com a atividade e passado alguns 

meses a mesma foi aprovada. Após a aprovação, voltámos a contactar o clube 

para acertar todos os pormenores necessários e a definir o que era preciso para 

antes e no dia da atividade 
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O NE, com a colaboração da APDP, criou esta atividade, que englobou a 

explicação, demonstração e experimentação da modalidade basquetebol em 

cadeiras de rodas. Com ela criámos uma interação dos nossos alunos com uma 

realidade diferente daquela que a maioria deles está habituada, e mostrámos 

que apesar de todos as limitações que cada um possa ter é possível fazer 

sempre algo mais e marcar a diferença. E que mais ou menos adaptado, todos 

podemos praticar desporto e nunca desistir do que se gosta e do que nos faz 

sentir realizados. 

No que concerne à atividade em si, tinha o objetivo de integrar toda a 

comunidade escolar numa atividade desportiva adaptada, promovendo a prática 

desportiva, a interajuda, cooperação, igualdade de oportunidades e, 

principalmente, demonstrar que todos podem praticar desporto.  

Terminada a mesma pode constatar que esta superou as expectativas, 

apesar de nem todos os atletas do clube puderam estar presentes, devido a 

compromissos profissionais, foi-nos totalmente disponibilizado o material 

necessário. O mesmo aconteceu relativamente aos alunos, que ao início se 

mostraram retraídos face à experimentação, após esta, não queriam era sair das 

cadeiras de rodas e parar de jogar. 

 

 

4.2.3. Ser Diretor de turma 

A coordenação da turma é assegurada por um diretor de turma, nomeado 

pelo órgão de direção executiva do agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada.5 

O DT desempenha funções de docência e gestão. É responsável por 

coordenar um grupo de docentes da turma, fazendo respeitar, compreender e 

ajudar a desenvolver o aluno de acordo com as suas características. 

                                            
5 Diário da República, 1.ª série — N.º 155 — 10 de agosto de 2012 (Capítulo nº1, artigo nº7, página 

4319) 
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  O Diretor de Turma tem a complexa missão de estabelecer a ligação entre 

os Professores da sua turma, em prol do bom relacionamento professor-

professor e professor-alunos, contribuindo para a resolução de eventuais 

problemas decorrentes de cada disciplina, e também funciona como primeiro elo 

entre a escola e o encarregado de educação (EEd), ou seja, é o mediador do 

processo educativo. 

A minha experiência e vivência da função DT enquanto EE, recaiu apenas 

no acompanhamento através da observação do PC, que ao longo do EP foi-nos 

sempre informando e elucidando acerca das funções a desempenhar, como 

solucionar situações problemáticas, como por exemplo, as faltas disciplinares, o 

excesso de faltas. 

 

 

4.3. Desenvolvimento Profissional 

Esta área engloba atividades e vivências na construção de competências 

profissionais numa perspetiva de desenvolvimento ao longo da vida profissional, 

promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a 

abertura à inovação. Em que o objetivo primordial consiste em perceber a 

necessidade da criação de hábitos de investigação/reflexão/ação, em prol do 

desenvolvimento profissional.  

Aqui irão constar também todas as investigações e formações 

necessárias para colmatar as possíveis lacunas da nossa identidade e formação. 

Por fim, nesta área irão constar as atas e outros documentos 

desenvolvidos na participação na escola. 

 

4.3.1. Projeto de formação individual   

O Projeto de Formação Individual constitui um documento que retrata 

todos os envolvimentos pessoais, institucionais e operacionais, um bom 
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documento que reflete acerca de todas as tarefas a desenvolver no estágio e 

como o nosso percurso/formação irá influenciar o mesmo. 

 

 

4.4. Projeto de Investigação: Será que realmente retêm o que 

aprenderam? 

No decorrer do EP, o EE é confrontado com a realidade do contexto 

escolar, procurando constantemente dissipar as dificuldades resultantes da 

prática pedagógica. Nesse contexto surge o presente estudo, o projeto de 

investigação-ação, que visa colmatar uma das dificuldades sentidas, promover 

a reflexão crítica e possíveis alterações de métodos, de formar a fomentar o 

desenvolvimento de competências profissionais e primordialmente potenciar a 

aprendizagem dos discentes. 

De acordo com a realidade da escola, nomeadamente da lecionação por 

prática distribuída por rotação dos espaços, ou pelas poucas aulas destinadas 

ao ensino uma certa modalidade, o nível de aprendizagem possivelmente será 

lesado e minorado. Nesse sentido, o tema deste estudo surgiu em função da 

necessidade de aprofundar a real aprendizagem dos alunos e sua retenção, se 

com o passar do tempo esta não se dissipou. 
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5. Aprendizagem dos alunos na modalidade Voleibol, através do 

modelo de abordagem progressiva ao jogo 

 

Nunes, C.1, Sousa, T.2 

1 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

2 CIFI2D, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

 

 

 

 

 

Resumo 

A aprendizagem dos alunos é o elemento fulcral no ensino. O presente estudo 

teve como objetivo perceber se a aprendizagem destes, na modalidade de 

voleibol através do modelo de abordagem progressiva ao jogo, se mantém com 

o decorrer do tempo, evidenciando retenção dos conteúdos. Neste participaram 

8 alunos de ambos os sexos, pertencentes a uma turma de 3º ciclo, de uma 

escola do concelho de Penafiel. Para a elaboração do estudo foi utilizado o 

sistema de gravação vídeo de duas aulas, com o mesmo conteúdo de 

lecionação. Os dados obtidos foram conseguidos através de análise estatística 

descritiva e inferencial, utilizando teste de medidas repetidas/emparelhadas, que 

estuda a relação entre duas variáveis, neste caso, entre dois momentos de 

observação, nomeadamente o teste não paramétrio (Wilcoxon Test). A análise 

aos resultados revelou a ocorrência de aprendizagem, pois não se evidenciou 

perdas significativas da prestação motora nos conteúdos lecionados na 

modalidade de voleibol. 
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Abstract 

Students' learning is the key element in teaching. This study aimed to understand 

the learning of these, in the form of volleyball through the progressive model 

approach to the game, remains with the passage of time, demonstrating retention 

of contents. They participated in this 8 students of both sex, belonging to a class 

of 3rd cycle, of a school of Penafiel. To prepare the study used the system write- 

discussion in two classes, with the same subject matters. Data were obtained 

through descriptive and inferential statistical analysis using test repeated 

measures / paired, who studies the relationship between two variables in this 

case between two time points, particularly non parametric test (Wilcoxon test). 

Where the occurrence took place of learning, because there was no evidence 

significant losers motor providing the content taught in the from of volleyball. 

 

Palavras-Chaves: EDUCAÇÃO FÍSICA; APRENDIZAGEM; MODELO DE 

ABORDAGEM PROGRESSIVA AO JOGO; VOLEIBOL. 
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Introdução 

O processo ensino-aprendizagem passa a ganhar protagonismo no ramo 

da investigação, ou seja, esta foca-se na explicação de como os 

comportamentos de ensino observados (variáveis do processo) se associavam 

aos resultados de aprendizagem dos alunos (variáveis do produto) (Mesquita et 

al., 2013). 

Apesar de existir uma grande diversidade de formas e estratégias 

utilizadas pelos professores, é possível identificar dois grandes tipos de 

paradigmas de intervenção; um que faz apologia de estratégias instrucionais 

diretivas, mais formais e mais explícitas e outro com recurso a estratégias menos 

diretivas, mais implícitas e participativas (Pereira, Mesquita, & Graça, 2010). 

Estes modelos têm, pois, como ponto comum, o facto de o praticante ser 

o elemento central do processo de ensino-aprendizagem (Mesquita & Graça 

2002), sendo que, o ensino deixa de se basear em estratégias instrucionais 

diretivas e formais (Rink, 2001), passando a recorrer a estratégias menos 

diretivas (Allison & Barrett, 2000), sendo promovida a autonomia na tomada de 

decisão do praticante, através de abordagens instrucionais de caráter holístico 

(Mesquita et al., 2013). 

O processo de ensino-aprendizagem nos jogos desportivos coletivos com 

crianças, de acordo com Bayer (1986), deve possibilitar a realização de 

atividades cujos conteúdos possibilitem um desenvolvimento cognitivo, 

fisiológico, emocional e social, respeitando seu estágio atual de maturação. 

Garganta (1998) defende que o processo de ensino dos jogos desportivos 

coletivos não deve procurar a transmissão de um conjunto de habilidades 

técnicas e capacidades de forma isolada e descontextualizada do jogo, também 

deve proporcionar a formação do jogador inteligente, isto é um atleta com 

capacidade de tomada de decisões corretas que consiga se adaptar às 

condições que o jogo impõe.  
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Mesquita (2007) defende que o ensino da técnica seja operacionalizado 

por meio de situações de jogo, isto é, ser situacional, devido à especificidade de 

cada momento de prática interferindo assim com a realização das habilidades 

motoras, alterando, inclusive, a dinâmica de realização dos movimentos 

(Mesquita et al, 2013). 

Para isso, surge o modelo de “Abordagem Progressiva ao Jogo”, 

especificamente construído para o Voleibol (Mesquita, 2006), que tem como 

pressuposto dar uma maior abertura e iteratividade à aprendizagem, incidindo 

na prática do jogo, e simultaneamente, respeitando as características 

específicas do Voleibol, ditadas pelo seu regulamento e pela sua dinâmica 

funcional (Mesquita et al, 2013). 

Ou seja, o MAPJ acentua a necessidade do praticante compreender o 

jogo e fazer da aprendizagem um processo de procura de soluções (dimensão 

cognitiva), oferece a todos oportunidades de prática e de participação equitativa 

(dimensão social), assegura a construção de valores eticamente fundados pela 

promoção do fair-play e da literacia desportiva (dimensão pessoal) e legitima a 

aquisição de competências tática, técnica e físicas pela prática do jogo 

modelado, em referência ao jogo formal (dimensão motora) (Mesquita et al, 

2013). 

A aplicação deste modelo nas aulas de EF demonstrou que as tarefas de 

aprendizagem por ele recomendadas, permitiram a maior autonomia na procura 

de soluções e na adoção de comportamentos substantivos, o que se refletiu em 

ganhos positivos na aprendizagem, principalmente, para os alunos de nível de 

desempenho inferior e para as raparigas (Mesquita et al, 2013). 
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Objetivo  

O presente estudo teve como grande propósito avaliar a aprendizagem 

dos conteúdos específicos da modalidade de voleibol, através da aplicação do 

modelo de abordagem progressiva ao jogo, percebendo a capacidade do aluno 

reter. Para isso, socorremo-nos de uma análise sistemática ao desempenho 

motor específico em dois momentos temporais diferentes. 

 

 

Metodologia 

Participantes 

Neste estudo participaram 14 jovens (7 raparigas e 7 rapazes), com 

idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, com pouca experiência ou 

contacto anterior com a modalidade. Pertencentes a uma turma do 7ºano de 

escolaridade, de uma escola do concelho de Penafiel. 

Os participantes foram distribuídos em dois grupos (rapazes e raparigas) 

de acordo com o nível de aptidão para a prática. 

 

Contexto 

Em 12 aulas (45’) de Educação Física, de prática quase continuada 

(apenas ocorreu distanciamento temporal entre as aulas de avaliação 

diagnóstica e as restantes), decorrentes no espaço exterior ou no pavilhão 

gimnodesportivo, na modalidade de Voleibol, lecionadas através da aplicação do 

Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo. 

Estas foram divididas em três fases, 3 aulas de avaliação diagnóstica 

(identificação do nível da turma); 8 aulas de lecionação (fase de aprendizagem) 

e 1 aula destinada à avaliação sumativa (da performance em jogo).  
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A organização do espaço, em todas as aulas foi sempre a mesma, uma 

fita/rede ao longo do campo, formando assim 10 campos 1x1 / 5 campos 2x2, 

sendo que cada grupo ficava em metade do espaço total para a prática. 

 

Instrumentos e Procedimentos  

Este estudo utilizou a gravação vídeo (com ângulo aberto) de duas aulas, 

uma na última aula da Unidade Didática de Voleibol, na qual realizei a Avaliação 

Sumativa e a outra realizada passadas 6 semanas, sem praticar a modalidade 

ou outra atividade com transfer para esta, na qual foi aplicada novamente a 

mesma aula, isto é, com a mesma ordem de execução dos exercícios em que 

foram avaliados e a mesma duração dos jogos, ou seja, primeiro o jogo 1x1 com 

enquadramento do serviço (10’) e por fim o jogo 2x2 (20’). Este instrumento 

visual surge com o intuito de facilitar o processo de avaliação e de forma a 

colmatar possíveis erros de observação. 

Para recolha de dados, utilizou-se um instrumento, uma tabela com 

parâmetros de avaliação tendo por base o “GPAI” (avaliação da performance em 

jogo). O instrumento de avaliação de referência eleito no MAPJ foi o GPAI (Oslin, 

Mitchell & Griffin, 1998) (Game Performence Assessment Instrument) adaptado 

para o voleibol (Mesquita, 2006). 

Segundo Graça e Mesquita (2011), “o GPAI é um sistema de observação 

multidimensional concebido para medir os comportamentos de performance no 

jogo que demonstrem a compreensão tática, bem como a capacidade do aluno 

de selecionar a aplicar as habilidades técnicas. Em síntese, as medidas recaem 

na análise da capacidade de jogo e no índice de participação de cada aluno.” O 

GPAI expressa a componente qualitativa da performance mas também a 

quantitativa. Assim, o GPAI privilegia a componente tática e a realização 

contextualizada das habilidades motoras.  

Segundo Mesquita (2006), e adaptado a partir de Oslin et al. (1998), o 

GPAI é composto por cinco medidas de performance, envolvimento no jogo; 
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índice de tomada de decisão, índice de ações de ajustamento, índice de 

execução eficiente de habilidades e índice de execução eficaz de habilidades. 

A recolha de dados pode ser realizada por duas formas, via direta (registo 

em ficha dos comportamentos dos jogadores) ou indireta (gravação em vídeo). 

Este será utilizado nos 2 momentos de observação, ou seja, com os 

mesmos critérios e condições de forma colmatar as interferências que pudessem 

surgir pois em situações diferentes as reações podem ser diversas, e, assim, 

verificar se os alunos retiveram os conteúdos desenvolvidos ao longo das aulas. 

E comtempla três focos de observação cruciais para a avaliação, nomeadamente 

a eficiência da execução das habilidades (serviço por baixo e passe de dedos 

em apoio) e a nível tático, a tomada de decisão e o ajustamento (em contexto de 

jogo). No primeiro, cada conteúdo apresenta três parâmetros de avaliação; o 

segundo e terceiro foco apresentam quatro parâmetros de avaliação.  

 

 

Quadro 2: GPAI adaptado 

 

 

Análise de Dados  

Para a análise dos dados foi o software estatístico SPSS, para realizar 

estatística descritiva e inferencial. Foi utilizado o T-teste de medidas 

repetidas/emparelhadas, que estuda a relação entre duas variáveis, neste caso, 

entre dois momentos de observação, nomeadamente o teste não paramétrio 

Wilcoxon Test. 
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No decorrer da análise de dados foram encontrados valores (6 alunos) 

que exibiam um grande afastamento dos restantes, ou seja, valores 

extremos/outliers. Como estes estavam a interferir definitivamente nos valores 

médios, acentuou-se a necessidade de os retirar para se realizar os cálculos 

estatísticos. 

 

 

Apresentação dos Resultados 

A tabela nº1 demonstrou que, em relação ao Índice de Tomada de 

Decisão (I.T.D.), os alunos diminuíram do momento da avaliação final 

(2,70±1,40) para o re-teste (2,47±0,90). Esta diminuição não obteve significado 

estatístico (p=.043), o seu desempenho da primeira aula gravada (avaliação 

sumativa) para a fase do re-teste (segunda aula). 

 

Tabela 1: Índice de Tomada de Decisão (teste e re-teste) 

  ± dp N P 

I.T.D. 1 2,70 ± 1,40 8 

0,463 

I.T.D. 2 2,47 ± 0,90 7 

 

 

Após análise da tabela nº2, alusivo ao Índice de Ajustamento, demonstrou 

um melhoramento, de (1,54 ± 0,80) para (1,71 ± 0,27). Esta melhora não se 

demonstrou significativa (p= .073), entre os dois momentos. 

 

Tabela 2:Índice de Ajustamento (teste e re-teste) 
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  ± 𝒅𝒑 N P 

I.Aj. 1 1,54 ± 0,80 8 

0,733 

I.Aj. 2 1,71 ± 0,27 7 

 

No índice da eficiência das habilidades, os valores médios diminuíram de 

1,33 ± 0,69 para 1,24 ± 0,6, mas não de forma significativa (p=.055), de um 

momento de observação para o outro. 

Ao analisar os valores de desvio-padrão, diminuíram em todos os índices 

do teste 1 para o teste 2, de forma mais acentuada no 1º e 2º índice. 

 

Tabela 3: Índice de Eficiência da Execução de Habilidades (teste e re-teste) 

  ± dp N P 

I.E.H. 1 1,33 ± 0,69 8 

0,553 

I.E.H. 2 1,24 ± 0,60 7 

 

 

Na tabela nº4, alusiva ao índice da performance em jogo, que agrega os 

três índices apresentados anteriormente, o valor da média e do desvio padrão 

diminui ligeiramente. 

Por fim, importa referir que não ocorreram diferenças estatisticamente 

entre os dois momentos de observação, (p=.398) 
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Tabela 4: Índice de Performance em jogo (teste e re-teste) 

  ± 𝒅𝒑 N P 

I.P.J. 1 1,86 ± 0,62 8 

0,398 

I.P.J. 2 1,80 ± 0,47 7 

  

 

Discussão 

Segundo Castro (2004), não há aprendizagem sem memória, pois esta, 

através de processos mnésicos influencia o que retemos, logo o que 

aprendemos. Sem a mesma, os processos de aprendizagem estariam 

constantemente a iniciar-se e como é a partir de aprendizagens retidas que se 

processam novas aprendizagens, o processo de ensino-aprendizagem estaria 

condicionado. 

O processo de aprendizagem é constituído por três fases fundamentais, 

a aquisição, a retenção e a transferência. “Na aquisição ocorrem mudanças 

permanentes de comportamento resultando de um período de prática. A fase de 

retenção configura-se na fase posterior à aquisição, caracterizada como a 

capacidade com que o indivíduo tende a memorizar a informação que fora 

fornecida anteriormente, como última etapa tem-se a fase de transferência, o 

modo que ele consegue transpor o que aprendido no passado num novo 

contexto” (Magill, 2008). Assim, percebe-se a necessidade de criar condições na 

prática para que os conteúdos permaneçam no aluno. Os resultados obtidos 

neste estudo indicam poucos decréscimos na performance dos conteúdos, 

cumprindo com este princípio da aprendizagem apontado anteriormente. 

No que concerne à investigação realizada por Costa (1998), Cloes et al. 

(1990) e Januário et al. (2006), realizada na área da aprendizagem, retenção e 

transferência, nomeadamente no âmbito da Educação Física, refere que a 
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informação transmitida não é compreendida na totalidade e que existem perdas 

ao nível da sua retenção, e nas restantes fases. Apesar do foco destas 

investigações não ser o mesmo do nosso, percebe-se que existem pequenos 

decréscimos que poderão agudizar, após períodos de tempos maiores sem 

prática da modalidade. (Januário, 2014) 

 

 

Conclusões 

A análise dos resultados revelou, com o passar do tempo, efeitos nos 

mesmos de acordo com o modelo de ensino utilizado, ou seja, uma melhoria do 

índice de ajustamento (capacidade táticas). Pois como este valoriza a 

oportunidade de prática de todos os alunos centrada na capacidade tática, de 

tomar decisões corretas e em se adaptar às condições do jogo, e não procurando 

a transmissão de habilidades técnicas e de capacidade isolados e 

descontextualizadas da prática. 

Conclui-se que a aprendizagem dos alunos foi conseguida, apesar de 

diminuir minimamente a sua prestação, dissipando assim parte do que tinham 

aprendido com o decorrer das oito semanas sem prática da modalidade de 

Voleibol ou de qualquer outra com qualquer tipo de transferência para esta.  

 

 

Constrangimentos e Considerações éticas 

No re-teste ocorreram alguns constrangimentos, desde a diminuição do 

número de participantes à alteração dos grupos/equipas durante o jogo 1x1 e 

2x2, factos que condicionaram, possivelmente, o comportamento e desempenho 

dos alunos e, consequentemente, os valores de todos os índices avaliados. Vem 

como a utilização da câmara de filmar, que influenciou negativamente a 

concentração e centralidade dos alunos na aula e no desempenho das atividade. 
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Os objetivos e procedimentos do estudo foram comunicados à direção da 

escola que, após confirmarem a autorização dos pais dos alunos para a recolha 

de fotos e gravação vídeo, declarou o seu consentimento. 
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6. Conclusão 
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Terminado o EP e realizando a retrospeção do mesmo, posso reparar que 

foi um caminho longo e rico de aprendizagens, batalhas, conquistas, e 

fundamentalmente de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional. 

Vincando-se a convicção pessoal de que SER PROFESSOR é o caminho certo 

e o único que faz tudo o sentido para mim. 

 A práxis vivenciada, com o companheirismo, orientação e supervisão dos 

presentes, significou a “entrada” no mundo novo da profissão, como professor 

de Educação Física. Nesta evidenciaram-se muitas experiências e competências 

que só esta é capaz de transmitir, pois a teoria é bastante rica mas não tem a 

diversidade e imprevisibilidade de situações e adaptações necessárias a realizar 

na anterior. 

 Este, EP, permitiu-me alterar algumas conceções que detinha e criar 

outras, entender melhor como funcionava a disciplina, o ensino e a escola em 

Portugal. Nomeadamente, de que planear por si só não chega, a prática está 

constantemente a mudar e condicionada pelo ambiente e dos intervenientes no 

ensino; de que a escola não é um sistema perfeito, e não podemos ser igual ao 

que nos rodeiam, devemos manter as nossas conceções e valores. 

 A turma residente demonstrou ser a mais complicada, pois evidenciou 

para além do mau comportamento, a falta de empenho, desmotivação e a 

imprevisibilidade de reações. Nesta, foi fundamental a constante reflexão crítica, 

adaptação e posterior avaliação desta, necessária para melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Em suma, o Estágio Profissional, apesar de momentos bons e menos 

bons, decorreu de forma positiva. Consegui alterar comportamentos, controlar a 

turma e transmitir-lhes ensinamentos essenciais ao processo de ensino 

aprendizagem. 

 Desta oportunidade fica a nostalgia de não continuar a desempenhar a 

função de professor de educação nos próximos anos letivos, devido à realidade 

do nosso país. Por isso, esta será por algum tempo a minha escola, as minhas 
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turmas, os meus alunos! No entanto, futuramente, pretendo ingressar no 

mercado de trabalho, efetuando pesquisas e formações frequentes, atualizando 

constantemente os meus saberes relativos à Educação Física, à Escola e ao 

Ensino. 
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8. Anexos 
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Anexo nº1: Distribuição das modalidades ao longo do ano (turma 

residente) 
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Anexo nº 2: Distribuição das modalidades ao longo do ano (turma 

partilhada) 
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Anexo nº 3: Esquema das modalidades a ensinar ao 6ºano, após 

reflecção do programa curricular, programa curr icular da 

Educação Física, regulamento e regimento interno do 

agrupamento e do regulamento Interno da disciplina. 
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Anexo nº 4: Esquema das modalidades a ensinar ao 7ºano, após 

reflecção do programa curricular, programa curr icular da 

Educação Física, regulamento e regimento interno do 

agrupamento e do regulamento Interno da disciplina. 
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7ºANO 

3.º Ciclo 

Meta Final: O aluno evidencia as competências previstas nas diferentes 

unidades didáticas 

7.º Ano 

Atividades Nível 

N.º 

aulas* 

Basquetebol Introdução 20 

Ginástica no solo a) Introdução 20 

Atletismo c) Introdução 12 

Patinagem/ 

Badminton Introdução 14 

Orientação Introdução 10 

Voleibol  Introdução 14 

Outras atividades  8 

* aulas de 45 minutos. 

  

a) Solo (rolamentos à frente e à retaguarda, 

posições de flexibilidade e equilíbrio, A.F.I. e 

roda).   

   

c) Corridas resistência; Corrida de velocidade: 

"pura" e estafetas; salto em altura.   

 


