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Resumo 

 

No âmbito da unidade curricular Estágio Profissional, pertencente ao segundo 

ano do segundo ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP), voltei ao Agrupamento de Escolas Alberto 

Sampaio, em Braga, como docente. Foi o regresso a uma comunidade educativa 

que me marcou de forma profunda e que está ilustrado de forma crítica e refletida 

no presente relatório de estágio. O mesmo está organizado em cinco capítulos: 

1) Introdução, onde é apresentada uma síntese do conteúdo do presente 

relatório; 2) Enquadramento Pessoal, no qual é apresentado o meu Eu, as 

minhas motivações e expetativas relativas a este ano de estágio; 3) 

Enquadramento da Prática Profissional, que engloba a caraterização do contexto 

de prática em que estive inserida e faz alusão ao entendimento de estágio 

profissional; 4) Realização da Prática, onde é realizada uma abordagem crítica 

e reflexiva à minha intervenção segundo três áreas de desempenho: área I - 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem, área II - participação na 

escola e relação com a comunidade e área III - desenvolvimento profissional, 

onde está também incluído o estudo investigação-ação “A retenção da 

aprendizagem da rondada em prática distribuída, numa turma do ensino 

secundário”; 5) Conclusões e Perspetivas Futuras, que incorpora um balanço 

das aprendizagens que retive ao longo do estágio profissional e uma perspetiva 

daquilo que poderá ser o meu futuro. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

PRÁTICA DISTRIBUÍDA, APRENDIZAGEM, REFLEXÃO. 
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Abstract 

 

As part of the curricular unit Practicum Training, belonging to the second year of 

the cycle studies, leading to the Master degree in Teaching of Physical Education 

in basic and secondary education of Faculty of Sport, University of Porto 

(FADEUP), I returned to the Group of Schools of Alberto Sampaio, in Braga, 

however, this time, as a teacher. It was the return to an educational community 

that has marked me deeply into and it’s illustrated in a critical and reflected way 

in this present practicum report. This is organized in five chapters: 1) Introduction, 

where is presented a summary of this report’s content; 2) Personal Background, 

where I present myself, my motivations and expectations related to this practicum 

training year; 3) Professional Practice Framework, which includes the 

characterization of the practice context in which I was inserted and alludes to the 

understanding of practicum training; 4) Performance of the Professional Practice, 

where a critical and reflexive approach is made to my intervention according to 

three performance areas: area I – Organization and management of teaching and 

learning, area II – School participation and relationship with the community and 

area III - Professional development, where is also included the action-research 

study: “The roundoff learning retention in distributed practice, in a high school 

class”; 5) Conclusions and Future Prospects, which incorporates a balance of all 

the learnings I retained during the professional internship and a perpective of 

what can be my future. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PRACTICUM TRAINING, 

DISTRIBUTED PRACTICE, LEARNING, REFLECTION. 
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1. Introdução 

 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular (UC) 

Estágio Profissional (EP), pertencente ao segundo ano do segundo ciclo de 

estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), com o intuito de relatar de forma crítica e refletida a minha 

viagem de descoberta do mundo da docência, durante o ano letivo 2015/16. 

A minha prática de ensino supervisionada (PES) desenrolou-se no 

Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio (AESAS), situado no concelho de 

Braga. Mais concretamente, a minha intervenção no que concerne ao ensino 

secundário (10º ano), teve lugar na Escola Secundária Alberto Sampaio (ESAS) 

e, no respeitante ao 2º ciclo (5º ano), teve lugar na Escola Básica 2/3 de 

Nogueira, sendo supervisionada por um professor cooperante (PC) e orientada 

por um professor orientador (PO) da FADEUP. 

O meu percurso, durante EP, abarcou várias valências, para além da prática 

pedagógica numa turma, nomeadamente, o Desporto Escolar (DE) no contexto 

do Centro de Formação Desportiva (CFD) de Ginástica da ESAS, a participação 

na organização e logística das atividades extracurriculares patentes no plano 

anual de atividades (PAA), o acompanhamento do trabalho de uma diretora de 

turma (DT), a participação em diferentes tipos de reuniões inerente à escola e a 

observação de aulas dos meus colegas do NE, do PC e de outros professores 

da ESAS. 

O caminho por entre as sinuosidades do contexto prático promoveu a 

construção do meu Eu profissional e fomentou transformações profícuas ao nível 

da minha conceção acerca da disciplina de Educação Física (EF). 

Toda esta viagem foi compartilhada com o meu núcleo de estágio (NE), 

constituído por três estudantes estagiários (EE), dois do sexo feminino e um do 

sexo masculino. 

Perante o exposto, o EP pode ser entendido como terreno de construção da 

profissão docente, sendo que a situação de estágio, em contexto real de prática 

profissional, constitui uma peça fundamental na estrutura formal de socialização 
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inicial na profissão (Queirós, 2014). É, assim, uma forma de integração 

progressiva na profissão docente. 

Tudo o que discorri ao longo das páginas que se seguem pretende fazer uma 

alusão profunda e reflexiva à vasta panóplia de atividades que experienciei ao 

longo do EP na comunidade educativa do AESAS. É certo que se fosse atender 

criticamente a todos os momentos pertinentes que vivenciei era impossível 

condensar todas essas reflexões neste documento. Foram vastíssimas as 

situações, as emoções, os sentimentos, as experiências, os momentos 

marcantes nas mais diversas valências deste EP. Deste modo, optei por focar 

os momentos mais críticos e decisivos que levaram às minhas tomadas de 

decisão, às tomadas de decisão do nosso NE e às (re)formulações e 

(re)construções ao nível da conceção e pensamento inerentes a qualquer 

profissional que encare o mundo da docência de uma forma ativa e competente. 

Posto isto, o presente relatório trata-se de uma espécie de síntese final e 

reflexiva de todo o processo formativo a que fui sujeita ao longo do EP. É, por 

isso, algo imensamente pessoal que espelha a minha identidade através da 

ilustração dos momentos que me marcaram e deram significado à minha 

aprendizagem. Note-se que ao longo do relatório estão patentes diversos 

excertos de reflexões que foram elaboradas durante o EP, precisamente com o 

intuito de conferir identidade e autenticidade ao meu trabalho.  

Assim, a tarefa de selecionar aquilo que é, realmente, crucial e estabelecer 

uma sequência lógica de todas as aprendizagens e reflexões resultantes de um 

ano letivo tão ímpar foi bastante refletida e algo complexa.  

Perante o exposto optei por organizar e estruturar o meu relatório de EP em 

cinco capítulos: 1) Introdução, 2) Enquadramento Pessoal, 3) Enquadramento 

da Prática Profissional, 4) Realização da Prática e 5) Conclusões e Perspetivas 

Futuras. No primeiro capítulo é contextualizado o EP, assim como o presente 

documento. No que concerne ao segundo capítulo, é apresentado o meu Eu 

fazendo referência ao meu percurso desportivo, escolar, académico e às razões 

que me levaram a enveredar por este caminho relativo ao Desporto e, mais 

concretamente, ao ensino. No terceiro capítulo, abordo questões relativas ao 

entendimento de EP, de escola e contextualizo o meio envolvente: escolas 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

3 
 

cooperantes (ESAS e Nogueira), departamento de EF, turmas (10º ano e 5º ano), 

PC, PO e NE. O quarto capítulo, referente à realização da prática profissional, 

está dividido em três áreas de desempenho: área I (organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem); área II (participação na escola e relação com a 

comunidade); área III (desenvolvimento profissional). No que concerne à área I, 

abordo a questão da conceção e legitimação da EF no contexto de ensino, faço 

uma análise aos programas nacionais de EF e aos documentos internos do 

AESAS, exploro os três níveis de planeamento (macro, meso e micro), discorro 

criticamente sobre modo como decorreu o processo educativo e como procedi à 

avaliação do processo educativo. Na área II faço referência aos momentos de 

reunião, sobre o acompanhamento da DT, ao DE e às atividades 

extracurriculares em que estive envolvida. Por outro lado, na área III menciono 

aspetos que contribuíram para a minha formação profissional, tais como, os 

momentos de reflexão, de observação, as formações na FADEUP, aspetos a 

melhorar a curto prazo e o estudo investigação-ação que desenvolvi. Por fim, no 

quinto capítulo, faço um balanço das aprendizagens que incorporei ao longo do 

EP e concretizo uma prospeção daquilo que poderá ser o meu futuro como 

professora de EF. 
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1. Era uma vez…o meu “Eu”  

“Nunca se perde tempo com aquilo que amamos!” é uma “simples” frase 

que se encontra escrita na entrada da ESAS. De facto, a minha vida baliza-se 

muito no conteúdo desta frase deveras profícua… Os obstáculos duros com que 

me deparei desde muito cedo (doença oncológica da minha mãe) obrigaram-me 

a crescer, talvez demasiado rápido, e a refletir profundamente sobre o que, de 

facto, devemos valorizar na nossa vida. Assumo uma postura que me leva a 

nunca desistir perante as dificuldades, a lutar veemente rumo ao alcance dos 

meus objetivos, a aproveitar cada dia de forma intensa, a viver os momentos de 

forma significativa e, por isso, eu acredito…. nunca estou a perder tempo quando 

se trata de algo que realmente amo…  

De facto os meus pais, sempre lutaram para proporcionar a mim e aos 

meus irmãos, um bom futuro sempre balizado em valores que consideram 

cruciais para a nossa caminhada da vida. Assim, carinho, respeito, superação, 

respeito, responsabilidade, confiança, entre outros, fazem parte do quotidiano do 

nosso seio familiar. 

 Foi com base nesses valores e com a superação das batalhas que a vida 

nos foi colocando no caminho, que fui edificando a minha personalidade.  

Foi a 19 de Julho de 1992 que despertou para o mundo uma verdadeira 

apaixonada pelo Desporto! Sim, essa pessoa sou eu, Filipa Oliveira! Sempre 

vagueei pelas ruas a brincar, a correr, a saltar, a jogar a tudo e mais alguma 

coisa. Enfim, sempre vivi a mexer-me! Porém, sem qualquer dúvida, aquilo que 

me trazia a felicidade plena era o Futebol. Sempre foi uma luta, pois o Futebol 

era visto como Desporto masculino, mas, finalmente, aos 7 anos consegui entrar 

numa escolinha de Futebol. Aí a minha vida começou a fazer sentido! Passei por 

muitos clubes e cheguei à 1ª Divisão Nacional, onde joguei muitos anos. Acabei 

por ser chamada à seleção nacional sub-19 e fui campeã distrital sub-18 na 

Associação de Futebol de Braga. Atualmente jogo futsal, em Barcelos, no 

campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Braga. Apesar 

desta minha paixão, a partir do momento que entrei para a universidade, as 

obrigações académicas forçaram-me a descurar um pouco o Futebol e, talvez 
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por essa razão, não tenha chegado tão longe a nível Futebolístico. Sempre tive 

objetivos académicos bem definidos, por isso não me arrependo por ter dado 

ênfase à minha vida universitária. 

Para além do Futebol, sempre adorei praticar qualquer tipo de Desporto, 

sendo que as aulas de EF eram o apogeu da minha semana escolar. A primeira 

vez que tive contacto com as mesmas, percebi de imediato o que eu queria ser 

“quando fosse grande”… ser Professora de EF!... As aulas de EF ao longo da 

minha vida foram sempre momentos ímpares, momentos de grandes emoções, 

vividos de forma intensa, que me marcaram para toda a vida. Posso mencionar 

que tive muita sorte com os professores que tive nesta disciplina, sempre 

competentes, amantes da disciplina, que com as suas singularidades me 

marcaram de uma forma profunda. De facto, sempre os admirei, eram autênticos 

modelos a seguir. Foram, sem dúvida, estes modelos que me entusiasmaram e 

me fizeram enveredar por este caminho.  

Então, a partir desse momento iniciei a minha jornada rumo ao alcance do 

meu sonho. Fiz um percurso escolar sempre muito positivo e foi precisamente 

na Escola em que atualmente estou a estagiar (ESAS) que me envolvi ainda 

mais com o Desporto. Nesta escola vivi momentos simplesmente fantásticos, 

participei em tudo o que havia para participar a nível desportivo (torneios 

interturmas, interescolas, troféus ESAS) e foram essas vitórias, derrotas, 

convívios e amizades que emanciparam e exponenciaram, ainda mais, a minha 

vontade de estar ligada ao Desporto para toda a minha vida.  

Note-se que sempre fui uma excelente aluna e isso provocava à minha 

volta algumas pressões para enveredar por caminhos com supostamente maior 

estatuto, como medicina. Porém, sempre rejeitei essa ideia porque aquilo que 

me satisfazia na plenitude era a EF. 

Apesar de tudo isto, tive um pequeno “acidente de percurso” quando 

concorri para o curso de Matemática na Universidade do Minho, no final do 12º 

ano. A Matemática também sempre foi muito próxima de mim e, talvez o facto 

de ter tirado 20 no exame nacional do 12º Ano, me tenha seduzido e 

entusiasmado para enveredar por esse caminho.  
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Todavia essa experiência teve a duração de apenas 2 meses! Apesar de 

gostar muito de Matemática, não era aquilo que me fazia sentir realizada… 

Realmente tinha de voltar a encarrilar no caminho em que sempre estive focada. 

Assim, anulei matrícula e aproveitei esse ano “parada” para me envolver no CFD 

de Ginástica da ESAS, fui assistindo e realizando aulas de EF para ir treinando 

novamente para os pré-requisitos e, ao mesmo tempo, tive o privilégio de 

perceber como funcionava o lado do professor.  

Finalmente, foi em 2011 que entrei na FADEUP! Agora sim, o meu sonho 

estava a concretizar-se! Foi nesta casa onde me licenciei em ciências do 

Desporto, com ramo em metodologia de treino em Futebol. Graças à 

metodologia estagiei no Sporting Clube de Braga, onde acabei por ficar e, ainda 

hoje, sou treinadora dos quadros do clube. De facto, o meu elo de ligação ao 

Futebol continua bem vivo, agora também com a função de ensinar.  

Finalmente, no ano letivo transato entrei no 2º Ciclo em Ensino da 

Educação Física para os Ensinos Básicos e Secundário para completar a última 

etapa do meu sonho. Por isso, no âmbito do EP inerente ao mestrado, este ano 

voltei à minha escola do coração para findar o que nela despoletou veemente. 

De realçar que a minha entrada na FADEUP, para além de todas as 

experiências e conhecimentos pertinentes que me proporcionou, permitiu-me ter 

a honra de fazer parte da seleção de Futebol de 7 da Universidade do Porto 

(UP). Atualmente somos tetracampeãs nacionais de Futebol de 7, qualificámo-

nos para quatro campeonatos europeus, onde conquistamos o 6º lugar por duas 

vezes (Córdoba e Almeria), um 4º lugar (Roterdão) e, no ano transato (Osijek) 

alcançamos um feito verdadeiramente histórico e absolutamente incrível para o 

Desporto universitário português, fomos campeãs europeias de Futebol de 7. Foi 

um momento deveras marcante e simplesmente épico, que me marcará para 

toda a vida. Para além disso, a nossa equipa participa também nos campeonatos 

nacionais de Futebol de praia. Estes apenas existem há dois anos e já somos 

somos bicampeãs nacionais desta modalidade bastante peculiar. Enfim, o 

Desporto universitário permitiu-me viver momentos únicos, simplesmente 

inesquecíveis, dando ainda mais significado ao meu percurso académico. 
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Em suma, toda a minha vida e formação está intimamente relacionada 

com o ensino da EF. Esta tem por base o Desporto que, na minha perspetiva é 

provido de valores de importância indelével como o respeito, a cooperação, a 

competição, a entreajuda e a interação, que têm um colossal transfer para a 

sociedade, pois assumem-se como valores da própria vida. Para além disso, a 

EF assume, ainda, um maior enfâse derivado ao facto de ser absolutamente 

imprescindível, pois é a única disciplina do currículo escolar que proporciona aos 

alunos experiências corporais variadas, devidamente planeadas e intencionais, 

com diferentes materiais através do jogo e do movimento. Ou seja, educa o corpo 

em movimento, potenciando o desenvolvimento integral e integrado dos alunos, 

sem descurar nenhuma das suas potencialidades. Concomitantemente, Bento 

(1995, p. 183) afirma o seguinte: “porque a educação desportiva é mais do que 

apenas mera exercitação corporal ou educação física: é contribuinte essencial 

para a vivência e formação de identidade, é meio importante de comunicação, 

cooperação e interação, estimula o desenvolvimento de estruturas sensoriais e 

cognitivas, é palco de encontro e confronto de pessoas e, por isso, de 

aprendizagem social, desencadeia alegria, bem-estar e vontade de viver, é 

implementação de valores, de normas e axiomas no corpo e pelo corpo, é 

símbolo vivo de sonhos e utopias de um esperançoso futuro humano”. 

 

2.2. Expetativas do EP – O antes e o depois. 

 “Entre os deveres do professor de educação física conta-se o de conduzir, 

durante toda a sua vida profissional, um combate permanente consigo próprio, a 

fim de desempenhar a incumbência social de educação da juventude com uma 

motivação elevada, concordante com o valor que atribui à sua profissão.”  

Bento (2008, p. 11) 
 

 

Bem, finalmente o último ano tinha chegado! Nem queria acreditar, estava 

na última etapa da jornada com que sempre sonhei!!! Confesso que me sentia 

verdadeiramente motivada para este ano de estágio, todavia com a plena 

consciência que seria um ano deveras trabalhoso. Volto a reforçar o que já 

mencionei anteriormente, nunca perdemos tempo com aquilo que amamos... e, 
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seria neste sentido que iria encarar todas as tarefas inerentes a esta viagem, 

pois é algo que faz parte de mim. 

Expetativas sobre esta jornada… sinceramente foi algo que implicou uma 

profunda análise introspetiva, por forma a transparecer tudo o que sentia envolto 

da tríade professora-aluna-pessoa. 

É notório que tinha chegado o momento em que se inverteram os papéis, 

agora para além de estudante na faculdade, era professora… Sim, estava a 

experienciar algo com que sempre sonhei, porém esta nova condição social 

implicou uma reflexão e transformação acerca dos meus comportamentos, 

valores e acarreta um maior sentido de responsabilidade, de flexibilidade e de 

adaptação perante esta nova realidade. Tinha a gigantesca função de educar e 

a formar pessoas, na sua dimensão holística! 

O estágio… muito tinha ouvido falar deste “bichinho de sete cabeças” 

enquanto aluna na FADEUP. Ouvi palavras como: cansaço, frustração, 

desilusão, stress e, concomitantemente, termos como encanto, entusiasmo, 

realização, motivação, trabalho. Enfim, metaforicamente constatei que se trata 

de um autêntico vórtice repleto de sentimentos das mais diversas naturezas.  

Na minha perspetiva, após ter experienciado o terreno, esse misto de 

sentimentos antagónicos, pela confrontação com o contexto real de ensino, após 

a formação académica, é algo natural e inerente à aprendizagem do “ser 

professor”. É de enaltecer que tinha consciência destas dificuldades com que me 

ia patentear, por isso, mais fácil se tornou a minha adaptação ao cenário da 

prática. De facto, a minha maneira de ser, lutadora e persistente, promoveu a 

superação desta confrontação entre os conhecimentos que incorporei ao longo 

do meu percurso académico, com a prática em si. Para isso, tive a flexibilidade 

necessária para estar aberta à adaptação do meu reportório teórico fornecido 

pela faculdade, ao contexto prático com que me deparei na ESAS. Isto assumiu 

uma crucial importância, na medida em que, na minha perspetiva, muitas vezes 

a realidade quotidiana está algo distante daquilo que imaginávamos ao longo do 

nosso processo de formação, tal como aconteceu na ESAS.  

Note-se que, neste sentido, perspetivava algumas dificuldades ao longo 

desta caminhada. Porém, o facto de já estar prevenida para esta realidade, 
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acrescido da minha vontade de aprender e de ensinar os alunos da forma mais 

profícua, ajudou-me a ultrapassar todos os obstáculos com que me fui 

deparando. Vislumbrava um cenário repleto de papéis / funções diferentes 

(administrativas, pedagógicas, organizativas, entre outras) e de um leque 

enorme de condicionantes que me levaram a apelar, em grande escala, à minha 

capacidade reflexiva e de tomada de decisão para resolver cada situação da 

forma mais correta e eficaz.  

Tinha a noção que iria sentir inúmeras dificuldades na condução, gestão 

e operacionalização do processo de ensino-aprendizagem (E-A) numa fase 

inicial, derivado à heterogeneidade da minha turma, às condições climatéricas, 

aos constrangimentos espaciais e à sensação de não estar apta para lecionar 

determinados conteúdos, como a Dança. Pese embora estes problemas que 

envolvem uma capacidade cognitiva enorme, esforcei-me por contorná-los e 

ultrapassá-los, investigando, refletindo e apelando aos meus conhecimentos e 

capacidade de improviso sustentado.  

Por outro lado, a boa integração que todos os professores da escola me 

proporcionaram, ajudou-me, amplamente, a construir uma boa relação com eles. 

É de salientar que grande parte da comunidade escolar me reconheceu como 

ex-aluna da escola, facto bastante agradável e que me fez realmente sentir “em 

casa”. Todos os professores deixaram-me muito confortável e mostram-se 

abertos a ajudar-me caso que precisasse. Fiquei muito contente com esta 

atitude, pois acredito que um ambiente positivo é meio caminho andado para 

alcançar o sucesso. Por todos estes motivos, ambicionava uma relação repleta 

de partilha de ideias e conhecimentos que me permitisse crescer e desenvolver 

enquanto futura professora. De facto isto aconteceu ao longo do ano letivo e, em 

jeito de balanço, reforço a importância da reflexão acerca da informação que os 

meus colegas me transmitiram, principalmente aquela que proveio do PC. 

Realmente sinto-me verdadeiramente privilegiada pelo PC com quem trabalhei. 

Foi um ano deveras profícuo a todos os níveis, o PC foi um verdadeiro mestre 

que nos deu asas à descoberta, mas sempre nos foi guiando, através de pistas. 

Cresci muito, através da interpretação e reflexão sobre as dicas e meias palavras 

que o professor ia proferindo. Como é óbvio tudo isto, em confluência com o que 
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foi emanado pelo PO de estágio da FADEUP, foram ingredientes preciosos para 

reflexões verdadeiramente profícuas e intensas, que permitiram o meu 

desenvolvimento. Note-se que apesar da minha formação inicial estar repleta de 

práticas e teorias pedagógicas, nada é comparável à experiência no terreno 

destes professores, tendo sido por isso uma mais-valia. 

Relativamente aos meus colegas de NE, já os conhecia bastante bem e, 

tal como o expectável, formamos uma verdadeira equipa de guerreiros. 

Ajudamo-nos mutuamente e partilhamos todos os momentos, os bons e os 

menos bons. De enaltecer que as caraterísticas díspares de cada um de nós que 

se complementaram em prol de um objetivo comum, o sucesso no EP. 

No que diz respeito aos alunos, fui invadida por um misto de sensações, 

já que por um lado, estava ansiosa por conhecê-los e por outro pairava em mim 

um certo receio de forma como iria decorrer esse encontro. Mas, nesse momento 

repleto de ansiedade, tudo sumiu e decorreu com naturalidade. Aliás a relação 

com eles foi sempre bastante positiva e gratificante. 

Com o intuito de minimizar os comuns problemas relacionados com a 

disciplina dos alunos e organização das próprias aulas, fiz o esforço e os 

possíveis para “conquistar” todos os meus alunos e estabelecer regras de 

funcionamento e de conduta básicas, por forma a rentabilizar e otimizar o tempo 

da aula. Assim, consegui proporcionar um processo de E-A mais eficiente e 

envolvente. 

Em suma, pese embora todos os obstáculos com que me deparei, 

consegui atingir aquele patamar caraterizado pelo entusiasmo, pela 

experimentação e pela exaltação da responsabilidade por me sentir pertencente 

ao grupo disciplinar da EF. De facto, tinha como objetivo primordial quer no meu 

EP, quer na iniciação à profissão, ter prazer, motivar todas as pessoas 

envolventes e conseguir fazer emergir a “beleza” de que a EF é portadora. 

Queria, assumir a construção da minha identidade profissional, adaptá-la ao 

contexto da escola, ser inovadora e autónoma, sem esquecer que o objetivo 

primordial da disciplina de EF é ensinar e potenciar a aprendizagem holística dos 

alunos, sem descurar nenhuma das suas potencialidades e assente num 

processo reflexivo intenso. De facto quase todos estes aspetos foram 
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conseguidos na sua plenitude, porém sinto que ainda existe um longo caminho 

a percorrer para evoluir cada vez mais. Até porque sigo a seguinte premissa: “um 

professor deve questionar-se sobre as razões subjacentes às suas decisões 

educativas, sendo que ser professor/investigador é sobretudo, ter uma atitude 

de estar na profissão de permanente questionamento” (Batista & Queirós, 2013, 

p. 39). Para além disso, de acordo com Bento (2013), o fim supremo da 

educação e da atividade do professor é inundar e sagrar os educando de luz. 

Essa luz deve abarcar todas as potencialidades dos alunos e deve ser emitida 

por professores competentes, com conhecimento e, acima de tudo, professores 

que se formem permanentemente e reflitam, constantemente, acerca da sua 

ação, com o intuito de melhorar a sua intervenção. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1. O estágio profissional – entendimento e questões 

legais 

 

“A entrada no mundo do trabalho constitui uma etapa marcante na vida de 

qualquer pessoa, porquanto encerra um conjunto diversificado de experiências 

e de aprendizagens.” 

 Queirós (2014, p. 69) 

 

O EP é uma UC que tem como objetivo capacitar e munir o EE de 

ferramentas que o auxiliem a desenvolver uma competência alicerçada na 

experiência refletida e com significado (Batista & Queirós, 2013).  

Na FADEUP, o EP está estruturado com base na confluência de requisitos 

legais, institucionais e funcionais (Batista & Queirós, 2013). Por isso, esta UC 

rege-se pelas orientações legais presentes no decreto de lei nº74/2006 de 24 de 

Março e no decreto de lei nº43/2007 de 22 de Fevereiro, tendo em consideração, 

tal como menciona o 1º Artigo do Regulamento da UC Estágio Profissional 

(2014)1, o Regulamento Geral dos segundos ciclos da UP, o Regulamento Geral 

dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado em 

Ensino de EF. 

Institucionalmente, na FADEUP, esta UC está incorporada no 2º ano do 

2º ciclo em Ensino de EF nos Ensinos Básico e Secundário. Segundo Batista & 

Queirós (2013), o EP incorpora duas componentes: a PES, realizada numa 

escola cooperante e o relatório de estágio, orientado pelo professor da faculdade 

(responsável do instituto do ensino superior pela supervisão do EE no contexto 

da PES).  

                                            

1 Matos, Z. (2014). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

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

FADEUP. Porto: FADEUP 
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Assim sendo, segundo o 2º artigo do Regulamento da UC Estágio 

Profissional (2014, p. 2)2, 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.” Deste modo, o professor estagiário, no seu 

ano de estágio consegue uma integração gradual e progressiva na realidade 

escolar.  

É de realçar, que, o Regulamento da UC Estágio Profissional (2014)3  

prevê três áreas de desempenho que, tal como advogam Batista & Queirós 

(2013), são absolutamente cruciais para o desenvolvimento das competências 

profissionais que o EE terá de dominar para exercer a profissão de professor de 

EF. Posto isto, segundo o documento acima mencionado, as áreas definidas são: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; II. Participação na 

Escola e Relação com a comunidade; III. Desenvolvimento profissional. 

É de enaltecer que o documento Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional (2014)4 esmiúça cada área de desempenho. Assim sendo, o 

documento acima supracitado menciona que a área 1 (Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem) abarca a conceção, o planeamento, a realização e 

a avaliação do ensino e visa construir uma estratégia de intervenção, orientada 

por objetivos pedagógicos. Esta tem que respeitar o conhecimento válido no 

ensino da EF e conduzir com eficácia pedagógica o processo de educação e 

formação do aluno na aula de EF.  

No que diz respeito à área 2, o mesmo documento afirma que esta 

abrange todas as atividades não letivas realizadas pelo EE. Estas pretendem 

                                            

2 Matos, Z. (2014). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. Porto: 

FADEUP 

 
3 ibidem 

 
4 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. Porto: FADEUP 
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promover a integração do EE na comunidade escolar e contribuir para um 

conhecimento do meio regional e local, tendo em vista um melhor conhecimento 

das condições locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a 

escola e o meio. Por isso, tem como objetivo contribuir para a promoção do 

sucesso educativo, no reforço do papel do professor de EF na escola e na 

comunidade local, bem como da disciplina. 

Relativamente à área 3, declara que a mesma engloba atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, 

proporcionando o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração 

e a abertura à inovação. Esta área tem como intuito compreender a necessidade 

do desenvolvimento profissional, partindo da reflexão acerca das condições, do 

exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional. Resumidamente, visa investigar a sua atividade 

em toda a sua abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação). 

Perante tudo o que foi enunciado, tal como afirmam Batista & Queirós 

(2013, p. 33), “a prática de ensino oferece aos futuros professores a 

oportunidade de imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas 

componentes, desde as suas normas e valores, aos hábitos, costumes e práticas 

que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela comunidade específica”. 

As mesmas autoras defendem que o EP é um espaço privilegiado de 

socialização na profissão. Estes aspetos são deveras pertinentes pois, tal como 

afirma Nóvoa (2009), a formação de professores deve ser construída dentro da 

profissão, ou seja, defende que os futuros professores devem passar para 

“dentro” da profissão, com o intuito de adquirirem uma cultura profissional, sendo 

que os professores mais experientes um papel fulcral na formação dos mais 

jovens. Assim sendo, apesar do período de estágio não ser muito longo, ele é 

profundamente marcante para o professor, principalmente quando corresponde 

ao início da sua vida profissional (Simões, 2008).  

É de notar que os EE vivem uma experiência absolutamente ímpar de 

formação e acompanhamento, na medida em que, no seu primeiro ano de 

ensino, assumem a dupla condição de professor-aluno, sendo por vezes 
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complicado conciliar estes dois papéis em simultâneo (Rodrigues & Ferreira, 

1998). É uma dicotomia deveras ímpar em que, simultaneamente, somos 

professores perante a nossa turma, mas também estudantes no âmbito da 

faculdade. De facto assumimos, na conclusão da nossa formação, este duplo 

papel que, por vezes, é difícil de gerir, pela dupla identidade que temos de 

assumir ao longo do ano letivo. 

Neste sentido, a confrontação com o contexto real de ensino, no culminar 

da formação académica, envolve um verdadeiro “turbilhão” de emoções! Os 

futuros professores patenteiam-se com um verdadeiro “choque com a realidade” 

que segundo Silva (1997, cit. por Lima et al., 2015) abarca todo o impacto por 

eles sofrido no momento em que iniciam a profissão, sendo que poderá perdurar 

durante um período mais ou menos longo. Segundo a mesma autora, o jovem 

professor, no princípio da carreira, patenteia-se com maiores responsabilidades 

e com a necessidade de desconstruir muitas das imagens construídas enquanto 

aluno. É um processo intensamente reflexivo e de transformação do Eu 

profissional de cada EE. 

Como tal, as causas do “choque com a realidade” podem ser inúmeras, 

desde a escolha equivocada da profissão, passando pela formação inadequada, 

ambiente escolar, relacionamento, entre outras. (Lima et al., 2015). 

Em suma, tal como advogam Rodrigues & Ferreira (1998), o EP é um 

momento verdadeiramente sublime de formação e reflexão, correspondente a 

uma etapa fundamental na formação profissional de professores. As 

expectativas dos futuros professores, muitas vezes, são deveras ambiciosas e 

em muitos casos, bastante desajustadas. Por isso, Piéron (1996, cit. por 

Rodrigues & Ferreira, 1998) afirma que o EP assume um papel capital na 

formação dos professores por ser uma etapa de convergência e de confrontação 

entre os conhecimentos de cariz teórico da formação inicial e os saberes práticos 

da experiência profissional e do contexto real de ensino. É, sem dúvida, um 

processo de transformação complexo e árduo, que envolve a (re)interpretação 

do aporte teórico proveniente da formação inicial para o contexto prático. 
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3.2. A escola enquanto instituição  

“Se considerarmos a educação como um processo contínuo que acompanha, 

assiste e marca o desenvolvimento do indivíduo, e que envolve a preservação e 

a transmissão da herança cultural, rapidamente se deduz a importância que o 

sistema educativo, em geral, e a escola, em particular, assumem na socialização 

e perpetuação da cultura.“ 

Carvalho (2006, p. 3) 
 

A educação tem como finalidade promover mudanças desejáveis e 

estáveis nos indivíduos, sendo que essas mudanças devem favorecer o 

desenvolvimento integral do Homem e da sociedade (Carvalho, 2006).  

Posto isto, a escola assume-se como uma instituição na qual se efetivam 

processos educativos formais, em torno de conhecimentos historicamente 

produzidos e acumulados, visando o desenvolvimento das capacidades 

humanas, a preparação para a cidadania e o exercício de papéis sociais (Nadal, 

2011). 

A escola confina-se a uma instituição cultural onde está bem patente o 

cruzamento de várias culturas. Tal, como afirma Torres (2008), a escola 

assemelha-se metaforicamente a um entreposto cultural, isto é, a um posto 

dinâmico entre culturas que se confrontam permanentemente no espaço-tempo 

escolar. Segundo a mesma autora, a presença de diferentes manifestações 

culturais num mesmo contexto escolar resulta de um jogo dialético de forças 

internas e externas à escola. 

É de enaltecer que a relação de implicação mútua entre a estrutura e a 

ação organizacional é deveras complexa, já que a ação humana é, 

simultaneamente, dependente das estruturas (constrangem-na), e produtora de 

novas lógicas e sentidos que contribuem para a sua alteração, redefinição e 

modificação (Torres, 2005). 

A escola é, por isso, uma instituição da sociedade que produz e reproduz 

padrões culturais (Souza, 2003). Ou seja, ao nível da ação, existe uma tendência 

para a reprodução cultural das dimensões simbólicas da estrutura, porém, por 

outro lado, há também a possibilidade de a ação, a partir das propriedades e dos 
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constrangimentos impostos pela estrutura, poder criar diversas lógicas e 

estratégias de atuação de sentido não convergente com aquela (Torres, 2005).  

É de salientar que é este processo de síntese operado entre estrutura e 

agência, que a autora supracitada enuncia, ora de reprodução, ora de criação 

autónoma de sentidos, de lógicas e de estratégias de ação nos contextos 

organizacionais, que faz emergir a cultura organizacional de escola. 

Segundo Sarmento (2000), do processo de interação entre o “dentro” e o 

“fora” levado a cabo pela agência humana no contexto da organização escolar 

tem como resultado a construção de configurações culturais singulares 

dinâmicas, baseadas numa autonomia institucional relativa. 

Assim sendo, existe uma relação de dialética de dependência muito forte 

entre estrutura e ação. A escola possui muito mais do que a regulamentação 

legal ou as determinações burocráticas que lhe são impostas, ela constrói e 

reconstrói, as formas pelas quais essas determinações alcançam efeito no 

quotidiano, sendo que tudo isto é expresso na sua cultura (Souza, 2003). 

Posto isto, segundo o autor supracitado, a cultura da escola mostra que a 

escola é uma instituição da sociedade, que possui suas próprias formas de ação 

e razão construídas no decorrer da sua história, tomando por base os confrontos 

e conflitos, oriundos do choque entre as determinações externas a ela e as suas 

tradições, que se refletem na sua organização e gestão, nas suas práticas mais 

elementares e quotidianas, nas salas de aula, nos pátios e corredores e em todo 

e qualquer tempo, segmentado, fracionado ou não.  

Em suma, tal como advoga Carvalho (2006), não existe educação que não 

esteja imersa na cultura e, em particular, no momento histórico em que se situa. 

Deste modo, segundo o mesmo autor, não é possível produzir nem experiências 

pedagógicas, nem metodologias organizativas promotoras dessas modificações, 

de modo “desculturalizado”, uma vez que a escola é, sem dúvida uma instituição 

cultural que espelha as ideologias vigentes quer a nível social, quer a nível 

político. Tal como defende Schmidt (1989, cit. por Nadal, 2011, p. 140): 

 

“(…) a escola é uma instituição social, historicamente considerada, inserida numa certa 

realidade na qual sofre e exerce influência. Não é uma instituição neutra perante a 

realidade social. Deve organizar o ensino, de forma a considerar o papel de cada 
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indivíduo e de cada grupo organizado dentro da sociedade. Sua função, portanto, é 

preparar o indivíduo proporcionando-lhe o desenvolvimento de certas competências 

exigidas pela vida social. É também dar-lhe uma compreensão da cultura e uma “visão 

de mundo” e prepará-lo para cidadania. [...] Assim, a educação escolar é caracterizada 

por ser uma atividade sistemática, intencional e organizada – organizada no que diz 

respeito aos conteúdos, e sistemática no que se relaciona aos métodos que utiliza.” 

 

3.3. O Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio (AESAS)  

O AESAS resultou da fusão entre a ESAS e o Agrupamento de Escolas de 

Nogueira. Segundo o AESAS (2015), essa agregação foi declarada pelo 

Ministério da Educação e Ciência a 16 de janeiro de 2013 e, a partir dessa data, 

o agrupamento assume a seguinte constituição: escola secundária de Alberto 

Sampaio (sede) - patrono; escola básica 2/3 de Nogueira; escola básica com 

jardim de infância de Arcos; escola básica com jardim de infância de Esporões; 

escola básica com jardim de infância de Fraião; escola básica com jardim de 

infância de Nogueira; escola básica de Lomar; escola básica de Morreira; escola 

básica de Nogueira da Silva; escola básica de Trandeiras; jardim de infância de 

Lomar; jardim de infância de Monte; jardim de infância de Trandeiras. 

 

3.4. A Escola Secundária Alberto Sampaio (ESAS) 

E pronto, nada melhor do que terminar a minha viagem de sonho 

retornando às origens! Podia ter escolhido outra escola para culminar esta etapa 

do 2º ciclo em ensino de EF para os ensinos básico e secundário, porém não 

fazia qualquer sentido. Tinha de voltar à minha escola do coração, à escola que 

despoletou verdadeiramente em mim o gosto pela EF, a Escola Secundária 

Alberto Sampaio! 

A ESAS, situada na freguesia de S. Lázaro localizada na cidade de Braga 

é a sede do AESAS. 

 Entre os anos 2009 e 2010, no âmbito da intervenção da Parque Escolar, 

as instalações escolares foram alvo de um processo de requalificação, reunindo, 

atualmente, as condições ideais para o desenvolvimento da ação educativa. Este 

novo espaço proporciona aos alunos e aos professores excelentes condições de 

trabalho para a lecionação de todas as disciplinas, inclusive de EF.  

http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1616-escola-secundaria-de-alberto-sampaio
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1616-escola-secundaria-de-alberto-sampaio
http://www.esas.pt/index.php/direcao/50-documentos5/5-patrono
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1617-escola-eb-2-3-de-nogueira
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1618-escola-basica-com-jardim-de-infancia-de-arcos
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1618-escola-basica-com-jardim-de-infancia-de-arcos
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1619-escola-basica-com-jardim-de-infancia-de-esporoes
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1620-escola-basica-com-jardim-de-infancia-de-fraiao
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1621-escola-basica-com-jardim-de-infancia-de-nogueira
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1621-escola-basica-com-jardim-de-infancia-de-nogueira
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1622-escola-basica-de-lomar
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1623-escola-basica-de-morreira
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1624-escola-basica-de-nogueira-da-silva
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1624-escola-basica-de-nogueira-da-silva
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1625-escola-basica-de-trandeiras
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1626-jardim-de-infancia-de-lomar
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1626-jardim-de-infancia-de-lomar
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1627-jardim-de-infancia-de-monte
http://www.esas.pt/index.php/component/content/article/78-estruturas-e-servi/1628-jardim-de-infancia-de-trandeiras
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É de realçar que para responder à heterogeneidade da comunidade 

educativa que serve, a ESAS apresenta na sua oferta formativa todas as 

modalidades de formação de nível secundário: cursos científico-humanísticos; 

cursos profissionais; cursos vocacionais, cursos de ensino recorrente e cursos 

de regime não presencial. 

De acordo com os dados extraídos do perfil de escola5, a população 

escolar, em 2015-2016, é constituída por 1270 alunos (todos inseridos no ensino 

regular, à exceção de uma turma de ensino vocacional), 402 alunos do ensino 

profissional, 94 alunos no ensino recorrente e 11 alunos no regime não 

presencial. A equipa docente é constituída por 197 professores, dos quais 86,8% 

são do quadro da Escola, ou de zona pedagógica. O pessoal não docente é 

constituído por 42 pessoas, dos quais, 27 assistentes operacionais e 15 

assistentes técnicos, tendo a maioria contrato em funções públicas por tempo 

indeterminado.  

No que diz respeito às instalações onde decorrem as aulas de EF, a ESAS, 

com a intervenção da Parque Escolar, ficou apetrechada de condições 

fantásticas, possuindo vários espaços de qualidade para a sua lecionação: o 

Pavilhão Polidesportivo (P), que se subdivide em P1 (um terço) e P2 (dois 

terços), o Ginásio Grande (G), o Ginásio Pequeno (B), dois espaços exteriores 

(C1 e C2) e uma pista de Atletismo. Note-se que a escola disponibiliza ainda 

sistemas de som para os diferentes espaços desportivos e um projetor na 

bancada do Ginásio grande, permitindo proporcionar aos alunos uma 

demonstração mais eficaz através de imagens e vídeo.   

Cada um destes espaços possui os seus pontos fortes e suas debilidades 

consoante o tamanho da turma/tamanho do espaço. Posto isto cabe-me a mim, 

enquanto professora, gerir quais as matérias de ensino que melhor se adequam 

a cada um. 

Importa destacar que a ocupação dos espaços é confinada pelo roulement 

de instalações. Este é um documento de gestão e denominação do espaço de 

aula para cada professor. Deste modo, cada professor deverá planear as suas 

                                            

5 O perfil de escola é uma base de dados arquivada nos serviços administrativos do AESAS. 
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aulas tendo em consideração o espaço que lhe for atribuído. Note-se que os 

espaços rodam de 15 em 15 dias, sendo que esta gestão permite que estejam 5 

turmas em simultâneo a ter aula.  

Por fim, é de referir que a escola aposta numa formação específica no que 

diz respeito ao DE, tendo por isso enveredado apenas por uma modalidade com 

o intuito de se especializar na mesma. Deste modo, criou o CFD em Ginástica.  

 

3.5. A Escola Básica 2/3 de Nogueira 

A Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de Nogueira está localizada na 

freguesia de Nogueira na cidade de Braga.  

É de mencionar que foi nesta escola que realizei a PES referente ao 2º 

ciclo.  

Segundo o site do AESAS, a mesma é composta por um edifício tipo T24, 

possuindo 2 pisos, descrevendo 3 alas separadas ligadas por uma quarta. A 

escola tem um Pavilhão Gimnodesportivo, inaugurado em 2004 e possui 

balneários nos anexos, junto aos campos de jogos O edifício é rodeado por 

espaços abertos e zonas ajardinadas que têm vindo a ser melhoradas e onde 

têm sido criados espaços de lazer. 

 

 

3.6. A EF como disciplina integrante do departamento de EF e 

Desporto 

Segundo o artigo 103º da secção II do RI do AESAS (2014) “as Estruturas 

de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica colaboram com o 

Conselho Pedagógico e com o Diretor para assegurar a coordenação, 

articulação, supervisão e acompanhamento das atividades educativas e 

formativas, no sentido de garantir o acompanhamento do percurso escolar ou 

formativo dos alunos, visando a prossecução da missão e valores fundamentais 

da ESAS”. 

É neste sentido que o departamento curricular se assume como a 

estrutura que promove quer a articulação e gestão curricular na aplicação do 

currículo nacional e dos programas e orientações curriculares e programáticas 
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definidas a nível nacional, quer o desenvolvimento de componentes curriculares 

por iniciativa do AESAS (Artigo 105º do RI do AESAS, 2014). 

Neste contexto, a EF no AESAS, tal como menciona o artigo 106º do RI 

do AESAS (2014), incorpora o Departamento EF e Desporto. Note-se que este 

departamento alberga os grupos 260 e 620 referentes à EF. Atualmente o 

departamento é constituído do por 22 professores de EF, sendo que nesse 

número estamos incluídos nós, EE. 

Aliás, de enaltecer a forma completamente integradora, por parte de todos 

os professores do departamento, em relação à nossa presença. Sempre fomos 

tratados como professores em todas as circunstâncias. 

Tal como menciona o artigo 107º do RI do AESAS (2014), o departamento 

curricular possui enumeras competências, das quais destaco a adequação à 

realidade do Agrupamento dos planos de estudos estabelecidos a nível nacional, 

a adotação de metodologias adequadas ao desenvolvimento dos planos de 

estudos, a proposta de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos 

alunos, a reflexão sobre as práticas educativas e o seu contexto e a apreciação 

dos critérios de avaliação dos alunos. 

Foi precisamente neste sentido que o departamento de EF da AESAS 

construiu referenciais das diferentes matérias de ensino que são, nada mais, 

nada menos, que uma adequação dos conteúdos programáticos patentes nos 

programas nacionais de EF ao contexto e realidade do agrupamento. São uma 

adaptação curricular das normas nacionais, ao nosso agrupamento, tendo em 

consideração as suas particularidades, com o intuito de potenciar o processo 

ensino aprendizagem dos alunos. 

O departamento de EF, no âmbito da participação na construção, 

desenvolvimento e concretização do projeto educativo (PE) e do PAA (artigo 

107º do RI do AESAS, 2014), promoveu e organizou diversas atividades.  

Assim, o PAA6 comtemplou, no que diz respeito ao DE - atividade interna, 

as seguintes atividades, com o propósito de promover a identidade da escola, a 

educação cívica, a formação integral dos alunos, a prática desportiva e a cultura 

                                            

6 Plano Anual de Atividades elaborado pelo departamento de EF para o ano letivo 2015/16. 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

23 
 

em geral: torneio de duplas masculinas e femininas de Voleibol; torneio de Futsal 

masculino e feminino; torneio 3x3 masculino e feminino de Basquetebol; torneio 

aniversário da Universidade do Minho; corta-mato – 2º e 3º ciclo; corta-mato 

distrital – 2º e 3º ciclo; mega-sprint – 2º e 3ºciclo; mega-sprint distrital – 2º e 

3ºciclo; torneio de Badmínton – 2º, 3º ciclo e secundário; espírito olímpico – 2º e 

3º ciclo. 

Ainda relativamente ao DE - atividade interna, com o objetivo de promover 

o sucesso educativo dos alunos, a sua responsabilização relativamente a todo o 

ato educativo, a valorização partilhada dos processos de aprendizagem e 

diversificar metodologias de E-A o departamento realizou duas provas: troféu 

ESAS (1ª Prova – Orientação; 2ª Prova – Peddy-Paper; 3ª Prova – Torneio de 

Canoagem) e taça ESAS (1ª Prova – Kids Athletics – 3º ciclo; 2ª Prova – Torneio 

“Tribolas” – 3º ciclo; 3ª Prova – Torneio de Canoagem – 3º ciclo) 

 

Quanto ao CFD, ficou estabelecido em PAA a realização do 3º Festival de 

Ginástica do CFD ESAS, com o intuito de promover a interação com o meio e a 

identidade da escola. Este sarau é, sem dúvida, uma das imagens de marca da 

ESAS. Quem tem o privilégio de assistir ao mesmo fica completamente 

envolvido, sentindo profundamente as emoções e sentimentos por ele 

veiculadas. Através dele a identidade da escola é vislumbrada, estando bem 

vincada em todos os pormenores do festival. Enquanto aluna, o sarau, no final 

de cada ano letivo era um momento verdadeiramente mágico e nostálgico e, 

neste ano tão especial, as emoções estiveram à flor da pele. 

De referir que o nosso NE participou ativamente na organização das 

provas referentes ao troféu ESAS e contribuiu para a execução e realização das 

restantes atividades mencionadas. O troféu ESAS foi algo que apelou fortemente 

aos nossos dotes organizacionais, criativos e imaginativos, porém, acima de 

tudo, foi algo que nos permitiu alargar e complementar a nossa formação de uma 

forma riquíssima. Imenso tempo despendido para galardoar os alunos com as 

melhores provas possíveis, todavia, no final o sentimento foi de missão cumprida 

e de realização profunda. 
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É, tal como defende Queirós (2014), neste contacto com o contexto real 

de ensino que o EE conhece os contornos da profissão, tornando-se membro 

dessa comunidade educativa.  

 

3.7. O 10º ano, o motor da minha viagem. 

 Foi uma turma de 10º ano do ano letivo 2015/2016 da ESAS que deu 

significado ao meu percurso nos meandros do EP. 

 Turma simpática, com as suas peculiaridades, que me fez crescer 

enquanto professora. Foi com este grupo de alunos que vivenciei o verdadeiro 

turbilhão de emoções que é o EP. 

 Esta turma sofreu reajustes ao longo do 1º período, acabando por ficar 

com um total de 30 alunos, mais especificamente, 16 raparigas e 14 rapazes. De 

referir que a turma possuía 2 alunos repetentes. Todos os alunos são de 

nacionalidade portuguesa, com média de idades de 14,03 anos, sendo que 2 

alunos têm 16 anos, 24 têm 15 anos e 4 têm 14 anos.  

 É de salientar que, relativamente ao às caraterísticas socioeconómicas da 

turma, 4 alunos possuem o escalão B e 3 usufruem do escalão A. A maioria dos 

alunos vive com os pais, sendo que 2 vivem com os avós. 

A maioria dos alunos dorme entre 7 e 9 horas por dia, tomando o pequeno-

almoço em casa. 

Relativamente aos problemas de saúde, existem 4 alunos com 

dificuldades visuais, 3 alunos com asma e 6 alunos com alergias, todavia apenas 

3 tomam medicação habitualmente. 

No geral a turma possui um nível bom e todos os alunos têm a ambição 

de chegar ao ensino superior. Apesar disto metade dos alunos mencionou que 

não gosta de estudar, porém a maioria afirma que estuda diariamente, fazendo-

o em casa.  

Nos tempos livres os alunos vão à internet (23), veem televisão (21), 

ouvem música (22), jogam computador (13), praticam Desporto (14), passeiam 

(9), vão ao cinema (5) ou encontram-se com amigos (18). 

De referir que 8 alunos ambicionam entrar no curso de medicina e 8 

pretendem enveredar pela área das engenharias. 
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A maioria da turma gosta de EF e sente-se motivada para as aulas. 

Apenas 2 alunos referiram que não se sentiam motivados para as aulas, um 

porque esta disciplina não conta para a média do ensino secundário, outra 

porque não poderá fazer aulas devido a atestado médico. 

As modalidades preferidas dos alunos são o Futebol e o Basquetebol e 

as que eles menos gostam são a Dança e Ginástica. Note-se que a Ginástica é 

a modalidade em que os alunos têm maior dificuldade e o Futebol aquela em 

que têm menor dificuldade. 

Por fim de mencionar que 4 alunos praticam natação, 4 Futebol, 1 Andebol 

e 1 ténis. 

Foi perante este contexto que construí, de forma muito cuidada e 

ponderada, o meu planeamento anual e os modelos de estrutura de 

conhecimento para as diferentes matérias de ensino. Para além das 

caraterísticas da turma, um dos aspetos que também condicionou, em grande 

escala, a dispersão anual dos diferentes estímulos, foi o roulement das 

instalações da ESAS. Como é óbvio, também tive em consideração o programa 

nacional de EF, os referenciais adotados pela ESAS para o 10º ano, o número 

de aulas previsto, a dificuldade dos conteúdos de cada matéria de ensino, o nível 

inicial dos alunos observado na avaliação diagnóstica e as atividades 

extracurriculares presentes no PAA. 

  

3.8. O 5ºano, a turma do 2º ciclo 

 Um dos quintos anos da Escola Básica 2/3 de Nogueira do ano letivo 

2015/2016 foi a turma que me foi atribuída no âmbito da minha pequena viagem 

pela prática educativa supervisionada no segundo ciclo. 

 Apesar da pequena duração do percurso, apenas uma unidade didática 

(UD), foi um caminho que me deu muito gosto realizar. Tão pequenos, 

relativamente aos meus alunos de 10º ano, porém, extremamente queridos, 

simpáticos, empenhados e envolvidos em todos os momentos das aulas. Foi 

uma experiência diferente, mas muito gratificante. 
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Esta turma era constituída por vinte e cinco alunos, dos quais 9 pertencem 

ao sexo masculino e 16 ao sexo feminino e possui uma média de idades de 10,3 

anos. Não existe qualquer aluno repetente na turma.  

Através dos dados fornecidos pela professora titular de turma, a turma 

possuía uma altura média de 1,43 metros, onde a aluna mais alta media 1,54 

metros e o aluno mais baixo mede 1,32 metros. Relativamente ao peso, a turma 

apresenta uma média de 37,76 quilogramas, onde a aluna mais pesada tem 54,4 

quilogramas e a aluna mais leve tem 25,5 quilogramas. Perante o mencionado o 

IMC médio da turma é 17,93, porém o valor mais elevado é 28 e o valor mais 

baixo é 13. De referir que 2 alunas estão situadas no nível baixo peso, 7 rapazes 

e 11 raparigas têm o peso normal, 3 rapazes e 1 rapariga estão situados no nível 

sobrepeso e 3 raparigas são obesas. 

Através do feedback (FB) da professora titular de turma e por meio da 

minha intervenção, constatei que a turma possui um rendimento escolar bastante 

positivo e tem um ótimo desempenho motor. 

 

3.9. O professor cooperante 

O orientador é um profissional com um grau de experiência superior, 

conhecimentos mais claros e refletidos sobre a ação docente e que tem a missão 

ensinar e facilitar a aprendizagem quer dos alunos, quer dos formandos 

(Rodrigues, 2013). Por isso, segundo Alarcão & Tavares (1987) ele terá como 

primeira meta facilitar o desenvolvimento do professor estagiário, ajudando-o a 

ensinar e a tornar-se um bom profissional. Deste modo o orientador deve 

assegurar um bom clima relacional, que contribua para o desenvolvimento quer 

profissional, quer humano, ajudar o estagiário a desenvolver competências de 

reflexão, de auto conhecimento, de inovação e, em última análise que o 

professor em formação desenvolva o gosto pelo ensino (Rodrigues, 2013). 

É de enaltecer que foi precisamente isto que o meu PC conseguiu. Ele foi 

o meu guia, a minha luz, nesta longa viagem. O professor sempre nos deixou 

muito à-vontade, sendo muito aberto a ajudar-nos naquilo que fosse necessário. 

Este clima deveras positivo foi meio caminho andado para o estabelecimento de 

uma relação recheada de partilha de conhecimentos e ideias, que fomentou o 
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meu crescimento e desenvolvimento enquanto docente. Toda a informação que 

provinha e era emanada pelo PC era alvo de reflexão profunda da minha parte.  

Para mim, ele foi um autêntico mestre que me deu asas para voar! 

Incentivou-me a investigar, descobrir e experimentar novos conhecimentos, 

novas ideias. Sempre deu pistas e pressupostos, todavia as respostas era eu e 

os meus colegas que as tínhamos de descobrir!  

Agradeço profundamente esta forma de estar do PC, pois só assim foi 

possível crescer tanto. A interpretação, o desvendar e a reflexão envolto das 

dicas e meias palavras que o professor ia emanando, foi um grandioso desafio 

que me abriu horizontes e que me permitiu edificar o meu “eu docente” de forma 

tão profícua. 

Sem dúvida que, orientar segundo estratégias de colaboração, pouco 

diretivas, em que se dá espaço para o EE procurar o seu caminho, dando-lhe 

oportunidade para construir e desenvolver um postura profissional assente em 

firmes alicerces de conhecimentos (Rodrigues, 2013), é a forma mais pertinente 

e proveitosa para o EE crescer e afirmar-se enquanto professor.  

Eu vivi, senti e experienciei esta forma de estar do PC e posso afirmar, de 

forma segura que, apesar de o caminho ser mais duro, o desbravar do mesmo 

rumo ao meu destino, teve muito mais significado e ganhos a nível de maturidade 

profissional muito mais profícuos. Tal como afirma Rodrigues (2013), é 

absolutamente crucial ajudar a construir profissionais da educação com todas as 

características que lhes são próprias e que saibam desempenhar a sua função 

assumindo a sua responsabilidade pessoal e social. 

De facto, tal como menciona Reina (2013) para ser PC, é indispensável 

gostar de ser professor, gostar da escola, gostar do que ensina, ser entusiasta, 

aceitar a inovação, aceitar desafios e confrontos, ter paixão pelo exercício e ser 

capaz de passar esse gosto aos alunos e EE. Note-se que o meu PC encarna 

estas caraterísticas ímpares e peculiares e foi, fruto desse postura, que ele 

tornou o meu ano de EP algo verdadeiramente mágico, apaixonante e marcante. 

De ressalvar que este misto de sentimentos e emoções influenciou a minha 

atitude e postura perante a EF.  
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3.10. O professor orientador 

 De referir que para além do PC, cada NE conta ainda com a orientação 

de um docente da FADEUP que coordena a sua ação de supervisão com o PC 

e orienta a elaboração do relatório final dos respetivos EE (Batista & Queirós, 

2013). 

 No nosso caso em particular o orientador da faculdade acompanhou todo 

o nosso processo pedagógico de forma cuidada, através da plataforma Box7, das 

aulas observadas e das reuniões realizadas. Sempre nos orientou, ajudou e fez 

pensar e refletir profundamente acerca das metodologias pedagógicas. 

De facto, são determinantes os focos de discussão entre os estudantes e 

os professores mais experientes, no sentido de promover o diálogo profissional 

e de encorajar os estudantes a estabelecer ligações entre os constructos teóricos 

acerca do ensinar e do aprender e as suas práticas no contexto do processo 

ensino/aprendizagem (Queirós, 2014). 

 Sem dúvida que me sinto uma verdadeira privilegiada por estar rodeada 

e a conviver com pessoas extremamente competentes e que conhecem a 

realidade do ensino de forma profunda. 

 

3.11. O núcleo de estágio 

Paixões, ansiedades, preocupações, dificuldades, alegrias, tudo foi 

partilhado em sede de NE. Fomos uma verdadeira família que conviveu durante 

largas horas no interior do gabinete para nós destinado, situado no pavilhão.  

Eu e os meus colegas de estágio, já nos conhecíamos da faculdade e das 

infinitas viagens de autocarro Braga-Porto e Porto-Braga que realizamos, 

diariamente, ao longo do nosso percurso académico desde a licenciatura até ao 

mestrado. Essa ligação a priori facilitou a criação de fortes laços no seio do nosso 

NE. Essa conexão ímpar possibilitou que reuníssemos condições para um 

grande trabalho cooperativo que permitiu, para além de rentabilizarmos todo 

tempo disponível na escola, realizarmos todo o trabalho inerente ao estágio de 

forma notável e atempada. Este trabalho cooperativo irá ser retomado e 

                                            

7 A plataforma Box é um sistema de partilha de ficheiros que configura o portefólio digital. 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

29 
 

pormenorizado no próximo capítulo, De facto, Nóvoa (2009) reforça a 

importância do trabalho em equipa, pois, segundo ele, os novos modos de 

profissionalidade docente implicam um reforço das dimensões coletivas e 

colaborativas, uma vez que, o exercício profissional organiza-se, cada vez mais, 

em torno de das comunidades de prática, quer no interior de cada escola, quer 

no contexto de movimentos pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão 

para além das fronteiras organizacionais.  

Cada um de nós, com as suas caraterísticas singulares, fez emergir uma 

equipa verdadeiramente multifacetada capaz de superar os mais diversos 

desafios e obstáculos que foram surgindo na nossa caminhada. 

Segundo Batista & Queirós (2013), o NE, constituído pelos EE, PC e 

orientador da faculdade, deve funcionar como uma comunidade prática, que leva 

os EE a gerar novo conhecimento e novas competências. Todas as conversas e 

reuniões com o NE, PC e PO foram deveras produtivas e reflexivas. Nelas 

debatemos assuntos absolutamente crucias para singrar no mundo da docência, 

abrimos horizontes, argumentamos, aprendemos, partilhamos, enfim 

verdadeiros momentos de construção profissional. Tal como advoga Batista & 

Queirós (2013), o facto de a aprendizagem acontecer em diversos grupos 

(diferentes NE), favorece a partilha de conceções e entendimentos que, por sua 

vez, conduzem a práticas pedagógicas individuais mais consentâneas com as 

exigências mais concretas. Realmente estas discussões e tertúlias ajudaram-me 

a responder de forma, cada vez melhor, aos constrangimentos próprios da minha 

experiencia pedagógica. Assim, é absolutamente premente que haja um 

confronto construtivo entre os diferentes pontos de vista, que haja 

(re)interpretações que conduzam a mudanças concetuais no plano individual e 

construção de conhecimento e novas competências (Batista & Queirós, 2013). 
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4. Realização da Prática Profissional  

4.1. Área I: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem  

4.1.1. Conceção da EF no contexto de Ensino  

A EF navega sobre um mar deveras turbulento, tendo de lidar com uma 

enorme pressão no que concerne à sua legitimação, que já se arrasta há um 

longo período de tempo (Crum, 2013). 

De facto, a premência e a relevância indelével da legitimação da EF no 

currículo escolar emerge da preocupação séria acerca da sua situação precária 

como disciplina escolar na sociedade em que vivemos. Podemos constatar que 

a EF lida com graves ceticismos quanto à sua relevância social, sendo a sua 

obrigatoriedade no currículo escolar, continuamente, questionada e posta em 

causa.  

Realmente, tal como Batista & Queirós (2015) mencionam, um dos 

maiores entraves à valorização da EF, é a continua valorização do 

conhecimento. Este conhecimento é de índole bastante teórica e reporta-se às 

disciplinas ditas cruciais aos olhos da sociedade como são a Matemática e o 

Português. Segundo as autoras supracitadas, esta visão educacional apesar de 

não negar a importância da EF, não lhe atribui importância educativa. Assim 

sendo, a EF não é encarada como uma disciplina fundamental pela maior parte 

da sociedade em que vivemos. 

Perante todo este emaranhado de problemas que afetam a nossa 

disciplina, urge recorrer a argumentos de outra natureza que evidenciem e 

dissipem todas as dúvidas acerca do peso e do valor capital que a EF assume 

na sociedade. 

A incumbência pedagógica própria e insubstituível da EF está relacionada 

com a especificidade da sua matéria de ensino, uma vez que é a única disciplina 

que visa preferencialmente a corporalidade (Graça, 2015). Deste modo, tal como 

advoga Bento (1995, p. 206), “a disciplina de educação física é uma forma 

específica da relação do sistema educativo com o corpo”. Ou seja, segundo o 
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mesmo autor é a disciplina que espelha a forma como o sistema educativo olha 

o corpo e o observa sob a perspetiva da sua possível importância educativa.  

Posto isto, é de notar que a EF ultrapassa o “físico”, fazendo emergir no 

centro da ação pedagógica o movimento e o Desporto, sendo que essa que essa 

ação é impregnada de corporeidade, de sentimentos e relações. (Batista & 

Queirós, 2015). Isto assume uma grande importância, já que a corporalidade 

assume-se como um aspeto fulcral na formação do homem como espécie, como 

sujeito, como história e mesmo como cultura (Bento, 1995). Deste modo, em EF 

a dimensão cognitiva far-se-á sempre sobre este substrato corporal (Batista & 

Queirós, 2015). Assim podemos constatar que a EF é a única disciplina que 

educa o corpo em movimento, sendo isso de uma extrema importância. 

Segundo Crum (2013), os resultados de aprendizagem resultante da 

disciplina de EF devem ter valor e relevância para os alunos quer no imediato, 

quer mais tarde ao longo da sua vida. É premente que a EF assuma um 

significado ímpar para os alunos, pelas suas caraterísticas únicas e peculiares. 

Tal como Crum (2013) advoga, pretende-se que a EF, enquanto disciplina 

do currículo escolar, englobe os seguintes resultados: (1) emergência de uma 

identidade pessoal de movimento; (2) desenvolvimento de um vínculo positivo 

com o exercício, o jogo, o Desporto e a Dança – aprendizagem afetiva (se os 

alunos não aprenderem a gostar, não vão adotar e desenvolver um estilo de vida 

ativo); (3) competência na resolução de problemas técnico-motores – 

aprendizagem técnico-motora (ex: apanhar uma bola, saltar por cima de um 

obstáculo, correr uma distância específica, mergulhar na água, entre outros); 

 (4) competência na resolução de problemas socio-motores: problemas 

interpessoais que são inerentes ao movimento e a situações do Desporto – 

aprendizagem socio-motora (ex: o modo como encaramos a vitória ou derrota, 

conhecer-se a si mesmo enquanto desportista, aceitar ajuda e ajudar os outros; 

(5) conhecimento e capacidade reflexiva para organizar e regular o próprio 

exercício e atividades desportivas – aprendizagem cognitiva e reflexiva (ex: 

conhecimento e capacidade reflexiva para organizar um torneio escolar ou para 

elaborar um programa de exercício físico); (6) enriquecimento da vida escolar 

(especialmente através da organização de atividades extra curriculares).  
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 De facto a EF é riquíssima ao nível das aprendizagens que proporcionam 

uma verdadeira panóplia de conhecimentos e aprendizagens únicas que só são 

possíveis adquirir e incorporar através do exercício físico devidamente planeado 

e intencional. Importa assim integrar na EF práticas desportivas sistemáticas, 

carregadas de intencionalidade educativa, concebidas de forma integrada e com 

significado cultural, capaz de proporcionar prazer aos alunos e fundada nos 

valores do Desporto (Batista & Queirós, 2015). 

 A EF, tal como Crum (1993) afirma, atua como uma introdução planeada 

na “Cultura de Movimento”, ao dar as competências necessárias para 

participação na mesma. É de salientar que, segundo o autor, a participação do 

ser humano nessa cultura durante a sua vida quotidiana é fortemente valorizada 

e permite vivenciar valores cruciais como a recreação, a saúde, a aventura, a 

emoção, a união e a autorrealização. A participação e a manutenção na “Cultura 

Movimento” exige um reportório de competências (técnico-motoras, socio-

motoras, reflexivas e conhecimento prático) que carecem de ser adquiridas, uma 

vez que, o ser humano não nasce com elas incorporadas (Crum, 1993). Assim, 

o homem tem de ser alvo de um processo de E-A devidamente organizado e 

estruturado para se dotar de tais competências essenciais e neste ponto de vista, 

consideramos a EF um lugar sublime para a aquisição e incorporação dessas 

aprendizagens tão profícuas.  

De facto, fazer da EF necessária e imprescindível, como modo de 

enriquecimento curricular, será certamente uma forma de a legitimar (Batista & 

Queirós, 2015).  

Assim, e perante toda a bibliografia analisada e reflexões proporcionadas 

na FADEUP ao longo do meu percurso académico, para legitimar 

verdadeiramente, a EF é primordial apelar às categorias antropológicas. Deste 

modo, para argumentar em prol da relevância da EF devemos esmiuçar essas 

questões antropológicas, transformando-as num argumento de peso e 

praticamente irrefutável. 

É de realçar que as categorias antropológicas são intrínsecas ao ser 

humano e inerentes ao Desporto, sendo elas: o corpo, o movimento, o jogo e o 

rendimento.  
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Segundo (Bento, 1995), o corpo surge como forma privilegiada de 

apresentação do «EU», fornece sentidos, é símbolo de identidade e permite 

possibilidades variadas aos processos de individualização e de fundamentação 

da identidade. Segundo o autor, a corporalidade assume-se como um pilar 

central no edifício da formação do homem como espécie, como sujeito, como 

história, como cultura. Realmente, nós temos a necessidade de conhecer e 

dominar o nosso corpo, pois é através dele que interagimos com o mundo e sem 

ele seria difícil assumir uma identidade pessoal e impossível de corporalizar uma 

cultura.  

 Bento (1995) advoga que corpo e movimento são dois pilares basilares 

para a constituição da pedagogia do Desporto, uma vez que o Desporto se 

assume como uma forma específica de lidar com a corporalidade, como um 

sistema de comportamento corporal regido por normas, regras e convenções 

socioculturais. Deste modo, Bento (1995, p. 205)  advoga que “o corpo 

desportivo inscreve na sua natureza de protocorpo biológico e motor uma 

condição sóciocultural, é um artefacto da cultura desportiva”. Assim, concluímos 

que é através do movimento que nos relacionamos, expressamos e 

comunicamos. Este confere-nos a capacidade de ação e ajuda-nos na formação 

da nossa autoimagem e esquema corporal, sendo que estes aspetos são cruciais 

não só em contextos desportivos, bem como em situações do quotidiano. 

Através do movimento ganhamos conhecimento propriocetivo do mundo que é 

fundamental para conhecer os nossos limites e capacidades, permitindo evitar 

riscos.  

O jogo assume, talvez, o papel mais especial e completo, pois é nele que 

encontramos a maior densidade de respostas às necessidades do homem. O 

homem é um ser lúdico e, como tal, sente necessidade e prazer em jogar. Bento 

et al. (1999) afirma que o jogo é um momento sério da vida (também ela um 

próprio jogo), onde o esforço se assume como uma sua categoria pertinente. O 

autor menciona ainda que retirar o esforço, o rendimento e superação ao 

jogo/Desporto retiramos parcialmente uma dimensão: humanismo. O jogo é 

simbólico, promove a socialização, a inteligência, implica estratégias e regras e 

desenvolve as habilidades motoras. Segundo Bento (1995, p. 170), “o desporto 
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quer não apenas desenvolver o corpo, mas também assumir a tarefa do 

aperfeiçoamento moral. As atividades desportivas não se confinam ao resultado 

atlético, perseguem sempre o objetivo do aperfeiçoamento humano, da 

humanização dos humanos, da modelação, desenvolvimento e formação da 

personalidade e do seu carácter moral”. Desta forma, o jogo promove valores 

importantíssimos como o respeito, a cooperação, a competição, a entreajuda e 

a interação, que têm um colossal transfer para a sociedade, pois assumem-se 

como valores da própria vida. Pode também ser visto como um meio de 

libertação de stress do dia-a-dia, contribuindo para o bem-estar social (menos 

doenças do foro psicológico, pessoas mais contentes e libertas) e promove um 

estilo de vida mais ativo e saudável, tendo um papel preponderante na 

diminuição do sedentarismo e de riscos associados a esse estado 

comportamental.  

O rendimento desportivo faz parte de uma filosofia de vida da sociedade 

democrática ocidental e transmite o sentido da autotranscendência, da 

excentricidade, da superação, da transgressão, do exagero e do excesso, da 

afirmação e do reconhecimento (Bento, 1995). Assim, o Desporto “balizado pelo 

ideal do aperfeiçoamento moral o Desporto congrega um imenso valor 

pedagógico, exatamente por ser uma prática orientada para a obtenção de 

resultados e rendimentos, requerendo para tal um enorme empenhamento e 

mobilização pessoais. A competição, o rendimento e a vontade de render são o 

sal e a pimenta que fazem do Desporto uma grande pedagogia de humanidade 

e moralidade” (Bento, 1995, p. 171). Como podemos constatar o rendimento está 

profundamente relacionado com a superação e a busca da transcendência, que 

nada mais é que objetivo capital da nossa existência. Realmente a superação, 

esforço e transcendência são aspetos que devem sempre nortear a nossa vida, 

em busca sempre de mais e melhor.   

Perante todos os argumentos apresentados, facilmente se chega à 

conclusão que a EF é uma disciplina imprescindível no currículo escolar, contudo 

a situação precária da EF vai para além da sua mera legitimação. Há também 

um grave problema relativamente ao modo como os professores concebem e 

ensinam a disciplina. Segundo Crum (1993), a maioria da comunidade de 
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professores de EF é influenciada por ideologias inadequadas (princípios do 

entretenimento e do treino) e esquecem-se que principal função do professor de 

EF é ensinar e fazer com que os alunos aprendam. O autor afirma que o 

problema vigente é que se fala em ensinar EF sem qualquer evidência da 

intenção de produzir aprendizagem. Como consequência desta real falta de 

compromisso com o ensino, há uma carência evidente de aprendizagem nas 

aulas de EF. Deste modo, segundo Crum (1993), a EF não alcança o perfil de 

uma atividade educativa de relevo, minimizando a sua importância pedagógica. 

Perante isto, na minha perspetiva a EF deve ser projetada para ensinar, 

oferecendo experiências emocionantes e alegres, devendo ainda ser 

complementada com o DE. É premente e crucial mudar as mentalidades para 

ser possível legitimar a EF, cabendo aos professores iniciantes serem resilientes 

deste sistema impregnado e marcarem a diferença com as suas ideias 

inovadoras assentes no processo de E-A. É fundamental ter a capacidade de 

não nos deixarmos engolir por estas mentalidades, é uma escolha axiológica que 

depende de cada um de nós. Só esta atitude pode legitimar a EF e fazer com 

que esta volte a alcançar o papel que merece no currículo escolar.  

Perante todos os argumentos em cima relatados, e em jeito de síntese, é 

de salientar que a EF é uma disciplina imprescindível uma vez que educa o corpo 

em movimento, sendo isto crucial para o desenvolvimento integral e integrado 

dos alunos (social, afetivo, motor e cognitivo). É, portanto, uma legítima 

representante do corpo, capital no sistema formativo de cada ser humano, 

abordando de forma vincada as questões da corporalidade (questões da ética, 

da estética, sociais e morais). Como nota Bento (1995), a formação corporal é 

parte integrante da formação do homem e a sua repressão seria um atentado à 

dignidade do mesmo. Por fim, posso enaltecer a importância de possibilitar aos 

alunos experiências corporais variadas, devidamente planeadas e intencionais, 

com diferentes materiais através do jogo e do movimento, sem esquecer que o 

principal objetivo da EF é, em última análise, o ensino reflexivo e a promoção da 

aprendizagem. 
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4.1.1.1. Análise dos documentos centrais  

 

Uma vez chegada à escola, era fulcral a análise e interpretação dos 

programas nacionais de EF, já que, tal como Bento (2003) advoga, todo o projeto 

de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e conteúdos 

dos programas ou normas programáticas de ensino.  

De facto, segundo o autor supracitado, o programa de uma disciplina 

detém quase um “carácter de lei” e assume o lugar capital no conjunto de 

documentos para o planeamento e preparação do ensino por parte do professor. 

No fundo, estes documentos centrais foram concebidos como um guião, com o 

intuito de orientar o docente na prática da sua profissão. De enaltecer que os 

professores agem rumo ao desenvolvimento dos seus alunos e nos programas 

encontram indicadores capazes de os orientar na sua ação, sempre em 

coordenação com os outros professores de EF da Escola e com os outros 

colegas das restantes disciplinas.  

Após a leitura do programa nacional de EF, constatei que o mesmo alerta 

para a necessidade de se criarem as condições necessárias para os alunos 

usufruírem totalmente dos benefícios da EF, promovendo um desenvolvimento 

holístico do próprio aluno e da EF escolar. De realçar que a motivação e a 

qualidade de participação do aluno são uma mais-valia para o desenvolvimento 

do programa já que, a combinação destes dois fatores, leva a uma aprendizagem 

positiva, profunda, significativa e estável do próprio aluno. 

Assim, e começando a analisar mais profundamente o programa de EF, 

podemos verificar que o mesmo se patenteia com uma estrutura coerente, 

todavia diferenciada a nível de organização, em sentido vertical, da disciplina de 

EF (do 1º ao 12º anos). O grande objetivo é que ao longo do percurso escolar os 

alunos fiquem dotados de todas as competências estabelecidas e requeridas de 

uma forma progressiva e gradual. 

No meu contexto de prática, ensino secundário, pretende-se que os 

alunos evoluam a nível físico, psicológico e social. Deste modo, em termos de 

finalidades os programas nacionais para o ensino secundário apontam para a 

melhoria da qualidade de vida e de saúde através da melhoria aptidão física, 
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para a participação em diferentes atividades numa perspetiva cultural com 

valorização da ética, do espírito desportivo, da responsabilidade pessoal e 

coletiva, da cooperação, da solidariedade e da consciência cívica e educativa e 

para o reforço da prática de atividade física ao longo da vida, quer numa 

dimensão individualista, quer no contexto de sociedade. 

No que diz respeito às caraterísticas do programa curricular do ensino 

secundário, há uma clara diferenciação do 10º ano, comparativamente ao 11º e 

12º ano. 

O 10º ano, em particular, é caraterizado pelo seu carácter de revisão, 

reforço e consolidação de matérias anteriormente abordadas, com o intuito de 

compensar ou recuperar os alunos/turmas em áreas em que apresentam mais 

dificuldades. Assim, promove-se o avanço em determinadas matérias e a 

experiência dos alunos em atividades alternativas. Deste modo, no 10º ano, as 

matérias obrigatórias são abordadas nos níveis de tratamento mais elevados em 

relação ao que tinha sido feito até ao momento. 

Por outro lado, no 11º e 12º ano, as matérias obrigatórias dadas até ao 

10º ano são abordadas nos níveis mais avançados, enquanto as matérias 

alternativas são abordadas em todos os níveis (introdutório, elementar e 

avançado). De referir que nestes dois anos de escolaridade existe a hipótese de 

os alunos/turmas poderem escolher as matérias de ensino em que preferem 

aperfeiçoar as suas capacidades, todavia sem se perder a variedade e a 

possibilidade de desenvolvimento ou “redescoberta” de outras atividades, 

dimensões ou áreas da EF. Deste modo, os alunos acabam por ser galardoados 

com as matérias que mais gostam, estando motivados para a prática. Assim, 

derivado às experiências positivas, os alunos quando terminarem o ensino 

secundário poderão dar continuidade à prática desportiva fora da escola. Importa 

mencionar que a escolha, por parte dos alunos ou docentes, em cada ano (11º 

e 12º anos), terá de incluir duas matérias de Desportos Coletivos, outra de 

Ginástica ou Atletismo, uma de Dança e duas das restantes (matérias 

alternativas).  
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 De realçar que foi precisamente com base nas premissas acima referidas 

relativas ao 10º ano que norteei a minha intervenção no contexto da PES em 

consonância com os documentos de cariz local que falarei de seguida. 

 

4.1.1.2. Análise dos documentos locais  

 

A planificação do processo educativo é bastante complexa e 

pluridimensional, uma vez que a programação dos fatores essenciais e 

orientadores, com os meios e formas ajustadas, exigem dois níveis: o nível das 

indicações gerais e centrais e o nível das indicações locais, referentes a cada 

situação, especificidade e particularidade (Bento, 2003). De salientar que os 

documentos de planificação contruídos no contexto local, segundo o autor 

supracitado, devem ser o mais concretos possível nas posições essenciais e 

devem respeitar as normas orientadoras centrais, porém de uma forma adaptada 

às particularidades e exigências específicas do contexto onde a escola está 

inserida. 

Perante o que foi mencionado, podemos constatar que é absolutamente 

capital o professor imergir e interpretar o contexto em que está inserido, com o 

intuito de adaptar o seu processo de ensino à realidade envolvente. Só desta 

forma poderá adotar uma atuação que fomente a construção de seres humanos 

onde os valores como o respeito, a autonomia, a competência, a consciência e 

a solidariedade prevaleçam. 

Deste modo, é obrigatória a análise e reflexão conjunta quer dos 

documentos centrais, quer dos documentos locais como: PE, regulamento 

interno (RI), referenciais e PAA. 

O PE da ESAS não está atualizado, uma vez que a escola integrou, 

recentemente, um mega agrupamento com o agrupamento de escolas de 

Nogueira. Assim, o PE encontra-se em construção, todavia as linhas 

orientadoras deverão tocar nos mesmos pontos do PE referente à ESAS, 

atualizado pela última vez em 2011. Através da análise PE existente podemos 

verificar que o mesmo transmite uma identidade da escola bastante vincada, 

perfeitamente adaptada ao contexto envolvente, revelando as conceções, 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

40 
 

princípios, valores, metas, estratégias que a escola defende e acredita. São 

estes aspetos que conferem uma identidade própria à ESAS, assim como 

reforçam a sua autonomia. Estão bem patentes aspetos de cariz decisional, com 

o intuito de toda a comunidade agir em conformidade e caminhar rumo aos 

objetivos ambicionados. Os princípios orientadores e a tipologia de intervenção 

pretendida para a ESAS, visam o desenvolvimento holístico e integral dos alunos 

em todos os domínios (cognitivo, psicossocial, cultural, motor) sem descurar 

nenhuma das suas potencialidades. Deste modo proporciona-se a formação de 

cada aluno, enquanto ser humano que vive e está envolvido numa sociedade e 

dotado de espírito crítico, autonomia, consciência e capacidade de ação. Apesar 

de já conhecer a escola enquanto aluna, claramente que através da leitura do 

PE fiquei ainda mais identificada e envolvida na mesma. Sabia como tudo 

funcionava, porém faltava-me saber o porquê de tudo acontecer de uma 

determinada forma. Hoje para além de perceber o porquê, sinto-me ainda mais 

realizada por ter tido a oportunidade de trabalhar numa escola que defende 

princípios focados no bem-estar e formação plena dos alunos.  

 Quanto ao RI da ESAS, é um documento que regula e orienta toda a ação 

educativa. Rege o funcionamento de todos os órgãos de administração e gestão, 

das estruturas de coordenação e orientação educativa, dos serviços de 

administração escola, para além estabelecer os direitos e deveres de todos os 

membros da comunidade educativa. Possui como objetivos e princípios, uma 

panóplia de práticas pedagógicas que despertam a consciência dos deveres e 

direitos de cada um, a liberdade, a responsabilidade, a tolerância, o gosto pelo 

comum, o respeito pelo outro, a autoconfiança, com o intuito de os alunos, ao 

longo do seu percurso, incorporarem valores, atitudes e competências que 

promovam a integração na vida ativa e o envolvimento na sociedade.   

No respeitante ao PAA do departamento de EF estão patentes as 

atividades extracurriculares que decorreram ao longo do ano letivo no 

agrupamento. Irei discorrer de forma mais pormenorizada acerca das mesmas 

na área II, porém, deixo-as aqui inumeradas: troféu ESAS, taça ESAS, torneio 

de Voleibol 2x2, torneio de Futsal, torneio de Basquetebol 3x3, torneio 

aniversário da Universidade do Minho, corta-mato, corta-mato distrital, mega-
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sprint, mega-sprint distrital, torneio de badmínton e espirito olímpico. Estas 

atividades tinham como finalidades a promoção da identidade da escola, a 

educação cívica, a formação integral dos alunos, a cultura em geral, o sucesso 

educativo dos alunos, a sua responsabilização relativamente a todo o ato 

educativo, a valorização partilhada dos processos de aprendizagem e a 

diversificação de metodologias de E-A. De facto, houve o cuidado de 

proporcionar aos alunos atividades que contribuíssem para um desenvolvimento 

pleno e para a criação de uma relação positiva com o exercício físico. 

Por fim, na ESAS o departamento de EF construiu referenciais para as 

distintas matérias de ensino. Este documento abarca uma planificação anual 

para cada matéria de ensino, os objetivos comportamentais fulcrais do programa 

nacional de EF e os critérios de avaliação essenciais e complementares, com 

síntese descritiva que possibilitam a colocação dos alunos em determinado nível. 

De referir que estes referenciais assumem-se como uma adaptação, 

reconstrução e operacionalização do currículo central, tendo em consideração o 

meio envolvente com todas as suas singularidades. O documento acima referido 

possuiu uma coerência vertical desde o 10º até ao 12º ano. Deste modo, o 

departamento de EF pretendeu potenciar o processo ensino aprendizagem dos 

alunos na disciplina, sem esquecer que os conteúdos programáticos são meros 

meios para atingir os objetivos e que a EF é muito mais importante que a soma 

das modalidades. 

 De facto, após a leitura dos documentos orientadores apurei algumas 

diferenças relativas ao conteúdo dos referenciais da escola em relação aos 

programas nacionais, devido à estratégia de verticalidade adotada na ESAS. 

Este aspeto levou-me a refletir e a perceber que tais diferenças se devem a 

(re)interpretações das normas orientadoras macro ao contexto micro, que é a 

comunidade educativa da nossa escola. Este modus operandi que o 

departamento de EF estabeleceu, permite a distribuição das matérias de ensino 

de um modo equilibrado ao longo dos três anos de escolaridade, assim como o 

cumprimento progressivo dos objetivos patentes nos programas nacionais. De 

facto, a ordem e a distribuição das matérias de ensino é algo diferente, já que se 

seguiu uma lógica vertical de distribuição dos objetivos e finalidades. 
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4.1.2. Planeamento  

“O ensino real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que podem ser 

comtempladas no seu planeamento e preparação. No processo real do ensino 

existe o inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida reacção 

situativa.” 

Bento (2003). 

  

 O planeamento é uma tarefa fundamental para a realização de uma 

prática educativa primada de intencionalidade e coerência. Apesar de existir um 

sem número de caminhos pelos quais podemos enveredar, o seu grande 

propósito é sempre o alcance do sucesso educativo dos alunos. Quais quer que 

sejam as decisões tomadas a priori, o destino tem sempre de ser o mesmo, os 

bons resultados educativos.  

 Bento (2003) defende que quanto mais elevado for o nível de planeamento 

e preparação, maior irá ser a qualidade do ensino. Sem dúvida alguma que é 

fulcral investirmos no planeamento, porém tendo a consciência que o mesmo 

não se concebe uma verdade última. É um projeto de intenções que antecipa 

aquilo que nós, enquanto professores, pretendemos fazer para atingir os 

objetivos. Note-se que a qualquer momento, fruto das circunstâncias e 

constrangimentos do contexto o planeamento poderá sofrer alterações e 

reajustes, assumindo-se, por isso, com algo bastante aberto e dinâmico. De 

qualquer das formas, este trabalho permitirá que o docente esteja mais 

preparado e apto para enfrentar o contexto prático de ensino.  

Foi precisamente nesta perspetiva que encarei o processo de 

planeamento, tendo em consideração o que Rink (2014) afirmou acerca dos 

professores estagiários, neste campo em particular. A autora menciona que os 

professores na entrada para a profissão, nunca irão realmente pensar como 

educadores se não forem capazes de estabelecer objetivos, de selecionar os 

meios para os alcançar e de realizar uma avaliação balizada nos mesmos. Este 

foi o meu grande desafio enquanto EE. Esforcei-me para planear o processo de 

E-A de forma ponderada, cuidada e progressiva, estabelecendo objetivos 

coerentes com os documentos orientadores e avaliando com base nesses 

objetivos. Foi, e é, como Rink (2014) menciona, um processo trabalhoso e até 
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algo frustrante, porém que se vai tornando mais fácil com o ganho de 

experiência.  

Assim, planificar o processo educativo, significa planear as componentes 

inerentes ao processo E-A nos diferentes níveis da sua realização ou, por outras 

palavras, são definidos e concretizados os objetivos mais relevantes da 

formação e educação da personalidade e prescritas as linhas estratégicas para 

a organização de todo o processo educativo (Bento, 2003). 

 Posto isto, segundo o autor supracitado, todo esse emaranhado de tarefas 

inerentes ao planeamento, implicam uma lógica processual de progressão, 

sistematização, continuidade e distribuição temporal, carecendo, por isso, de 

três níveis distintos de preparação do ensino por parte do professor: plano anual, 

UD e plano de aula.  

 Irei especificar cada um destes níveis de planeamento de seguida, todavia 

tendo a consciência que nenhum deles é independente, estando todos 

interligados e relacionados de uma forma muito próxima e dinâmica. 

 

4.1.2.1. Nível Macro: Plano Anual  

 

O plano anual é um plano de perspetiva global que visa situar e 

concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas (Bento, 

2003). Segundo o autor, assume-se como um plano sem pormenores acerca da 

atuação ao longo do ano, todavia que requer análises, reflexões e trabalhos 

preparatórios de longo prazo, tais como: a determinação dos objetivos do ano de 

acordo com os documentos orientadores, a distribuição das aulas e da matéria, 

a planificação global da matéria tendo em consideração as datas de controlo, 

assim como outros aspetos pertinentes. 

Deste modo, este nível de planeamento é uma espécie de guia em 

contexto macro que possibilita a estruturação, organização e calendarização das 

matérias de ensino ao longo do ano letivo.  

Nesta fase tive em consideração todos os constrangimentos inerentes ao 

contexto em que estive inserida.  
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Primeiramente, e antes de me focar na construção do plano anual, é de 

notar que o departamento de EF adota uma metodologia de trabalho bastante 

peculiar que carece de ser contextualizada.  

De facto, o nosso modelo de funcionamento é algo ímpar e emergiu fruto 

de adaptações didáticas, tendo em consideração os programas nacionais e a 

cultura da ESAS. Assim procurou-se afincadamente um ponto intermédio, até se 

chegar à metodologia de trabalho adotada na escola. Desta forma, os objetivos 

comportamentais e conteúdos patentes nos referenciais do departamento de EF 

são distribuídos ao longo de todo o ano letivo. Significa, portanto, que não 

existem blocos de matéria condensada, mas antes estímulos das diferentes 

matérias de ensino, dispersos ao longo do ano e ao longo das próprias aulas. 

Importa é que os alunos tenham vivências intencionais com as diferentes 

matérias de ensino, sem descurar os seus objetivos de aprendizagem. Todavia, 

o pressuposto do nosso modelo de dispersão é: saberes concentrados sempre 

que necessário e tão dispersos quanto possível. Se um determinado 

skill/conteúdo já está incorporado pela turma, não significa que não tenha de 

proporcionar mais estímulos do mesmo aos alunos. Aliás, é aconselhável fazê-

lo para reduzir as perdas para o ano seguinte, pois a distância temporal poderá 

proporcionar isso. Desta forma, procura-se combater e evitar o reinício do ensino 

dos conteúdos, derivado do possível esquecimento dos pressupostos dos anos 

transatos. Apesar de a escola acreditar nisto, esta estratégia, não é garantia do 

mencionado, já que ainda não existem estudos a comprová-lo. No entanto, é de 

ressalvar que um skill que seja objetivo e fechado, a sua aprendizagem deve ser 

concentrada. No caso de uma coreografia, não faz sentido dispersar os 

estímulos. Aqui, sim, é necessário concentrá-los para poder dar continuidade e 

evoluir a coreografia, sem que os alunos se esqueçam dos passos anteriores. 

Todavia, se o objetivo for saber dançar, já faz sentido a dispersão de estímulos. 

No caso dos Desportos coletivos, pretendemos que os alunos percebam o jogo 

e que o saibam jogar, fazendo sentido dispersar os estímulos. 

Esta prática distribuída permite que, na mesma aula, sejam 

proporcionados aos alunos estímulos de matérias de ensino distintas. Deste 

modo, podemos dividir a turma durante a aula, por forma a potenciar a 
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aprendizagem no foco da mesma. Assim, enquanto alguns alunos estão a ser 

alvo de correções mais individualizadas (foco da aula), outros estão em 

atividade, em autonomia. Ao colocar um grupo em autonomia e, posteriormente, 

trocar, permite um ensino mais individualizado, com maior número de FB por 

aluno, potenciando a aprendizagem de cada um. Deste modo, realmente 

consegue-se garantir maior proximidade e FB aos alunos no foco da aula, 

enquanto os outros se encontram a exercitar uma outra matéria de ensino, em 

autonomia. Por outro lado, esta metodologia de trabalho apesar das vantagens 

acima enunciadas, também acarreta algumas desvantagens tais como a 

inviabilidade de aplicação do modelo de educação desportiva (MED), o não 

alcançar de níveis de execução tão elevados como a prática por blocos, a 

obrigatoriedade de o contexto permitir a colocação de grupos de trabalho em 

autonomia, o relembrar e revisão obrigatórias do lecionado no último estímulo de 

determinada modalidade (pode ter uma espaçamento temporal elevado) e a 

maior complexidade na gestão e organização da aula (pelo facto de haver grupos 

de trabalho em tarefas/modalidades distintas) 

Perante isto, e após me debruçar e refletir acerca desta forma de trabalho, 

concluo que a dispersão de estímulos tem vantagens muito pertinentes, já que 

se fizer algo de uma forma não tão concentrada mas regular, provavelmente vou 

sabê-la fazer melhor em qualquer momento, do que se estivesse apenas durante 

um período de tempo a fazê-la intensamente. Neste último caso, apesar de poder 

atingir um nível de proficiência superior, após uns meses iria-se constatar o 

esquecimento, tendo de voltar a um patamar muito próximo do inicial. 

Após esta breve apresentação sobre a metodologia de trabalho 

prevalecente na escola, percebemos que a construção do nosso planeamento 

anual foi, de imediato, constrangida pela mesma. Todas as matérias de ensino 

estão distribuídas por todo o ano letivo de forma coerente e progressiva. 

Para além deste aspeto, também tive em conta os referenciais de 10º ano 

do departamento de EF da ESAS, construídos à luz do programa nacional de EF 

o programa nacional de EF. Assim verifiquei quais as matérias de ensino que 

tinha de abordar (Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol, Ginástica, Dança e 

Atletismo), para além da sua extensão e nível de abordagem. O cariz deste ano 
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de escolaridade era de revisão, por isso a avaliação diagnóstica foi crucial e 

ajudou-me a definir o ponto de partida e a extensão de cada matéria de ensino, 

consoante o nível inicial apresentado pelos alunos.   

Outro aspeto que condicionou, fortemente, a dispersão dos diferentes 

estímulos, foi o roulement das instalações da ESAS. Este documento é deveras 

trabalhoso e complexo de se construir, todavia permite que estejam cinco 

professores ao mesmo tempo a trabalhar em espaços diferentes, mas ao mesmo 

tempo assentes numa lógica de polivalência para todas as matérias de ensino. 

Como é lógico existem espaços mais adequados a determinadas matérias de 

ensino, porém nenhum espaço de aula se circunscreve a uma matéria 

específica. A rotação dos espaços acontecia quinzenalmente. De salientar que, 

após a análise cuidada do roulement constatei que a lógica de rotação dos 

espaços permitia a distribuição das diferentes matérias de ensino pelos espaços 

que mais as potenciavam e foi, precisamente, dessa forma que tentei dispersar 

os estímulos. 

Outros aspetos como o número de aulas previsto, a dificuldade dos 

conteúdos de cada matéria de ensino (maior ou menor número de estímulos) e 

as atividades extracurriculares presentes no PAA, também foram considerados 

com muita ponderação. 

Foi neste jogo de múltiplas variáveis que edifiquei o meu plano anual, 

processo deveras complexo que apelou a reformulações e aperfeiçoamentos 

constantes dada a grande quantidade de constrangimentos existentes. Depois 

de muitas horas de trabalho e reflexão emergiu o resultado final que foi capital 

para o realizar e concretizar os níveis seguintes de planeamento. Foi, sem 

dúvida, o mapa daquilo que seria o ano letivo que iria começar. 
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4.1.2.2. Nível Meso: Unidade Didática (Modelo de Estrutura do 

Conhecimento) 

 

Após a realização do plano anual, seguiu-se a construção das unidades 

didáticas para as imensas matérias de ensino a lecionar no 10º ano de 

escolaridade: Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol, Ginástica, Dança E 

Atletismo. 

Fruto da nossa metodologia de trabalho, houve necessidade de elaborar 

as UD de todas as matérias de ensino logo na fase inicial, devido à dispersão 

das matérias de ensino ao longo de todo o ano letivo. De facto, as UD das 

diferentes matérias iniciavam logo no início do ano, com os estímulos inerentes 

dispersos de uma forma lógica, coerente e consistente até ao final do mesmo. 

As unidades didáticas são partes essenciais do planeamento do processo 

pedagógico de uma matéria de ensino, apresentam etapas claras de E-A que se 

estendem por várias aulas (Bento, 2003). Segundo o autor, é neste nível de 

planeamento que o professor expõe o seu trabalho criativo, sabendo que os 

objetivos da UD só podem ser atingidos de uma forma gradual e, por isso, 

requerem uma planificação bem interrelacionada de todo o seu processo. 

Para contruir as unidades didáticas basei-me no modelo de estrutura do 

conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990). Segundo a autora, este 

modelo desenvolvido especificamente para professores de EF e treinadores, 

reflete um pensamento transdisciplinar, identifica a matéria de ensino e 

estrutura-a numa hierarquia que constantemente informa o processo de ensino 

e liga o conhecimento sobre uma matéria com as estratégias para o seu ensino. 

 Segundo Vickers (1990), o desenho do MEC divide-se em oito módulos: 

1) estrutura do conhecimento; 2) análise das condições de aprendizagem 

(envolvimento); 3) análise dos alunos; 4) determinação da extensão e sequência 

dos conteúdos; 5) definição dos objetivos; 6) configuração da avaliação; 7) 

desenho das atividades de aprendizagem (progressões); 8) aplicação em prática 

de todos os conhecimentos. 

 Foi precisamente seguindo esta estrutura que construí os MEC para cada 

matéria de ensino que lecionei ao longo do ano.  
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Após uma reunião com o PO onde refletimos sobre este assunto e 

concluímos que os MEC teriam de ser algo verdadeiramente prático, que, 

realmente, ajudasse no processo e não algo maçudo com “milhentas páginas”. 

Assim, o PO desafiou-nos para o seguinte: todos os módulos, à exceção do um 

(mais de arquivo, estudo e consulta), teriam de ocupar apenas quatro páginas: 

meia página para o módulo dois, a outra metade para o módulo três, uma página 

para o módulo quatro e cinco (este incorporado na grelha de extensão da matéria 

de ensino – última coluna), meia página para o módulo seis e a outra metade 

para o módulo sete. Numa fase inicial, antes destas indicações do PO, 

estávamos a construir os MEC de uma forma exaustiva, extensa, demasiado 

pormenorizada e pouco objetiva. No entanto, após reflexão sobre o que nos foi 

dito, eu, juntamente com o NE, adaptamos o trabalho que já tinha sido realizado 

e elaboramos os restantes documentos seguindo estas indicações, pois 

achámos deveras pertinente esta forma de construção, já que tem muito mais 

aplicabilidade ao processo de prática pedagógica, para além de emergir um 

documento muito mais prático e muito menos maçudo para consulta. 

Assim, para cada MEC, numa primeira fase (módulo um) esmiucei a 

matéria de ensino a lecionar nas quatro categorias transdisciplinares propostas 

por Vickers (1990): Cultura Desportiva, Habilidades Motoras, Conceitos 

Fisiológicos e Conceitos psicossociais. Este um o módulo de cariz mais teórico 

que evidencia a extensão dos conteúdos programáticos da matéria em questão, 

do 10º ano da ESAS. Este módulo foi bastante útil numa perspetiva de consulta 

e estudo ao longo de todo o processo pedagógico. 

De seguida, era fundamental caraterizar o envolvimento e o contexto em 

iria decorrer a prática pedagógica, concretizando o módulo dois. Só assim, foi 

possível vislumbrar um enquadramento preciso e mais pormenorizado do meio 

em que estava inserida, nomeadamente acerca dos recursos espaciais, 

materiais, temporais e humanos. Analisar e caraterizar os alunos da minha turma 

foi o passo que se seguiu, surgindo o módulo três. Esta perceção do nível inicial 

dos alunos foi fulcral para perceber qual seria o ponto de partida da minha 

abordagem à matéria de ensino. 
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Terminado o processo de análise inerente aos três primeiros módulos e 

absolutamente fundamental para reunir toda a informação acerca da matéria de 

ensino e do contexto de prática, tinha chegado a hora das tomadas de decisão. 

Primeiramente, decidir e determinar a extensão e sequência dos conteúdos 

(módulo quatro), com o intuito de especificar quais os conteúdos a lecionar, 

assim como a sua ordem de ensino. Na minha perspetiva, este processo de 

reflexão e ponderação daquilo que deviam ser os conteúdos da matéria de 

ensino e a sua ordem, foi verdadeiramente complexo e deu aso a múltiplas 

discussões e trocas de ideias em sede de NE. Foi essa partilha de ideias e o 

recurso a bibliografia especializada em cada matéria de ensino, que nos permitiu 

chegar a consensos e a conclusões válidas e lógicas. De facto, este clima de 

comunidade de prática, onde a cooperação e a entreajuda prevaleceram, 

alargou-me os horizontes e possibilitou-me aprendizagens bastante profícuas. 

Depois da determinação do que ensinar, chegou a altura de formular 

objetivos de aprendizagem claros, concretos, realistas e devidamente 

enquadrados com a realidade envolvente. Só através da construção destas 

metas concretizáveis foi possível galardoar os meus alunos com um processo E-

A corretamente planeado e recheado de intencionalidade educativa. Assim, deu-

se corpo ao módulo cinco que, como já foi mencionado, integrou a grelha 

referente ao módulo quatro, na sua última coluna. 

Prática pedagógica planeada, objetivos estabelecidos, restava 

estabelecer o modo como iria avaliar o processo E-A e a concretização, ou não, 

dos objetivos. Isto é o mesmo que dizer, que procedi à construção do módulo 

seis, configurando a avaliação com o intuito de verificar o modo como estava a 

decorrer o processo E-A e, se possível, aprimorá-lo cada vez mais. Devido à 

dispersão das matérias de ensino ao longo do ano letivo, no final de cada 

período, foram realizadas avaliações sumativas parciais às modalidades 

estabelecidas no planeamento anual, assim a avaliação sumativa final das 

matérias de ensino seria apenas feita no final do ano letivo (conclusão da UD). 

De referir que optei por uma avaliação com referência ao critério, já que este 

procedimento é mais inclusivo e democrático e tem em conta a evolução e a 

progressão do aluno. Assim, defini os critérios de avaliação com base nos 
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objetivos para saber como estava a performance de cada aluno, sem o envolver 

em comparações com os outros alunos, mas sim comparando-o em função do 

ideal de realização da tarefa. 

Mais uma etapa fechada, faltavam construir os meios que levariam os 

alunos ao alcance dos objetivos estabelecidos, ou seja, o desenho das situações 

de aprendizagem com as respetivas progressões. Neste parâmetro e, após 

indicações do PO, apenas coloquei os exercícios e progressões chave para cada 

modalidade, sabendo que a partir dos mesmos se poderiam criar novas 

condicionantes e variantes para outro tipo de objetivos E-A. 

Finalmente, chegamos ao momento da aplicação prática de todo o tipo de 

planificações, avaliações e reflexões elaboradas nos módulos anteriores, 

fazendo emergir o módulo oito. Deste modo, aplicação corresponde, 

precisamente, à fase onde nos servimos de todo o material produzido 

anteriormente, expressado em plano anual, no plano da UD e planos de aula. 

Esteve patente uma evolução a partir de uma lógica global para uma lógica 

particular, sempre tendo em mente o objetivo de proporcionar aos alunos 

aprendizagens intencionais e significativas. 

De facto a edificação dos MEC foi bastante morosa, trabalhosa, mas que 

possibilitou intensas reflexões importantes, assim como a justificação de todo o 

processo E-A. Sem dúvida, que para mim os MEC foram uma espécie de bíblia 

sagrada ao longo da prática pedagógica, pelo facto de reunir num mesmo local 

toda a informação pertinente devidamente refletida e trabalhada.  

Findada esta etapa, estava tudo pronto para passar à elaboração de 

planos de aula coerentes com todo o processo de planeamento. 

 

4.1.2.3. Nível Micro: Plano de Aula  

 

O plano de aula assume-se como o nível de planeamento mais minucioso 

e corresponde ao nível micro. Este foi, sem dúvida, um instrumento crucial para 

me orientar ao longo do processo E-A. 

As aulas exigem uma boa preparação, devendo estimular o 

desenvolvimento dos alunos (Bento, 2003). Segundo o autor, a aula, como 
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unidade pedagógica do processo de ensino e campo de realização e 

concretização do mesmo, é o autêntico ponto de convergência do pensamento 

e da ação do professor. É precisamente neste documento que o professor 

materializa a sua ação pedagógica. 

A construção do plano de aula é balizada, segundo Bento (2003), em três 

aspetos: a matéria de ensino, as condições de ensino e os alunos. Esta tríade é 

bastante dinâmica e complexa, mas essencial para um planeamento de 

qualidade. Neste particular, aquando da construção dos planos de aula, 

assegurei sempre uma interligação muito próxima com as UD e com o plano 

anual. Isto porque os planos de aula concretizam aquilo que está explanado nos 

níveis de planeamento macro e meso, daí a premência e o meu cuidado de os 

mesmos serem edificados e baseados nas premissas desses documentos. 

Bento (2003) defende que uma aula de EF deve estar racionalmente 

organizada e estruturada, segundo um esquema tripartido: parte preparatória, 

parte principal e parte final. Contudo o plano de aula vai muito para além da mera 

estrutura. Independentemente disso, o que realmente importa é espelhe 

conteúdos, objetivos concretos, referencia às questões temporais e 

nuances/particularidades sobre a própria condução da aula. 

Perante isto, em sede de NE, construímos o nosso próprio plano de aula. 

Após reflexões cuidadas sobre a bibliografia relacionada com esta temática e 

sobre todas as estruturas de planos de aula que nos foram apresentadas na 

faculdade, constatamos a pertinência de o dividir em três partes denominadas: 

parte inicial, parte fundamental e parte final. Para além disso, chegamos a três 

categorias didáticas fundamentais: Objetivos comportamentais (o que nós 

queremos que os alunos realizem); Situação de aprendizagem (meio através do 

qual vamos potenciar a aprendizagem dos alunos) e Componentes críticas (o 

que de facto queremos que os alunos aprendam e cumpram). Na nossa 

perspetiva estas três colunas são fundamentais para o processo E-A, são 

inseparáveis e estão, verdadeiramente, interligadas. Acrescentamos a estas 

uma coluna para a duração das situações de aprendizagem (fins de controlo 

temporal) e para a parte da aula (inicial, fundamental e final). Por fim, no 

cabeçalho estão presentes conteúdos de cariz informativo, tais como: nome do 
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PC, nome do EE, função didática, data e hora da aula, número de aula, número 

de alunos, turma, objetivo geral e material necessário. Importa destacar ainda 

que o PO mencionou a importância de os planos de aula terem apenas duas 

páginas. Este facto prende-se com questões logísticas, porém bastante 

importantes, já que, desse modo, o documento podia-se imprimir frente e verso, 

permitindo uma utilização fácil, caso necessário, durante as aulas. Pude 

constatar que este aspeto, realmente, tornou o plano algo mais prático e utilizável 

durante a aula. 

Nas aulas, a primeira parte (inicial) esteve subdividida num momento de 

cariz mais organizativo e burocrático e noutro onde se procedia à ativação geral 

dos alunos. Assim, no primeiro momento verificava as presenças, faltas e 

dispensas dos alunos, para além de lhes transmitir que os objetivos e conteúdos 

a ser trabalhados durante a aula. O segundo momento prendia-se com uma 

ativação geral, com a preparação do organismo dos alunos para aula.  

No que diz respeito à parte fundamental e tendo em consideração a 

metodologia de trabalho do departamento de EF da ESAS, na apresentação das 

situações de aprendizagem, fiz o esforço por colocar sempre um grupo numa 

situação de aprendizagem, em autonomia, e outro numa situação de 

aprendizagem relacionada com os objetivos da aula. Deste modo, focalizava a 

atenção num grupo mais reduzido, potenciando a aprendizagem dos alunos, por 

uma maior individualização do processo E-A. Esta estratégia, dado o tamanho 

da minha turma (30 alunos), foi fulcral para conseguir responder de forma 

adequada às necessidades dos alunos. 

De referir que a escolha das situações de aprendizagem foi sempre feita 

tendo em consideração UD de cada modalidade. Desta forma assegurei uma 

progressão gradual e lógica dos conteúdos e objetivos ao longo do ano. Como é 

óbvio, derivado às respostas dos alunos, as UD careceram de reajustes 

permanentes. Só através desta constante (re)adaptação constante fui capaz de 

assegurar objetivos realistas e concretizáveis à medida das necessidades dos 

alunos que, em última análise, eram espelhados nas situações de 

aprendizagem. Na minha perspetiva a aprendizagem só é verdadeiramente 

possível, se os objetivos forem adequados ao contexto, daí esse meu cuidado. 
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Quanto à parte final da aula, de referir que a aproveitei para realizar a auto 

e heteroavaliação do domínio atitudinal (à frente especificarei), concretizar 

algumas reflexões importantes sobre a aula, preparar os alunos para a aula 

seguinte e arrumar o material (tarefa dos alunos). 

Note-se que a avaliação do domínio atitudinal (30% da nota) é realizada 

aula a aula, tendo em consideração a participação e empenhamento dos alunos 

em três áreas: eu-eu, eu-tarefa e eu-outros. Ponderando sobre estes três 

aspetos, os alunos auto e heteroavaliam-se com uma nota de 0 (extremamente 

negativo) a 10 (extremamente positivo), que seria alvo da minha intervenção, se 

carecesse que ajustes. 

Em todo este processo, a minha preocupação foi sempre proporcionar aos 

alunos um processo E-A carregado de intencionalidade educativa, que 

permitisse aos alunos incorporar aprendizagens significativas numa perspetiva 

holística. A elaboração dos planos de aula encarnou momentos de intensa 

reflexão e ponderação. Desde a escolha das situações de aprendizagem com as 

suas variantes e duração temporal, à formação de grupos de trabalho, à 

montagem e arrumação do material, ao local e organização dos alunos nos 

momentos de instrução até às estratégias para tornar as transições eficazes, foi 

tudo pensado e refletido ao mais ínfimo pormenor para rentabilizar cada 

momento ao máximo. No entanto, como sabemos, a aula é algo de natureza 

imprevisível, porém esforcei-me para antecipar cenários e possíveis problemas, 

tendo consciência que teria de tomar muitas decisões no momento. Saliente-se 

que preparei sempre um plano B, quando as condições climatéricas implicavam 

alteração do espaço de aula. Assim, nunca fui apanhada desprevenida, estando 

sempre segura e bem preparada, quaisquer que fossem as circunstâncias. 

Todavia, ao longo do ano tive de me auxiliar da minha capacidade de improviso, 

quando aconteciam outro tipo de imprevistos. Encarei sempre estes momentos 

com naturalidade e segurança, pois sabia perfeitamente o que pretendia dos 

alunos em qualquer matéria de ensino. 

De facto, chegadas ao fim todas estas rotinas de planeamento, posso 

afirmar me senti realizada e empolgada na construção diária do planeamento 

que, não raras vezes, implicou (re)ajustes e reformulações ao que tinha sido 
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idealizado num fase inicial. Este jogo de transformações constantes 

possibilitaram que incorporasse inúmeras aprendizagens deveras profícuas, que 

me alargaram os horizontes, transformando a minha conceção. Foi uma luta, um 

desbravar de território que, sem dúvida alguma valeu a pena. 

 

 

4.1.3. Realização do Processo Educativo 

4.1.3.1. Primeiras impressões, interações e rotinas 

 

Foi no dia 22 de Setembro de 2015, pelas 8h20, que iniciei a minha 

viagem perante a minha turma do 10º ano. Tal como fiz alusão na reflexão da 

aula 1 e 2, “estava um pouco ansiosa por ser a primeira aula e a minha primeira 

experiência perante uma turma da “minha” responsabilidade, mas ao mesmo 

tempo tranquila pois sabia que tudo iria fluir com naturalidade”. Naquele 

momento apoderava-se de mim um misto de sentimentos, até algo contraditório, 

porém a vontade de imergir no contexto prático de ensino era mais forte. 

No fundo queria conquistar o respeito dos alunos para nas aulas seguintes 

conseguir envolvê-los em todo o processo E-A. 

Por este motivo, eu, juntamente com os meus colegas do NE, preparamos 

uma apresentação de cariz mais formal para aula, com o intuito de causar uma 

boa primeira impressão nos alunos. Por esta razão, a aula decorreu num 

auditório da escola, onde tudo foi explicado de forma objetiva e clara aos alunos 

desde regras de funcionamento da disciplina, rotinas, até à promoção das 

atividades extracurriculares. De facto Rink (2014) já dizia que a criação de rotinas 

por parte do professor deve acontecer logo nas primeiras aulas. Rosado & 

Ferreira (2011) por seu lado afirmam que as regras devem ser percebidas como 

uma forma de enquadramento regulador das interações entre os diferentes 

intervenientes, pilar essencial da segurança física e emocional, fomentadoras de 

uma maior atenção e participação e de um uso adequado dos equipamentos e 

dos espaços. Só desta forma as aulas podem fluir de uma forma mais natural e 

rentabilizada. 
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Todavia, antes disso, e com o propósito de quebrar o gelo do primeiro 

contacto apresentei um pouco do meu EU, para posteriormente, cada aluno se 

dar a conhecer um pouco.  

 

“Optei por falar um pouco do meu percurso académico e desportivo, com o 

objetivo de me aproximar e captar os alunos para uma posterior interação 

comunicativa com cada um para conhecer as suas motivações, objetivos e 

necessidades. Deste modo, fiquei com uma ideia inicial da realidade e contexto 

da turma através da análise do discurso, atitude e comportamento dos alunos 

durante este período de interação.” (Reflexão aula 1 e 2) 

 

Este foi o meu primeiro verdadeiro momento de interação professora-

alunos. Foi uma sensação positiva, mas ao mesmo tempo algo estranha, pois 

não tinha sido há muito tempo que estive do outro lado enquanto aluna. Vestígios 

de nostalgia pairavam na minha mente, boas recordações e bons momentos 

daquela escola enquanto aluna. Mas agora, ali era a professora daqueles alunos, 

eles eram os meus alunos. E aquela conversa de aproximação foi crucial para 

começar a criar ligações com cada um dos meus pupilos. Assegurei um discurso 

fluido, dinâmico, integrador, convidando os alunos a participar na aula, 

transparecendo uma imagem positiva da minha pessoa à turma, enquanto 

professora. 

Tinha a consciência que a relação com os alunos era crucial para um 

desenvolvimento positivo da minha intervenção pedagógica. Por isso, ganhar o 

respeito e confiança dos alunos foi o meu primeiro desafio. Só desta forma as 

aulas teriam um bom clima, fomentador de aprendizagens. Para além disso, 

sabendo a precaridade do quadro atual da EF, lutei, desde cedo, para envolver 

os alunos nas aulas, mantendo-os motivados. Neste particular, o NE decidiu 

construir e produzir um vídeo motivacional para o final da primeira aula com o 

intuito de criar logo num primeiro momento, laços com a disciplina. No final do 

vídeo senti claramente que os alunos ficaram bastante entusiasmados e 

cativados para o que aí vinha. Estava tudo pronto para começar! 

De enaltecer que o PC, no início da primeira aula, contextualizou a minha 

posição perante os alunos. Trespassou a imagem que era eu que ira assegurar 
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o desenrolar de todo o processo, assim como, tinha a autoridade para tomar as 

decisões que achasse pertinentes, como se fosse a professora titular de turma. 

Esta postura do PC foi fundamental para a afirmação da minha liderança e 

identidade enquanto docente, perante a turma. 

 

 

4.1.3.2. Relação pedagógica professor-aluno  

 

“A relação entre professor e alunos não se funda em amizade ou num código de 

regras próprio de um grupo de amigos. Funda-se sim nas obrigações sociais e 

profissionais contraídas por ambas as partes.”  

Bento (1995, p. 130) 

 

 Realmente ter uma relação positiva com os meus alunos foi algo para o 

qual trabalhei afincadamente desde cedo. O estabelecimento de boas relações 

com um grupo de alunos significa que eles têm confiança no seu professor, que 

o respeitam e que cooperam com ele no cumprimento dos objetivos fixados 

(Siedentop, 1998). Segundo o autor assegurar e manter boas relações com a 

turma torna processo E-A mais eficaz. Apesar disso, é de ressalvar que a relação 

pedagógica professor-aluno é um processo dinâmico e deveras complexo, não 

estivéssemos nós a falar de relações humanas. Tal como Jensen (1988, cit. por 

Siedentop, 1998) advoga, uma boa relação constrói-se com o tempo e mantêm-

se graças a um acompanhamento constantes das suas diversas componentes. 

Ao longo do ano construí, “tijolo a tijolo”, conquista a conquista, uma 

relação excelente com os alunos da minha turma. Uma relação bastante 

próxima, onde prevaleceu uma cumplicidade muito positiva quer na aula, quer 

fora da mesma, de tal forma que foi uma mais-valia para todo o desenvolvimento 

do processo E-A. Precisamente neste sentido Rosado & Ferreira (2011) afirmam 

que a otimização do ambiente de aprendizagem impõe a consideração do 

sistema de relações entre o professor e o aluno, sendo num ambiente caloroso, 

cuidado, vivencial e de consideração, com orientação clara para o aluno, que os 

níveis mais elevados de participação podem ser alcançados.   
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Numa fase inicial, procurei conhecer cada aluno com o objetivo de 

perceber o quadro familiar, motivações, potencialidades e dificuldades de cada 

um, na primeira aula solicitei que todos preenchessem uma ficha informativa 

elaborada pelo nosso NE.  

Tendo sempre presente esta contextualização, ao longo das aulas, 

sempre reconheci o esforço dos alunos, estive atenta às angústias e dificuldades 

de cada um, ajudei-os a superar obstáculos, muitas vezes era conselheira e 

confidente para muitos e, acima de tudo, sempre fui transparente e honesta com 

todos.  

“Alguns alunos que revelavam dificuldades na modalidade (Ginástica), nesta 

aula aproveitaram para perceber que trabalhando acabam por conseguir 

superar-se. Foi mesmo gratificante uma aluna que dizia não conseguir, no final 

da aula vir agradecer-me por tê-la feito acreditar de que era capaz. De facto 

ajudei esta aluna a desbloquear alguns padrões motores que não lhe permitiam 

a execução de alguns elementos. Isto é ser professor, é sentir que ajudamos os 

alunos a aprender!” (Reflexão aula 113 e 114) 

 

Foi deste modo que, aula a aula, sentia os alunos cada vez mais comigo 

e envolvidos no processo, criando um clima muito positivo. Mal me encontravam 

no recinto da escola a pergunta era imediata: “Professora, o que vamos dar na 

próxima aula?”. Os alunos sentiam-se verdadeiramente entusiasmados com a 

EF. Nas próprias aulas os alunos envolviam-se nos exercícios e respeitavam e 

ouviam as minhas mensagens sempre de uma forma atenta e comprometida. É 

de referir também que fora das aulas, os alunos desabafavam algumas angústias 

acerca do seu percurso escolar ou da sua vida pessoal. Eles, para além de 

professora, viam em mim alguém um pouco mais velha, mas ao mesmo tempo 

próxima deles, a quem podiam pedir ajuda e alguns conselhos. Esta relação 

também afetiva possibilitou um clima agradável, mas ao tempo, comprometido 

para com os objetivos estabelecidos. Tal como afirma Postic et al. (1984), o clima 

que se constrói na aula está intimamente relacionado com o tipo de comunicação 

que se estabelece com a turma. Sempre assumi uma postura ponderada, 

tranquila, transparente, mas ao mesmo tempo assertiva quando necessário para 

garantir o bom funcionamento da aula. Por vezes, era necessário reavivar a 
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memória dos alunos para o facto de o clima descontraído patente nas aulas, não 

significar descomprometimento para com as tarefas. Nesses momentos fui 

deveras assertiva com o intuito de relembrar aos alunos que o envolvimento nas 

tarefas era condição obrigatória nas aulas. Os alunos sabiam que era possível 

conciliar ambas as situações, tornando o ambiente de aprendizagem algo muito 

mais motivante e marcante, contudo, por vezes, havia necessidade de os voltar 

a chamar à atenção quando revelavam o mínimo sinal de descomprometimento. 

 Porém, como se costuma dizer, nem tudo são rosas. Tive três casos 

paradigmáticos de uma estranha e doentia amizade, onde cada um dos 

elementos da tríade tinha de se exibir com comportamentos fora da tarefa, 

simplesmente por questões de afirmação perante os amigos. O objetivo deles, 

muitas vezes, era perceber quem tinha a pior atitude para, aos olhos dos amigos, 

serem “os maiores”. Eles tinham a necessidade de se imitarem para se sentirem 

integrados no trio, para além de terem atitudes estranhíssimas uns com os 

outros. Estes alunos viviam num mundo aparte da restante turma, eles próprios 

eram repelidos pelos restantes colegas da turma e faziam questão de afastar os 

colegas que tentavam um eventual aproximação. Eu, em consonância com o PC, 

tentamos várias estratégias para os conquistar e integrar na turma. Desde 

conversas individuais apelando ao coração, conversas em tom mais assertivo, 

dando-lhes protagonismo na realização dos exercícios (os três eram muito bons 

a nível motor), repreendendo-os perante a turma, repreendendo-os de forma 

individual, tentando falar com colegas com o intuito de os ajudar a integrar e a 

pararem de perturbar a aula. Nada surtiu efeito, eles não queriam ser, de todo, 

ajudados. Eles nunca quiseram mudar o registo do seu comportamento, nunca 

quiseram acatar as minha palavras, as do PC ou as dos colegas. Não queriam, 

literalmente, saber delas, apenas queriam continuar a exibir-se perante o trio. 

Nas aulas, muitas vezes separei-os em diferentes grupos, contudo, ainda assim, 

faziam de tudo para se juntarem nas minhas costas. Atitudes infantis e 

desapropriadas foi o tónico desde grupo, ao longo do ano. 

Tal como Siedentop (1998) afirma, quando se vislumbra um 

comportamento inadequado, o mesmo deve ser estagnado rapidamente para 

evitar que se propague e perturbe o desenrolar da aula. Foi precisamente nesta 
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perspetiva que comecei a agir. Apesar de nunca ter desistido do trio, nunca 

poderia admitir que os seus comportamentos, em circunstância alguma, 

pusessem em causa o rendimento de uma turma inteira. Assim sendo, e após 

intensa reflexão com o PC, adotei a estratégia de sentar esses alunos quando 

adotavam comportamentos inadequados, punindo-os com a não realização de 

algum exercício ou da própria aula. Confesso que gostava de não ter chegado a 

esta medida, porém a restante turma, que sempre esteve envolvida nas aulas, 

não poderia ser prejudicada por causa da postura inadequada destes alunos. 

Todavia, é de enaltecer que quando algum dos elementos do trio faltava, a 

diferença de postura era substancialmente positiva, parecendo mesmo outras 

pessoas. 

  

4.1.3.3. Controlo da turma 

 

A EF é uma disciplina integrante do currículo escolar absolutamente 

ímpar, pela sua natureza prática. É uma disciplina que educa os alunos em 

movimento, implicando, por isso, rotinas e regras bem definidas para garantir 

qualidade, eficácia e fluência no processo E-A. De acordo com Siedentop (1998), 

um sistema eficaz de tarefas numa aula começa pela criação de rotinas e pelo 

estabelecimento de regras relativas aos comportamentos apropriados e 

adequados por parte dos alunos. 

Perante o exposto, como já mencionei anteriormente, desde a primeira 

aula trabalhei no sentido de criar regras, medidas de segurança e rotinas, por 

forma a controlar a turma e, acima de tudo, potenciar a aprendizagem dos 

alunos. 

 

“Um dos aspetos, e talvez o mais pertinente nesta fase, é proibir os alunos de 

manusearem as bolas no período de instrução. Este aspeto é deveras pertinente, 

pois os alunos, para além de baterem com as bolas no chão, perturbando a 

interação comunicativa, estão distraídos e não ouvem as minhas instruções, 

perturbando o funcionamento harmonioso do exercício” (Reflexão aula 3 e 4) 
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“Outro aspeto a ter em consideração nesta modalidade (Voleibol) são as bolas 

perdidas de outros campos a rolar pelo chão, podendo, em última instância, 

causar lesões graves. Como tal, alertei os alunos para esta situação, 

sensibilizando-os a gritar “Bola!” sempre que uma rolasse para o(s) campo(s) ao 

lado, por forma a evitar acidentes e lesões” (Reflexão aula 5 e 6). 

 

Aos poucos fui conquistando o respeito da turma, conseguindo impor a 

minha liderança, regras e rotinas, até usufruir do controlo total da turma. Para 

isto, houve a necessidade de os alunos incorporarem as regras previamente 

definidas, aspeto que só ocorreu no início de outubro. Até aí, reforcei-as 

constantemente, pois tal como advoga Siedentop (1998), as regras devem ser 

recordadas regularmente e não unicamente quando se violam. Tal como Rink 

(2014) advoga é essencial que as regras e rotinas sejam uma responsabilidade 

partilhada com os alunos. Só desta forma integradora é que os meus alunos 

souberem assumir as suas responsabilidades, sendo possível assegurar uma 

disciplina saudável no seio da minha turma. Este aspeto foi crucial para uma 

convivência profícua nos diferentes espaços de aula. De referir que ao longo do 

ano transpareci a imagem de uma pessoa segura, confiante, justa, ponderada, 

com conhecimento pedagógico, factos que possibilitaram a emergência natural 

da minha liderança perante a turma. Assim, ao deter o controlo da turma, 

consegui diminuir substancialmente as interrupções, demoras e antecipei 

possíveis problemas e, consequentemente, o tempo para dedicar às questões 

programáticas foi superior. Deste modo, contribui para o estabelecimento de um 

clima potencial de aprendizagem, incorporando estratégias para a prevenção 

potenciais problemas quer organizacionais, quer de comportamento (Rink, 

2014). 
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4.1.3.4. Organização e gestão da aula (clima, alunos, tempo, 

material, tempo e espaço) 

 

A otimização do ambiente de aprendizagem exige a consideração do 

sistema de relações entre o professor e o aluno, sendo num ambiente caloroso 

e vivencial, de consideração e cuidado, numa orientação clara para o aluno, que 

os níveis mais elevados de participação podem ser conseguidos (Rosado & 

Ferreira, 2011). Para além disso, tal como Graça (1999) advoga os gestores 

eficazes definem um sistema de trabalho adequado ao contexto, comunicando 

as regras de funcionamento do sistema de forma clara e precisa, ensaiando-o 

com exemplos de prática e FB, supervisionando de forma consequente o seu 

funcionamento e cobrindo as questões programáticas. 

Perante o exposto a minha missão foi promover um clima positivo, 

disciplinado e envolvente que fizesse os alunos imergirem no seio das tarefas 

propostas com motivação e vontade de aprender. Para isto, sem dúvida, foi 

crucial assegurar uma boa gestão de cada aula, nomeadamente no que 

concerne às seguintes variáveis: materiais, alunos, exercícios, tempo e espaço. 

A este respeito, constatei, ao longo do ano, que uma aula que garanta 

aprendizagem aos alunos tem de ser, suficientemente, estimulante do ponto 

vista da manipulação dos exercícios, da composição dos grupos, do tempo e do 

espaço da aula. Tive o cuidado de garantir que cada aula englobasse uma 

densidade motora bastante considerável, porém isto não significou fazer muitas 

vezes a mesma situação de aprendizagem, mas antes, fazer o número suficiente 

de vezes de cada variante, por forma a possibilitar a aprendizagem gradual e 

incorporação dos objetivos pretendidos de cada modalidade. Note-se que 

aprendizagem motora exige treino, todavia não interessa, de todo, repetir algo 

de forma incorreta. Esta foi uma das premissas que guiou a minha intervenção 

pedagógica, percebi a crucialidade do meu papel, enquanto professora, na 

emissão de FB para assegurar a consolidação e incorporação da habilidade 

motora de forma correta. Volto a vincar que só, desta forma, faz sentido repetir 

para aperfeiçoar cada vez mais. Consolidar erros é um caminho que temos de 

recusar. 
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 Para fomentar a aprendizagem na aula também é crucial formar grupos 

bem pensados e estruturados (nível, género, heterogéneos) e fazer uma boa 

gestão dos materiais. Quanto aos grupos, é de salientar que os mesmos eram 

pensados e construídos antes da lecionação de cada aula. Um trabalho de 

preparação a priori, que foi absolutamente fundamental para potenciar a 

aprendizagem de todos os alunos. Os critérios de constituição dos grupos 

variavam consoante a matéria de ensino em questão. No caso do Futebol e do 

Basquetebol existia na turma um grupo, claramente, de nível superior e outro 

com maiores dificuldades. Assim, nestas duas modalidades optei por constituir 

grupos de nível, assegurando uma adaptação dos exercícios ao contexto de 

maior ou menor dificuldade. De referir que os grupos coincidiam quase na 

totalidade com o género, sendo os rapazes claramente superiores às raparigas. 

No entanto, existia sempre um ou outro caso contrário ao referido. Apesar disso, 

optei por manter as raparigas e rapazes em dois grupos distintos, devido a 

possíveis inibições, questões psicológicas ou descriminações na turma. Tenho 

a plena consciência que uma ou outra aluna podia estar no grupo de nível 

superior, ou um ou outro rapaz necessitava de estar no grupo de nível inferior, 

todavia optei por não o fazer pelos motivos mencionados. No caso do Voleibol, 

Andebol, Dança e Atletismo optei por grupos heterogéneos, uma vez que não se 

distinguia na turma um grupo, claramente, mais forte e outro mais débil. 

Prevalecia a heterogeneidade, havia alunos com mais potencialidades, outros 

com mais dificuldades, porém a grande maioria eram alunos medianos. Deste 

modo, estabeleci grupos heterogéneos, com o intuito de os alunos se ajudarem 

mutuamente, cooperarem rumo à superação de cada um, permitindo que todos 

evoluíssem na sua globalidade.  

No respeitante aos materiais, houve inúmeros aspetos que considerei 

veementemente. De acordo com Rink (2014), o professor deve evitar montar e 

desmontar equipamento durante o decorrer da aula, devendo a maior parte da 

logística estar montada antes do início da aula. Deste modo, evitei, ao máximo, 

propor um exercício que requeresse muito material, no meio ou no final da aula. 

Este tipo de exercícios foram, sempre que possível, realizados no início da aula, 

onde o material foi colocado antecipadamente. De referir que, na elaboração dos 
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planos de aula este aspeto foi ponderado de forma bastante cuidada, já que ser 

estratégica a este nível, permitia uma maior rentabilização da aula. Segundo 

Rink (2014), os alunos devem estar envolvidos nos procedimentos de montagem 

e arrumação do material. Assim, estabeleci rotinas na turma, no que concerne 

às questões da arrumação e, eventual montagem de recursos materiais, com o 

intuito de incutir nos alunos responsabilidade e autonomia e, ao mesmo tempo, 

rentabilizar o tempo da aula. 

 

Também é de notar que o material estava estrategicamente colocado no meio 

dos dois espaços, para facilitar as transições entre situações de aprendizagem. 

Ainda relativamente ao material, os alunos, à semelhança das aulas anteriores, 

recolheram-no entre exercícios e no final da aula foram responsáveis pela sua 

arrumação na arrecadação. (Reflexão aula 29 e 30) 

 

 Os exercícios também assumem um papel capital ao nível da gestão da 

aula. Dada a nossa metodologia de trabalho, em todas as aulas os alunos tinham 

contacto com estímulos de diferentes modalidades, porém, dentro de cada 

modalidade os exercícios, ao longo das aulas ou dentro da mesma aula, estavam 

ligados de uma forma lógica e sempre subordinados a um tema superior que era 

a gestão da aula e, em última análise, a UD da matéria de ensino em questão.  

Assim, esforcei-me por sequenciar os exercícios, abarcando as questões 

fisiológicas, técnicas e táticas, de forma a fazer emergir claramente os objetivos 

a que pretendia chegar. Refletindo sobre o exposto constatei, ao longo do ano, 

que esta é a forma mais eficaz de comunicar e garantir a aprendizagem. Nas 

modalidades coletivas propus exercícios mais globais, baseados no jogo e, por 

vezes competitivos, com o intuito de ultrapassar alguns problemas verificados no 

contexto de jogo formal. Exercícios que simplificaram o contexto e fomentaram 

a concretização dos comportamentos pretendidos. Nas modalidades individuais, 

os exercícios foram mais analíticos, pela natureza de cariz técnico inerente a 

estas modalidades. Nestas modalidades preocupei-me em dotar os alunos dos 

elementos técnicos fundamentais para serem capazes de executar as 

habilidades motoras referentes ao atletismo, ginástica e dança. 
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Relativamente ao tempo e ao espaço, são fatores inerentes à aula e que 

devemos ter grande atenção, com o intuito de rentabilizar a aula. Na ESAS 

existiam cinco espaços de aula distintos, com caraterísticas ímpares. Posto isto, 

aquando da planificação das aulas, tive em conta as potencialidades e restrições 

de cada um, por forma a fomentar a aprendizagem da turma. As observações 

referentes ao tempo de aula, realizadas pelos meus colegas permitiram-me 

retirar algumas ilações pertinentes. Numa fase inicial da minha prática 

pedagógica, perdia bastante tempo na instrução e nas questões organizacionais. 

Neste sentido, trabalhei para otimizar estes momentos, nomeadamente fazendo 

uso da demonstração acompanhada de palavras-chave. Assim, tornei os 

momentos de instrução e de transição para a prática em algo cada vez mais 

objetivo, claro e eficaz. No entanto, é de mencionar que, numa fase inicial, este 

maior tempo despendido acaba por ser razoável, já que era a altura de 

estabelecer regras e rotinas. À medida que o tempo foi passando, as 

observações dos meus colegas revelavam que o tempo de instrução e 

organização eram menores e o tempo de prática dos alunos, consequentemente, 

aumentou para cerca de 60-70%. Deste modo, através destes dados, melhorei 

a minha atuação potenciando não só o tempo de empenhamento motor dos 

alunos, mas também o seu tempo potencial de aprendizagem.  

 Por fim queria enaltecer que o Desporto envolve emoção. Por isso, 

devemos permitir a emotividade aos alunos, já que essa emoção vincula as 

aprendizagens. De acordo com Guilherme (2015), o envolvimento emocional dos 

alunos com as atividades realizadas parece ser um forte aliado do processo E-

A. Segundo o mesmo autor este envolvimento proporciona prazer durante a 

atividade, para além desses estados emocionais intensos estarem associados a 

uma maior consistência das aprendizagens. De facto, os momentos marcantes 

e prazerosos envolvem emoções muito mais consideráveis, que provocam a 

incorporação de aprendizagens mais significativas.  

 

“Os alunos estiveram completamente envolvidos na aula, sendo isto de capital 

importância (…) alunos muito disponíveis, emocionalmente envolvidos, recetivos 

ao feedback e à correção o que possibilitou uma aprendizagem muito mais 

profícua.” (Reflexão aula 103 e 104) 
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Assim, nas minhas aulas, prezei por um ambiente emotivo, envolvente 

que motivasse os alunos a apreenderem aprendizagens significativas. Para isso, 

por exemplo, nas aulas em ginásio autorizei a colocação de música durante a 

aula, já que este aspeto aumentava os níveis de motivação, entusiasmos e 

envolvimento para com as tarefas propostas. Apesar de providenciar aos alunos 

este clima mais descontraído, eles assumiram a responsabilidade de se 

empenharem durante as aulas, pois perceberam que esta circunstância tornava 

o contexto de E-A deveras motivante e agradável.   

 

“Relativamente ao clima da aula, permiti a colocação de música durante a 

mesma, contudo os alunos foram sensibilizados para o facto de esse clima 

descontraído requerer envolvimento nas tarefas propostas por parte dos alunos 

e quando ocorressem momentos de instrução a concentração dos alunos teria 

de ser máxima.” (Reflexão aula 9 e 10) 

 

“Importa destacar que na aula esteve patente um ambiente deveras positivo, 

onde os alunos estiveram descontraídos, com música e, ao mesmo tempo, 

empenhados na realização das tarefas propostas.” (Reflexão aula 61 e 62) 

 

4.1.3.5. Processo de instrução 

 

De acordo com Rosado & Mesquita (2011) o papel da comunicação na 

orientação do processo E-A é indiscutível, sendo a transmissão de informação 

uma das competências fundamentais dos professores. De referir que, quer as 

tarefas de organização, quer as tarefas de aprendizagem, devem ser 

apresentadas aos alunos, para que os mesmos escutem e a compreendam a 

informação inerente (Siedentop, 1998).  

Segundo Rosado & Mesquita (2011) na otimização da comunicação, os 

professores devem garantir níveis de atenção consideráveis por parte dos 

alunos, tendo, por isso, de selecionar a informação mais relevante para os 

mesmos centrarem a sua atenção nos estímulos visuais fundamentais para a 

resposta motora adequada (atenção seletiva). Durante o EP tive o cuidado de 

captar e envolver a atenção de todos os alunos nos momentos de instrução, 
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embora, este processo fosse uma aprendizagem. Numa fase inicial senti 

algumas dificuldades, como se pode contatar abaixo: 

 

“(…) no exercício 2x1 senti dificuldade em colocar os alunos em exercitação. 

Expliquei e demonstrei o exercício num meio-campo, todavia, não assegurei que 

toda a turma estivesse a ver e a ouvir o que era pretendido, já que os alunos 

estavam muito juntos. Por essa razão, no momento de dividir os alunos pelos 4 

meios-campos começou a complicação… Dividi os alunos pelos campos, 

contudo verifiquei que estes não estavam a perceber para onde se deviam dirigir 

e colocar, o que é normal, já que alguns não prestaram atenção à minha 

instrução.” (Reflexão aula 15/16) 

 

Contudo, à medida que o tempo foi passando, nos momentos de 

instrução, fui conseguindo envolver os alunos e assegurar que os mesmos 

prestassem atenção àquilo que era pretendido para os exercícios em questão, 

com o intuito de aumentar a eficácia na transição entre instrução e a prática.  

Porém, não importa somente garantir a atenção do aluno, que este receba 

a informação de forma correta ou que que este compreenda e retenha a 

informação, é preciso que o mesmo a aceite, que seja persuadido e que adira 

efetivamente às atividades propostas (Rosado & Mesquita, 2011). Para 

persuadir os alunos, de acordo com os autores supraditos, têm de se dar atenção 

à paralinguagem, aos aspetos não-verbais e à congruência entre as mensagens 

verbais e não-verbais. De facto, o volume da voz, a entoação, a articulação, o 

contacto visual, as expressões visual e a coerência do discurso, foram aspetos 

que primei por desenvolver durante o EP, com o intuito de cativar e de criar 

empatia com os alunos, por forma a incrementar o processo de instrução. 

Perante isto, saliente-se que fazem parte da instrução todos os comportamentos 

verbais e não-verbais que estão intimamente relacionados com os objetivos de 

aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). Temos de ser capazes de, cada vez 

mais, criar uma harmonia intensa em torno destes dois aspetos, só assim 

captamos os alunos para se envolverem neste processo. Uma vez imersos, a 

rentabilidade da aula cresce exponencialmente. 

Por outro lado, importa mencionar que a comunicação é deveras 

influenciada pela perceção seletiva, pela sobrecarga de informação, pela 
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linguagem, e pelo receio de comunicar dos próprios alunos (Rosado & Mesquita, 

2011). Temos de prezar por intervenções curtas, objetivas, claras e concisas. Só 

desta forma podemos ter eficácia e rentabilidade neste processo. Porém, podem 

existir diferenças entre aquilo que o professor pretende dizer e aquilo que 

efetivamente transmite, para além de que aquilo que o praticante ouve, não é 

necessariamente aquilo que compreende e aquilo que compreende, pode não 

ser o que fica retido ou, em última análise, que é executado (Rosado & Mesquita, 

2011). É um processo complexo que deve ser bastante cuidado, para potenciar 

a transferência da informação que é realmente pertinente, da forma que se 

pretende. Foi uma verdadeira batalha, ao longo do ano, ser o mais clara possível 

nas intervenções, porém trabalhei sempre para transmitir a ideia correta das 

tarefas motoras, já que que a maioria dos alunos aprende eficazmente quando 

têm uma ideia precisa daquilo que devem cumprir (Siedentop, 1998). 

Siedentop (1998) propõe dez cuidados para uma apresentação das 

tarefas eficaz: planificar cuidadosamente, fazer uma descrição completa da 

tarefa, utilizar linguagem entendível pelos alunos, falar com entusiasmo, mas 

lentamente, demonstrar todas as habilidades motoras no contexto da sua 

realização, assegurar que os alunos vêm a partir dos pontos de vista mais 

adequados, assegurar que a demonstração é pertinente, garantir que todos os 

eventuais perigos e as regras de segurança são bem compreendidas, garantir a 

atenção ativa dos alunos durante a demonstração e verificar a compreensão, ou 

não, da tarefa. Na minha prática recorri regularmente a estas estratégias, para 

conseguir desenvolver a minha capacidade de instrução para um nível superior. 

Destaco a preparação dos momentos de instrução e a demonstração, 

acompanhada de palavras-chave (estratégia aprofundada mais à frente), por 

terem sido fulcrais para um melhor entendimento dos alunos. 

 

“No que diz respeito à instrução das técnicas de transmissão (estafetas), optei 

por sentar toda a turma, para assegurar que toda a gente estava a ver a 

demonstração dos dois voluntários e as minhas indicações (componentes 

críticas).” (Reflexão aula 27/28) 
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De acordo com Siedentop (1998), na maioria das ocasiões, é preferível 

agrupar os alunos nos momentos de instrução. E foi precisamente isto que 

assegurei: 

“Instruí o exercício e estabeleci os objetivos do mesmo com os alunos reunidos 

à minha frente, sendo que após esta intervenção demonstrei o exercício com 

alguns alunos num campo.” (Reflexão aula 10/11) 

 

Por fim, antes de iniciar a prática verifiquei sempre, tal como aconselha 

Siedentop (1998), se a mensagem foi devidamente percebida pelos alunos. Para 

isto, perguntava à turma se existiam dúvidas ou se algum aspeto carecia de 

esclarecimentos adicionais. 

Siedentop (1991) advoga que a informação transmitida na instrução é 

referente a três momentos: 1) antes da prática (apresentação da tarefa motora e 

seus objetivos); 2) durante a prática (emissão de FB); 3) após a prática (análise 

da resposta dos alunos). Perante isto, no primeiro momento apresentava a tarefa 

motora aos alunos, explicitava os seus objetivos e, recorria à demonstração, 

acompanhada por palavras-chave. Durante a prática, observava e analisava o 

comportamento dos alunos para, após reflexão, lhes fornecer FB. Finalmente 

após a prática concebia um trabalho introspetivo de análise do desempenho dos 

alunos. 

Após esta breve contextualização referente ao processo de instrução irei, 

de seguida, destacar algumas estratégias que foram recorrentes ao longo do 

processo E-A, assim como, discorrer sobre os modelos instrucionais em que me 

basei, com o intuito de proporcionar aos alunos um bom ensino. 

 

 

4.1.3.6. Feedback 

 

Posteriormente à realização de uma tarefa motora, por parte de um aluno, 

este deve receber um conjunto de informações acerca da forma como realizou a 

ação, com o intuito de melhorar o seu desempenho (Rosado & Mesquita, 2011). 

É precisamente neste contexto que surge o FB que, de acordo com Rink (2014) 

é uma fonte de informação relativa ao desempenho do aluno. Por outras 
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palavras, é uma informação referente a uma resposta que se utilizará para 

modificar a resposta seguinte (Siedentop, 1998). 

Perante o exposto, o FB assume-se como uma mais-valia para o professor 

no processo de interação pedagógica (Rosado & Mesquita, 2011). Possui, em 

todo o processo, uma vincada relevância e pertinência no âmbito das alterações 

de comportamento (Sarmento, 2004), sendo necessário para a aprendizagem 

(Siedentop, 1998). De salientar ainda que, segundo o último autor, quanto mais 

preciso for o FB, maior será a rapidez da aprendizagem. Importa notar que o FB 

possui três funções: 1) informar; 2) reforçar; 3) motivar. (Rink, 2014). 

O professor conseguir emitir FB de qualidade tem que, em primeira 

instância, saber descortinar os erros dos alunos. Porém, tal como advogam 

Rosado & Mesquita (2011) os professores possuem dificuldade em diagnosticar 

as insuficiências dos praticantes, muitas vezes, devido à falta de conhecimento 

do conteúdo, promovendo lacunas na qualificação do FB. 

Perante o enunciado, durante o EP, com o objetivo de aumentar a 

qualidade do meu FB, aprimorei o meu conhecimento nas mais diversas matérias 

de ensino. Isto foi fulcral, já que competência de deteção dos erros exige o 

conhecimento dos modelos de execução e dos contextos em que se concretizam 

as habilidades motoras (Rosado & Mesquita, 2011). De referir que, os MEC, a 

partilha de ideias em sede de NE e a pesquisa autónoma, foram preponderantes 

para evoluir neste particular. Numa fase inicial, senti algumas dificuldades na 

procura do erro dos meus alunos durante as aulas, especialmente nos Desportos 

individuais e no Voleibol. No entanto, fui moldando e dotando a minha lente de 

capacidades observadoras focando a execução, ou não, das componentes 

críticas ou objetivos comportamentais pretendidos. De acordo com Siedentop 

(1998), as habilidades de ensino podem formular-se com precisão, sendo que 

os atos de ensino relativos a estes objetivos podem ser observados e as 

informações podem ser utilizadas para fornecer FB precisos com o intuito de 

ajudar o professor a potenciar a aprendizagem dos alunos e, em última instância, 

melhorar-se a si próprio. De enaltecer que os FB necessitam de ser precisos o 

suficiente para beneficiar o aluno (Rink, 2014). Através desta estratégia de 

objetivar aquilo que os alunos teriam de cumprir, consegui emitir FB mais 
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precisos e de acordo com as necessidades de cada aluno e, ao mesmo tempo, 

evoluir enquanto docente para patamares superiores. Nos jogos desportivos 

coletivos Andebol e Basquetebol, não constatei grandes dificuldades na 

descoberta dos erros dos alunos, já que a minha experiência como treinadora de 

Futebol teve bastante tranfer para os mesmos. Os princípios gerais de jogo 

destas modalidades defendem, precisamente, os mesmos pressupostos, tendo 

porém particularidades próprias inerentes à identidade de cada modalidade. 

Todavia conhecia bastante bem essas peculiaridades, por acompanhar as 

modalidades com muita assiduidade. Deste modo, consegui ser bastante eficaz 

na deteção do erro nas matérias de ensino referidas e, consequentemente emiti 

FB mais pertinentes. 

 

”É de realçar que me senti bastante bem e confiante na emissão de feedback 

nesta parte da aula (Basquetebol), conseguindo descortinar, facilmente, os erros 

dos alunos, com posterior emissão de feedback.” (Reflexão aula 25/56). 

 

Como podemos constatar a observação foi, sem dúvida uma ferramenta 

crucial para a qualidade de emissão do FB, já que, indo de encontro daquilo que 

afirma Sarmento (2004), assume-se como um meio para os professores 

atuarem, de forma crítica, sobre os comportamentos observados.  

De facto, a forma mais rápida de aperfeiçoar as habilidades é praticá-las 

e obter FB apropriados (Siedentop, 1998). Para garantir este último aspeto, é 

fundamental uma observação da execução com o intuito de determinar as suas 

caraterísticas mais relevantes, diferenciar caraterísticas corretas e incorretas, 

determinar a forma como a resposta deve ser modificada para se alcançar o 

objetivo pretendido e transformar essa informação, por forma a ser percebida 

pelo aluno (Armstrong & Imwold, 1982, cit. por Rosado & Mesquita, 2011).  

A questão, para fomentar uma aprendizagem profícua aos alunos, 

prende-se verdadeiramente pelos aspetos acima mencionados. Porém existem 

mais aspetos que precisam de ser atendidos. 

Segundo (Rosado & Mesquita, 2011) os FB devem assumir como 

caraterísticas centrais a especificidade, a congruência e serem corretivos. De 

acordo como os autores supracitados, o FB deve ser frequente e devemos 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

71 
 

garantir que cada aluno receba uma quantidade considerável de informação de 

qualidade no que concerne às suas ações motoras. Neste contexto, durante a 

minha prática pedagógica, como em todas as aulas a turma era dividida em dois 

grupos (um no foco da aula e outro em autonomia), consegui potenciar este 

aspeto. De facto, os meus alunos com esta estratégia receberam uma 

quantidade relevante de FB de cariz individual, aumentando os ganhos de 

aprendizagem. 

 

“(…) dividi a turma em dois grupos, ficando um, em autonomia, no exterior a 

realizar jogo de Futebol 5x5 “bota fora”. O segundo grupo esteve no ginásio a 

exercitar conteúdos da Ginástica (rolamento à retaguarda, apoio facial invertido, 

figuras de acrobática de pares e salto de vela e engrupado no mini trampolim) 

(…) Na minha perspetiva a aprendizagem dos alunos é deveras fomentada, 

quando existe um ciclo de feedback bem definido. E, como é óbvio, quanto 

menor for o número de alunos por professor, maior será a incidência de 

feedbacks individualizados, permitindo a melhoria do desempenho dos alunos 

nas diferentes habilidades motoras.” (Reflexão aula 33/34) 

 

Apesar disso, é preciso ter em consideração que a emissão de FB após 

todas as repetições pode ser prejudicial, já que não possibilita ao aluno assumir 

uma postura de autocrítica em relação ao seu desempenho, podendo provocar, 

em última análise, a dependência (Rosado & Mesquita, 2011). Porém, de acordo 

com os autores supracitados, quando é fornecido, o FB deve ser emitido logo 

após a execução, pois potência a eficácia do mesmo. Nesta perspetiva, no EP 

assumi uma postura de recheada de observação e reflexão, para agir no 

momento certo, fornecendo FB após determinada ação motora. Deste modo, fui 

capaz de realizar correções mais específicas, pertinentes e ponderadas. 

 

“Também tive em consideração a importância de emitir feedback, observar e 

refletir, para agir novamente. Daí o professor cooperante ter mencionado que na 

minha aula fui muito interventiva, mas, ao mesmo tempo muito observadora. Na 

minha perspetiva esta estratégia é deveras pertinente para elevar o processo 

ensino-aprendizagem para patamares superiores.” (Reflexão aula 29/30) 
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Dependendo das circunstâncias o aluno, por vezes, necessita de receber 

informação técnica precisa daquilo que realizou (FB descritivo), outras vezes, 

precisa de saber o que melhorar (FB prescritivo) (Rosado & Mesquita, 2011). Isto 

é deveras importante, no sentido de os alunos se consciencializarem daquilo 

que, verdadeiramente, executaram e que aspetos terão de corrigir para atingir 

uma execução correta. Este trabalho foi uma constante ao longo do EP e foi, em 

muitas ocasiões, acompanhado do questionamento, já que interrogar os alunos 

acerca da qualidade da sua execução, facilita as aprendizagens (Rosado & 

Mesquita, 2011). Perante isto, a aprendizagem dos alunos foi amplamente 

potenciada.  

Outro aspeto que tive em atenção foi não emitir FB corretivos de forma 

negativa. Tentei encará-los de uma forma positiva, através de encorajamentos e 

elogios das boas atuações dos alunos (Rosado & Mesquita, 2011), com a 

finalidade de contribuir para a criação de clima positivo na aula, potenciador de 

aprendizagens. 

Rosado & Mesquita (2011) afirmam que as correções devem sempre ser 

complementadas por demonstrações do movimento, para os alunos 

compreenderem o FB. Perante o exposto, os autores mencionam que os FB 

deverão ser auditivo-visuais ou auditivo-cinestésicos, permitindo que os alunos 

recebam a mensagem de diversas formas. Primei bastante por este aspeto, 

utilizando quer a verbalização, a demonstração e/ou o toque para corrigir 

determinados aspetos. Constatei que os alunos sentirem aquilo que devem 

corrigir ou realizar, através de FB cinestésicos é deveras eficaz para uma melhor 

compreensão daquilo que realmente têm de fazer. 

 

“(…) durante o exercício “um-dó-li-tá”, forneci inúmeros feedbacks aos alunos 

relativos à sua postura aquando da receção. Muitos deles estavam numa posição 

alta com os MI esticados. Corrigi-os através da demonstração e de forma verbal, 

focando a importância de assumirem um postura baixa pronta para reagir.” 

(Reflexão aula 59/60) 

 

“Relativamente ao passe de costas, (…) alguns alunos estavam a realizar o 

passe com o corpo por baixo da bola, em vez de este estar à frente da bola. Com 

isso, a bola apenas subia na vertical, adotando uma trajetória inadequada. Fui 
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intervindo e emitindo feedbacks com demonstração e manipulação dos alunos, 

focando essencialmente esse aspeto.” (Reflexão aula 53/54) 

 

“Fui fornecendo inúmeros feedbacks ao longo da aula, corrigindo a postura de 

muitos alunos ao longo da execução de alguns exercícios. Estas correções foram 

emitidas verbalmente e recorrendo a feedbacks cinestésicos.” (Reflexão aula 

77/78) 

 

 A expressão verbal do FB foi sempre um aspeto cuidado da minha parte. 

Tentei sempre adaptar a linguagem ao meu contexto, para os alunos 

compreenderem a mensagem de forma clara, tal como Rosado & Mesquita 

(2011) defendem. 

 

“Tentei ser o mais clara possível, fornecendo aos alunos feedbacks verbais 

objetivos e, muitas vezes, cinestésicos para os mesmos sentirem o que corrigir.” 

(Reflexão aula 111/112) 

  

 Importa destacar que recorri a palavras-chave ou a expressões-chave 

simples e objetivas na emissão de FB, sendo esta estratégica de uma eficácia 

tremenda na correção de habilidades motoras. Os meus alunos regiram muito 

positivamente a estes FB de cariz mais prático, percebendo, de imediato, aquilo 

que tinham de realizar. 

 

“(…) é de crucial importância que o segundo toque seja realizado com os apoios 

virados para o sítio onde se quer passar a bola, sendo que a bola deve assumir 

uma trajetória alta e paralela à rede. O feedback “vira os pés para onde queres 

passar a bola”, que o experimentei na presente aula, de facto resulta. É bastante 

eficaz para os alunos assumirem a postura corporal adequada.” (Reflexão aula 

63/64) 

 

 

 Por fim Rosado & Mesquita (2011) defendem que após o FB inicial, o 

docente verifique se o mesmo produziu os resultados pretendidos para, se 

necessário, diagnosticar e prescrever novamente. O mencionado expõe o ciclo 

de FB que, desde cedo, trabalhei por cumprir pois só assim poderia ter a certeza 
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que os alunos alteraram os comportamentos. Deste modo, os alunos ao sentirem 

que estava atenta às suas progressões, sentiam-se mais envolvidos nas tarefas, 

esforçavam-se muito mais, contribuindo para aprendizagens importantes. 

 

4.1.3.7. Demonstração 

 

A associação de estratégias instrucionais distintas de forma integrada, 

nomeadamente na apresentação das tarefas motoras, em consonância com a 

natureza específica das habilidades em questão e o nível de desempenho dos 

alunos, patenteia-se deveras eficaz (Rosado & Mesquita, 2011). Perante isto,  

Kwak (2005) sugere que os professores aquando da apresentação da atividade 

motora, incluam apresentações verbais claras e precisas, com demonstrações 

completas, acompanhadas por palavras-chave na sua realização. 

De acordo com Kwak (2005) a demonstração permite ao aluno, a 

visualização da habilidade motora a executar e segundo (Rosado & Mesquita, 

2011) a mesma deve ser planeada e o seu executante ser um bom modelo (não 

significando ser um grande executante, mas alguém capaz de fornecer um ideia 

global corretas das componentes criticas da habilidade motora). Para além disso, 

segundo os autores, pode ser necessário repetir-se a demonstração várias 

vezes, para fornecer uma ideia mais clara do movimento e a mesma deve ser 

realizada pelos alunos. Durante o ano recorri inúmeras vezes a esta estratégia 

para propor novas tarefas motoras, para além de, em muitas ocasiões, 

complementar as aulas com skill cards alusivos à tarefa. Isto teve repercussões 

muito positivas na imagem mental que os alunos criavam da correta execução 

da habilidade proposta, potenciando a sua aprendizagem. 

 

“Instruí o exercício e estabeleci os objetivos do mesmo com os alunos reunidos 

à minha frente, sendo que após esta intervenção demonstrei o exercício com 

alguns alunos num campo.” (Reflexão aula 10/11) 

 

“(…) expliquei os exercícios das diferentes estações à turma e solicitei a um 

alunos para os exemplificar, com o intuito que criar uma imagem mental do 

pretendido nos alunos. Penso que através desta estratégia, juntamente com a 
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colocação dos skill cards nas diferentes estações, ajudou os alunos a saberem, 

de forma clara, o que era pretendido realizarem nas diferentes estações do 

circuito.” (Reflexão aula 77/78) 

 

De referir também que na bancada do ginásio grande da ESAS existe um 

projetor com tela e computador. Posto isto, uma vez que a escola possuía este 

recurso precioso no recinto das aulas práticas, utilizei-o várias vezes para 

apresentar vídeos, ao longo do ano, nomeadamente quando pretendia introduzir 

algo de cariz muito técnico (ex: salto em comprimento, salto em altura, barreiras, 

serviço no Voleibol, remate em suspensão). De facto Rosado & Mesquita (2011), 

mencionam que a utilização de vídeo deve ser um último recurso, devido aos 

gastos de tempo, mas que quando se trata de conceber uma análise e avaliação 

técnico-tática, a sua utilização é preferível. No que concerne aos gastos 

temporais, dado que o projetor estava situado no recinto, os mesmos eram 

praticamente insignificantes, uma vez que, nestes dias, optava por iniciar a aula 

logo na bancada para, mal fizesse a chamada mostrar o vídeo e partir, de 

imediato para a prática. À medida que ia apresentando o vídeo aos alunos, ao 

mesmo tempo, focava verbalmente as componentes críticas dessa habilidade 

motora. A experiência que tive referente ao nível de transferência deste momento 

para a prática, foi bastante positiva. Os alunos apresentavam-se no final destes 

momentos, ansiosos por experimentar (motivados), para além de irem para a 

aula com uma ideia bem clara daquilo que ia ser pedido. Foi uma estratégia 

deveras facilitadora de aprendizagem, na medida em que permitia a emissão de 

FB muito mais específicos e assertivos. 

 

“De realçar que o facto de ter proporcionado aos alunos um estimulo visual do 

conteúdo através do visionamento de um vídeo, previamente à sua abordagem, 

ajudou os alunos a criarem uma imagem mental do gesto técnico que iriam 

realizar. Os alunos foram para o pavilhão com a ideia mental da correta execução 

do serviço por cima e, por isso, os meus feedbacks verbais foram mais eficazes 

e assertivos.” (Reflexão aula 99/100) 

 

“Relativamente ao salto em comprimento, (…) os alunos (…) foram galardoados 

com um vídeo alusivo ao salto que lhes forneceu uma imagem mental de uma 
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correta execução para fazerem o máximo de transfer possível para a sua 

execução durante a aula. Foi notório este aspeto durante a aula, além de facilitar 

a minha intervenção ao nível do feedback. Bastava eu mencionar pequenas 

coisas para os alunos perceberem, de imediato, aquilo que tinham de corrigir.” 

(Reflexão aula 105/106) 

 

 Importa mencionar que durante a demonstração utilizei, de forma muito 

regular na minha prática pedagógica, o recurso a palavras-chave, já que de 

acordo com Rosado & Mesquita (2011), a demonstração deve ser acompanhada 

de suporte verbal, promovendo ganhos de aprendizagem. 

 Por fim, queria ressalvar a importância que assume a demonstração na 

metodologia de trabalho que utilizei. Dado que os estímulos das diferentes 

matérias de ensino são dispersos ao longo do ano, faz sentido recorrer à 

demonstração como uma forma de recordação do estímulo que se pretende 

trabalhar ou aprimorar. Deste modo, os alunos, rapidamente relembram-se da 

tarefa ou habilidade motora que se pretende evoluir ou aperfeiçoar. 

 

“Como a última aula desta matéria de ensino já tinha sido há algum tempo, 

preocupei-me fazer demonstração de todos os exercícios propostos, para os 

alunos reavivarem a sua memória visual. Esta estratégia resultou plenamente, 

poupando-me bastante tempo de instrução.” (Reflexão aula 111/112) 

 

Em jeito de balanço, posso afirmar que a demonstração é uma ferramenta 

fundamental para os alunos serem elucidados através do visionamento de um 

modelo/vídeo, acompanhado de palavras-chave das componentes críticas 

pretendidas para determinada tarefa motora. Realmente, esta imagem visual é 

deveras facilitadora e fomentadora da aprendizagem. 

 

4.1.3.8. Modelos instrucionais utilizados 

 

Os modelos de ensino ou de instrução são planos coerentes e globais em 

que os professores de EF assentam o ensino da EF, com o intuito de ajudar os 

alunos a alcançar os objetivos de aprendizagem (Metzler, 2011). De facto, 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

77 
 

segundo o autor supramencionado a instrução é mais efetiva quando ocorre 

balizada num determinado modelo de instrução. 

Não existe nenhum único modelo que explique, por si só, a aprendizagem 

ou a falta dela, em todas os contextos, portanto, não pode haver uma única 

abordagem à instrução no contexto prático de ensino (Rink, 2001). Perante o 

exposto, não há uma melhor forma para lecionar a EF, depende do contexto, já 

que os alunos são diferentes, os resultados de aprendizagem são diferentes, daí 

a importância de cada professor adotar o modelo de instrução que promova a 

aprendizagem mais efetiva (Metzler, 2011). 

De realçar que, para alcançar resultados nos três domínios (motor, 

cognitivo e afetivo) e para abordar toda a gama de habilidades motoras a 

lecionar, os professores de EF precisam de saber usar diferentes modelos de 

ensino (Metzler, 2011). De facto, segundo o autor, os melhores professores são 

aqueles que conseguem conceber o plano certo para determinando contexto, 

tendo em vista o alcance de resultados nos conteúdos programáticos. 

 Por fim, importa salientar que existem os modelos de instrução mais 

centrados na direção do professor e modelos que atribuem mais espaço à 

descoberta e à iniciativa dos alunos, por isso, tem de se procurar o ponto de 

equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as necessidades de 

exercitar a autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma 

vinculação duradoura à prática desportiva (Mesquita & Graça, 2011). 

 Perante a complexidade do que foi supracitado a utilização e adoção dos 

modelos de ensino foi deveras ponderada e refletida em sede de NE. Neste ano 

de EP experimentei três modelos de instrução, todavia sempre tendo em 

consideração o meu envolvimento. Promovi algumas adaptações aos 

pressupostos de cada um, por forma a retirar o melhor possível dos alunos. 

 Posto isto, de seguida irei aprofundar e contextualizar os modelos de 

ensino/instrucionais que utilizei. 
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4.1.3.8.1. Modelo de Instrução Direta (MID) 

 

De acordo com (Mesquita & Graça, 2011), o MID prevaleceu durante largo 

anos no ensino da EF, sendo caraterizado por centrar no docente a tomada de 

praticamente todas as decisões sobre o processo E-A. Os autores advogam 

ainda que o docente executa o controlo administrativo, determinando, 

claramente, as regras e rotinas de gestão e ação dos alunos, de forma a obter a 

máxima eficácia nas atividades desenvolvidas pelos alunos. É de enaltecer que 

a aplicação do MID exige a revisão da matéria aprendida previamente, 

apresentação de novas habilidades e monitorização elevada da atividade dos 

alunos (Rosenshine, 1983, cit. por Mesquita & Graça, 2011). 

Pelas caraterísticas do MID, foi este modelo que predominou no início do 

ano letivo, com o intuito de definir regras e estabelecer rotinas bem claras na 

turma.  

 

“(…) perdi um pouco de tempo no início da aula numa breve conversa com os 

alunos sobre algumas rotinas e procedimentos fundamentais para o bom 

funcionamento das aulas.” (Reflexão aula 3 e 4) 

 

Desta forma consegui garantir o controlo da turma, impus a minha 

liderança enquanto professora, sendo isso absolutamente fundamental para todo 

que todo o processo E-A fluísse de forma adequada e natural.  

Ao longo do ano, dada a nossa metodologia de trabalho, optei, nas 

modalidades individuais como Dança, Atletismo e Ginástica, por utilizar este 

modelo. Recorde-se que lecionei sete modalidades distintas, trabalhando com 

base na dispersão de estímulos de cada uma delas. Realmente eram muitos os 

conteúdos programáticos a serem lecionados durante o ano. Então, tendo em 

vista a rentabilização do tempo disponível para cada estímulo, nos Desportos 

individuais optei por um modelo de instrução mais voltado para a estruturação 

pormenorizada das situações de aprendizagem. Aliás é de realçar que o MID é 

vantajoso no ensino de conteúdos decomponíveis para uma abordagem passo 

a passo, como é o caso do das progressões pedagógicas para a aprendizagem 

de determinadas habilidades desportivas num contexto fechado (Mesquita & 
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Graça, 2011). Os casos da Dança, Atletismo e Ginástica são modalidades 

fechadas em que a interferência contextual é mínima, por isso a sua exercitação 

num contexto de maior prescrição, explicação detalhada e monitorização foi a 

melhor solução para o contexto de trabalho em que estava inserida.  

 

“Durante a aula foram propostos exercícios progressivos que representavam 

uma desconstrução lógica do salto. Esta progressão pedagógica bem definida e 

as minhas correções e feedbacks constantes, permitiram aos alunos irem 

adquirindo os pressupostos fundamentais do salto à medida que a aula ia 

decorrendo.” (Reflexão aula 105 e 106) 

 

Note-se que sempre que surgia um estímulo de determinada modalidade 

individual, fazia uma revisão daquilo que tinha sido ensinado na aula anterior, 

com o intuito de os alunos se recordarem do que foi desenvolvido. Assim garanti 

o estabelecimento do ciclo “matéria antiga-matéria nova”, defendido por 

Mesquita & Graça (2011).  

 

“Após a colaboração dos alunos na filmagem, passei para o estímulo de Dança. 

De ressalvar que antes de colocar os alunos em grupo para trabalharem na 

coreografia, optei por rever as partes já abordadas, com o intuito de as relembrar 

e consolidar.” (Reflexão aula 87 e 88) 

 

Por outro lado, sempre que era a altura de apresentar um novo conteúdo 

explicava e demonstrava a habilidade, com o intuito de proporcionar aos alunos 

quer uma descrição verbal, quer uma imagem visual da mesma. De mencionar 

que acompanhei a demonstração com palavras-chave pertinentes, por forma a 

focalizar a atenção dos alunos nas componentes críticas fulcrais para a 

realização correta da habilidade, tal como advogam Mesquita & Graça (2011).  

 

“Expliquei todos os exercícios da aula de forma detalhada, complementando com 

demonstração dos mesmos por parte de um aluno. De salientar que à medida 

que o aluno ia realizando os exercícios ia emitindo algumas palavras-chave 

fulcrais para o cumprimento das componentes críticas inerentes a cada um.” 

(Reflexão aula 91 e 92) 
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Por fim, depois de a tarefa ter sido apresentada monitorizei os alunos, 

sempre tendo em vista uma execução cada vez melhor das habilidades, 

recorrendo a estratégias de demonstração e ao FB corretivo de cariz verbal ou 

cinestésico. Assim fiz jus ao proferido por Mesquita & Graça (2011, p. 50), “o 

professor emite um elevado número de FB e correções aos alunos durante a 

prática e/ou entre cada tarefa.” 

É de ressalvar que apesar dos pressupostos do modelo, recorri também 

à estratégia do questionamento com o intuito de entender se os alunos tinham 

consciência do que estavam a fazer, para além de os obrigar a pensar sobre o 

modo como executavam as tarefas propostas, percebendo os erros estavam a 

cometer. Para além desta situação, à medida que o tempo foi passando, concedi, 

cada vez mais autonomia aos alunos durante a realização das tarefas propostas, 

ao focalizar a atenção em grupos de prática mais restritos. 

 

“De notar que na presente aula focalizei a minha atenção na estação da rondada, 

pelo facto de ser um elemento gímnico novo para os alunos. Deste modo, os 

alunos realizaram os restantes exercícios das vagas em autonomia.” (Reflexão 

aula 61 e 62) 

 

Como balanço, posso afirmar que a abordagem dos conteúdos passo-a-

passo das modalidades de Dança, Atletismo e Ginástica foi eficaz e teve 

resultados de aprendizagem deveras positivos.  

 

4.1.3.8.2. Modelo de ensino do jogo para a compreensão 

(MEJPC) 

 

O MEJPC teve origem nos fins dos anos 60 e 70, todavia foram Bunker e 

Thorpe, que em 1982, que formalizaram o seu aparecimento (Mesquita & Graça, 

2011). Com este modelo pretendeu-se o desenvolvimento da capacidade de jogo 

através da compreensão tática do mesmo, contrariando as perspetivas 

tradicionais que defendiam o desenvolvimento da técnica de forma isolada e 

descontextualizada do jogo (Mesquita & Graça, 2011). 

 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

81 
 

“Nesta aula, fruto da necessidade revelada pelos alunos de se dotarem de novas 

armas de ataque no que concerne ao Voleibol, introduzi o remate em suspensão. 

De facto, os alunos estavam a demonstrar uma eficácia defensiva considerável 

durante o jogo, pelo que a turma teria de criar maiores adversidades à defesa.” 

(Reflexão 57 e 58) 

 

Perante o exposto constatamos que o MEJPC é um modelo cuja 

orientação é centrada na compreensão da tática e da tomada de decisão. 

Este modelo é baseado em formas de jogo e em sequências de jogo 

desenvolvidas de forma apropriada, focando a resolução de problemas táticos 

por parte dos alunos (Metzler, 2011). 

O MEJPC está, assim, interligado com o estilo de ensino de descoberta 

guiada, no qual o praticante perante a exposição a um problema, é convidado a 

procurar soluções, discuti-las e explicá-las, ajudado pelas questões estratégicas 

do professor (Mesquita & Graça, 2011). Deste modo, segundo os autores 

supracitados, o modelo percorre seis fases: i) forma de jogo vs alunos (forma de 

jogo adequada ao contexto dos praticantes), ii) apreciação do jogo (onde o 

praticante é confrontado com o regulamento, funcionalidade e lógica 

acontecimental), iii) consciência tática (consciencialização dos problemas 

táticos, compreensão de táticas elementares), iv) tomada de decisão (resolução 

de problemas, conferindo significado ao uso da técnica), v) habilidades de jogo 

(aperfeiçoamento de habilidades técnicas), vi) performance (integração de todas 

as fases anteriores, consolidação do jogo praticado).   

 Durante a minha prática pedagógica utilizei este modelo no ensino das 

modalidades coletivas, mais concretamente, Futebol, Andebol, Basquetebol e 

Voleibol. No meu entendimento, neste tipo de modalidades abertas, em que 

predomina a interferência contextual, é fulcral a aprendizagem ser situada no 

contexto de jogo. Para além disso, o MEJPC obriga os alunos a compreenderem 

o jogo e a procurarem soluções para tomarem decisões corretas e eficazes.  

 

“Relativamente ao Basquetebol, à semelhança das aulas anteriores dei relevo 

ao jogo e às questões táticas inerentes ao mesmo. No caso particular das 

raparigas, pude constatar que, no jogo, não estavam a ser asseguradas linhas 

de passe seguras para a portadora da bola, provocando perdas de bola 
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constantes e pouca imprevisibilidade. Perante isto, parei o jogo e questionei as 

alunas sobre o que achavam que era necessário para melhorarem a qualidade 

do jogo. Elas responderam: “jogar mais em equipa”, perante isto perguntei-lhes 

o que tinham de assegurar. Elas mencionaram “colegas para passar a bola”. 

Depois disso perguntei se era mais fácil assegurar uma linha de passe 

movimentando-me mais rápido e desmarcando-me ou realizando movimento 

pouco fulgurosos e lentos. A resposta foi imediata: “realizar desmarcações 

rápidas”. Posto isto, chegamos à conclusão que teria de haver uma maior 

mobilidade durante o jogo e para tal estabelecemos o objetivo de após passe, 

cortar para o cesto. Note-se que após esta reflexão conjunta, a maioria das 

raparigas, na presente aula, já conseguiram apresentar este comportamento 

com naturalidade, melhorando as suas ações.” (Reflexão aula 27 e 28) 

 

Só desta forma é que os alunos saberão pensar estrategicamente, ler e 

interpretar o jogo para, em última análise, saber jogar. 

 De ressalvar também que utilizei a estratégia do questionamento 

orientada para os objetivos, na abordagem aos problemas que iam surgindo, 

incutindo nos alunos um pensamento critico. 

  

4.1.3.8.3. Modelo de Educação Desportiva (MED) 

 

De acordo com Siedentop (2002) o MED é um modelo instrucional 

delineado para proporcionar aos alunos experiências desportivas ricas e 

autênticas, no contexto educativo da EF. Este modelo de ensino confere um 

cunho afetivo e social às aprendizagens, oferecendo um plano compreensivo e 

coerente para o ensino do Desporto na escola, preservando e reavivando o seu 

potencial educativo (Mesquita & Graça, 2011). Segundo Siedentop (2002) o 

MED integra seis caraterísticas chave do Desporto: época desportiva, afiliação, 

competição formal, record, festividade e evento culminante. 

Não irei aprofundar mais este modelo, já que dada a metodologia da 

nossa escola, não era viável a sua aplicação. Recordo que, por aula, lecionamos 

várias modalidades em simultâneo e, como tal, era inviável concretizá-lo. 

Todavia faço-lhe a referência, pois tentei dar aos alunos, em momentos isolados, 

uma pequena luz deste modelo. No final de cada período organizei, na minha 
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turma, um/dois torneios de modalidades coletivas (Futebol, Basquetebol e 

Voleibol). Estruturei estes torneios tendo por base alguns dos pressupostos do 

MED como a literacia desportiva, o entusiasmo, a festividade, a competição 

saudável, a cooperação e a afiliação. As equipas foram constituídas por mim, 

tendo por base o nível de desempenho revelado pelos alunos durante as aulas 

e assegurando o seguinte pressuposto: heterogeneidade intra-equipas e 

homogeneidade entre-equipas. Desta forma, promovi a inclusão de todos os 

elementos da minha turma. Assegurei a diversidade de funções, já que existiam 

árbitros, capitães, jogadores e secretários. Cada equipa tinha uma cor definida, 

bem identificada através de coletes. Contruí quadros de constituição das equipas 

(identificadas com a sua cor), de classificação e de calendarização dos jogos. 

De salientar que estes quadros tinham o tamanho de uma folha A3 e foram 

colocados na parede, estando visíveis para consulta por parte dos alunos. O seu 

preenchimento ficava a cabo dos secretários. Também procedi à elaboração de 

diplomas para todos os alunos com a respetiva classificação da equipa, a serem 

entregues no final da competição. 

Estes torneios fizeram jus ao momento de competição formal, à afiliação 

e à festividade inerentes ao MED, abarcando as caraterísticas acima 

mencionadas. Esteve patente nestas aulas um grande envolvimento social, onde 

os alunos cooperaram, competiram, respeitaram regras e formalidades e, acima 

de tudo, foi promovida a cultura desportiva inerente à modalidade em questão. 

Por fim, é de enaltecer que o nosso NE organizou um evento culminante 

de Atletismo para as três turmas à nossa responsabilidade. Segundo Mesquita 

& Graça (2011), pretende-se que o evento culminante seja revestido por um 

clima festivo. Foi precisamente com este objetivo que decidimos galardoar os 

nossos alunos com esta experiência ímpar, nunca antes realizada na ESAS. Foi 

uma competição de despedida, organizada pelo nosso NE até ao mais ínfimo 

pormenor. Quadro de pontuações/classificação, sistema de som, credenciais, 

folhas de registo, distribuição de papéis, definição da cor de cada turma, 

medalhas, diplomas, montagem de material, autorizações da direção da escola, 

calendarização das provas, regulamentos das provas, enfim, uma panóplia de 

tarefas imensa para garantir a melhor competição possível aos alunos! Muito, 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

84 
 

mas mesmo muito trabalho, mas o sentimento de realização no final compensou 

tudo. Fomos três professores para gerir noventa alunos. Dia cansativo, mas 

recheado de felicidade, alegria e festividade. Foi verdadeiramente gratificante 

terminar o ano letivo desta forma incrível. 

Com estas atividades pretendi preservar e promover a valorização do 

papel da EF na ESAS, para além de fomentar a competição saudável assente 

em valores como o respeito, fair-play, companheirismo e espírito de equipa. 

Acredito que consegui fomentar a filiação dos meus alunos para com o Desporto, 

incrementando-lhes o gosto pelo Desporto. 

Esta pequena amostra do MED soube a pouco, porém tenho a 

consciência que estes momentos foram a forma mais viável de presentear os 

alunos com o contacto com este modelo. 

 

4.1.3.9. Ensino das modalidades 

 

Após ter discorrido sobre as estratégias e modelos de ensino que 

coloriram a minha praxis, é pertinente abordar a forma como ensinei as 

modalidades aos alunos. 

De acordo com Vickers (1990), existem dois tipos de organização 

metodológica do conteúdo: da base para o topo e do topo para a base. Segundo 

a autora supracitada a primeira abordagem implica a necessidade de 

desconstruir uma atividade em subcomponentes para, posteriormente a 

reconstruir usando a lógica do simples para o complexo. É uma perspetiva em 

que importa primeiro perceber os diferentes elementos do contexto de forma 

independente. Deste modo, presta muita atenção ao ensino de habilidades 

individuais, havendo uma prática extensiva das mesmas (Vickers, 1990). Assim, 

podemos constatar que é uma estratégia que caminha do simples para o 

complexo. Por outro lado, a abordagem do topo para a base pretende dotar os 

alunos da capacidade de compreenderem os princípios e conceitos complexos 

subjacentes à execução de competências, estratégias e atividades completas 

(Vickers, 1990). Possibilita aos alunos uma visão global do contexto a priori de 

constatarem os diferentes elementos que pertencem ao mesmo. Esta 
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abordagem pressupõe propor aos alunos tarefas baseadas no jogo e 

proporciona ambientes de aprendizagem ricos e motivantes (Vickers, 1990). 

Posto isto é uma abordagem que começa pelo complexo como um todo para 

alcançar o simples. 

Perante o exposto, importa mencionar que abordei os jogos desportivos 

coletivos patentes nos referenciais da ESAS (Futebol, Andebol, Voleibol e 

Basquetebol) do topo para a base. Posto isto parti do jogo formal e desconstruí 

os seus elementos, consoante as necessidades evidenciadas pelos alunos. Esta 

forma de abordagem é fundamental para os alunos aprenderem a ler e 

compreender o jogo. Concomitantemente, Graça & Mesquita (2013) afirmam que 

para o ensino dos jogos ser educativo e emancipatório, o mesmo tem de conduzir 

a uma melhoria da capacidade de jogar, de entender e de fruir o jogo. Note-se 

que foi precisamente este o meu objetivo durante o EP, queria que os meus 

alunos conhecessem o jogo, soubessem jogá-lo e, em última análise, que 

sentissem prazer em fazê-lo. 

 No que concerne às modalidades de cariz individual que lecionei (Dança, 

Atletismo e Ginástica) utilizei a abordagem da base para o topo. Neste tipo de 

modalidades, na minha perspetiva, faz sentido numa fase inicial dotar os alunos 

dos elementos técnicos para, posteriormente, os ir articulando, seguindo uma 

lógica do simples para o complexo. Como são modalidades fechadas, com 

interferência contextual insignificante, faz sentido partir dos pressupostos e 

elementos mais simples constituintes da modalidade. Esta lógica progressiva 

permitiu que os alunos incorporassem de forma gradual os diferentes objetivos 

destas modalidades.  

Agora, falando mais especificamente de cada modalidade em particular, 

no que diz respeito ao Andebol e Futebol, posso mencionar que as mesmas 

foram altamente prejudicadas derivado aos constrangimentos climatéricos. 

Realmente, costuma-se dizer que Braga é o “penico do céu” e este ano, 

infelizmente, não foi exceção à regra. Choveu grande parte do ano letivo, 

limitando, fortemente, a utilização do espaço exterior, sendo este espaço o mais 

indicado para lecionar estas duas modalidades. Deste modo, os objetivos que 

propus alcançar não foram atingidos. No caso do Andebol iniciei a minha 
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abordagem no 5x5 com defesa individual e fiquei numa fase inicial da abordagem 

jogo 6x6 com defesa zonal, quando ambicionava chegar ao jogo formal 7x7 e 

trabalhar alguns dos seus pressupostos táticos de forma mais profunda. Como 

já referi anteriormente, nesta modalidade parti sempre da situação de jogo para 

posteriores desconstruções consoante as necessidades. Essas desconstruções 

espelharam-se sempre em tarefas mais simples que o jogo formal, porém 

sempre balizadas no mesmo. São exemplos disso as situações 2x1+GR e 

4x3+GR que utilizei para trabalhar os comportamentos táticos ofensivos 

pretendidos.  

 

“Relativamente ao exercício 2x1, percebi que muitos alunos não possuem as 

noções básicas de resolução destas situações de superioridade numérica. 

Muitas vezes, os atacantes com espaço para atacar a baliza e/ou atrair o defesa, 

optavam por passara bola ao colega, permitindo ao defesa estar numa posição 

próxima de intercetar a bola, dificultando a ação do recetor da bola. Neste sentido 

utilizei o questionamento, com o intuito de os alunos pensarem na melhor forma 

de resolver este problema. Em conjunto, chegamos à conclusão que o atacante 

com bola só devia realizar o passe se estivesse a ser pressionados pelo defesa, 

ou seja, após atrair o defesa..” (Reflexão aula 17 e 18) 

 

Por outro lado, utilizei situações de igualdade numérica como o 2x2+GR 

ou 3x3+GR para desenvolver competências defensivas. Esta forma de 

abordagem mais tática e baseada na compreensão do jogo permitiu aos alunos 

terem um conhecimento do jogo de Andebol mais profícuo. Eles foram evoluindo 

dentro do jogo e atingindo objetivos de forma gradual. 

Relativamente ao Futebol, confesso que foi uma modalidade à qual não 

dei a mesma importância que os restantes jogos desportivos coletivos, na 

medida em que este é o Desporto rei a nível nacional. O Futebol é assunto de 

permanente destaque na comunicação social e sociedade em que estamos 

imersos. É um assunto amplamente debatido nos mais diversos contextos, para 

além de serem transmitidos uma imensidão de jogos. Quer se goste, quer não 

se goste, é um Desporto que faz parte do quotidiano dos portugueses e com o 

qual toda a gente tem contacto. Posto isto, os princípios básicos do jogo acabam 

por, naturalmente, aparecer nas aulas de EF. Foi engraçado constatar este facto 
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nas minhas aulas, mesmo as raparigas (grupo da turma menos dotado na 

modalidade perante a avaliação diagnóstica) quando era para jogar futebol, 

sabiam como ocupar o espaço do campo, perceber quando e como deviam 

defender e atacar. Como expectava as lacunas de cariz técnico, não permitiam 

uma grande qualidade de jogo, contudo os princípios básicos de jogo acabavam 

por ir aparecendo. Quanto ao grupo dos rapazes, muitos deles eram jogadores 

de futebol e, quem não era, percebia e sabia jogar. Assim sendo, o futebol não 

carecia de muitos estímulos ao longo do ano, apenas aperfeiçoei o jogo formal 

5x5. No entanto, é de referir que nos poucos estímulos desta modalidade, fiz 

uma abordagem a partir do jogo, desconstruindo os quatro princípios específicos 

de jogo ofensivos e os quatro princípios específicos de jogo defensivos, 

fundamentais para assegurar uma qualidade de jogo aceitável: Princípios da 

penetração e da contenção; princípios da cobertura ofensiva e da cobertura 

defensiva, princípios da mobilidade e do equilíbrio e princípios do espaço e da 

concentração. Como já referir anteriormente no tópico organização e gestão da 

aula, nesta modalidade trabalhei por grupos consoante o género. Consoante os 

problemas que iam aparecendo em jogo e após reflexão com os alunos acerca 

dos problemas, propunha tarefas baseadas no jogo para trabalhar os princípios 

acima mencionados, nomeadamente através de situações de 2x1, 3x2, 4x3 para 

desenvolver os comportamentos ofensivos e através de situações de igualdade 

numérica para trabalhar os comportamentos defensivos. 

Quanto ao basquetebol, perante a avaliação diagnóstica iniciei o seu 

ensino partindo do jogo 3x3 numa tabela. À semelhança das duas modalidades 

em cima explanadas, também parti do jogo e dos problemas evidenciados pelos 

alunos para colmatar e corrigir comportamentos táticos ou ações técnicas. Esta 

foi uma modalidade da qual os alunos gostaram e revelaram grandes evoluções. 

Como já afirmei no tópico inerente à organização e gestão da turma, nesta 

modalidade, optei por trabalhar em grupos de nível, que acabaram por ser 

grupos de género pelas razões já advogadas nesse tópico. Este facto permitiu 

um ensino mais individualizado e adequado ao nível de desempenho dos alunos, 

permitindo-lhes uma evolução equilibrada e gradual, num contexto perfeitamente 

ajustado às necessidades de cada grupo. De mencionar que propus situações 
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2x1, 3x2 e 4x3 para trabalhar comportamentos ofensivos que careciam de 

desenvolvimento, tais como, a penetração para o cesto, o passe e corte para o 

cesto, a desmarcação e a ocupação do espaço quer em profundidade, quer em 

largura. Para desenvolver algumas competências defensivas necessárias para 

melhorar a qualidade de jogo, nomeadamente a marcação individual, o 

enquadramento defensivo, o acompanhamento do corte adversário foram 

propostas situações de igualdade numérica: 2x2, 3x3 ou 4x4. Consegui que 

ambos os grupos atingissem o jogo 4x4 em campo inteiro. Esta passagem do 

jogo 3x3 numa tabela para o 4x4 a campo inteiro envolveu o aperfeiçoamento e 

desenvolvimento do comportamento transição. No caso do grupo dos rapazes 

esta aquisição foi rápida. Já nas raparigas a transição defensiva foi mais difícil 

de incorporar. Foi um verdeiro desafio melhorar esta reação à perda da posse 

de bola. Realizei exercícios estilo “suicida” para lhes despertar este 

comportamento e, aula a aula foram evoluindo, até conseguirem colocar no jogo 

a fluidez desejável. A abordagem a esta modalidade não envolveu qualquer 

constrangimento a nível de espaço, porém quando evoluí para o 4x4 necessitava 

de um campo para cada jogo, facto que só era possível em P2 ou espaço 

exterior. Este aspeto condicionou-me um pouco quando as condições 

climatéricas não eram as melhores, pois passava automaticamente para P1, o 

que impossibilitava a realização de jogo 4x4. Neste sentido, quando esta 

situação ocorria propunha aperfeiçoava o jogo 3x3. 

Quanto ao Voleibol, posso afirmar que foi a modalidade mais trabalhosa. 

Foi, sem dúvida, o jogo desportivo coletivo em que os alunos revelaram maiores 

dificuldades na avaliação diagnóstica. Utilizei grupos heterogéneos, já que o 

nível dos alunos era idêntico, havendo apenas um ou outro caso que se 

destacava pela positiva. Perante este cenário, iniciei a abordagem pelo jogo 2x2. 

Os alunos não apresentavam noções táticas praticamente nenhumas, apenas 

iam conseguindo sustentar a bola. Posto isto, foi premente desconstruir com os 

alunos o jogo 2x2 para desenvolver as noções recebedor-não recebedor, definir 

as zonas de responsabilidade e fomentar encadeamento das ações do 1º ao 3º 

toque. Para isto, durante o ano, utilizei exercícios baseados no jogo, porém de 

complexidade muito mais reduzida. Exercícios iniciados com o simples 
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lançamento de bola do campo adversário com posterior encadeamento de 

jogada ofensiva. O grande objetivo era os alunos compreenderem as suas 

funções durante o jogo, fazendo uso de contextos favoráveis à concretização 

desses comportamentos. Ao fim de cinco estímulos de 2x2 a qualidade de jogo 

já era bastante aceitável e, por isso, estava na altura de introduzir o elemento 

distribuidor ao jogo, passando para o jogo 3x3. Neste jogo era fundamental os 

alunos serem capazes de organizar o ataque encadeando tarefas sucessivas, 

identificar o espaço de intervenção e de ataque, variar as opções de ataque e 

realizar o retorno. De facto, eram inúmeros conceitos táticos para os alunos 

incorporarem e que teriam de ser desenvolvidos desde a sua fase inicial. Para 

isto, o exercício 3x3 um-dó-li-tá8 com as suas diferentes variantes propostas foi 

fulcral. Desde a sua versão mais simples até à mais complexa foi capital para 

desenvolver comportamentos importantes que possibilitaram a melhoria da 

qualidade de jogo. De referir que para promover a variabilidade das opções de 

ataque, foi necessário abordar o gesto técnico passe de costas. Foi um pedido 

do contexto de jogo para aumentar a sua imprevisibilidade. Apesar de ser um 

gesto técnico este foi desenvolvido através de uma tarefa baseada no jogo 

(lançamento/passe, passe de costas e ataque). Também, com o intuito de 

dificultar a receção adversária, numa fase mais avançada do jogo 3x3 foi crucial 

abordar o serviço por cima e o remate. Estes aspetos de cariz técnico, à 

semelhança do anterior, também foram abordados de forma contextualizada, em 

tarefas baseadas no jogo. Aos poucos os alunos, com avanços, recuos, os 

alunos foram incorporando e aperfeiçoando comportamentos, todavia não foi 

suficiente para chegar ao jogo 4x4. Apesar disso, posso afirmar que os alunos 

sabem jogar Voleibol com relativa qualidade no que concerne ao jogo 2x2 e 3x3, 

aspeto que no início do ano não era notório. 

Após fazer referência aos jogos desportivos coletivos, queria ressalvar 

que ao longo do ano existiram algumas transferências de aprendizagem de umas 

modalidades para as outras, nomeadamente entre Futebol, Andebol e 

                                            

8 Exercício baseado no jogo que consistia em um aluno executar lançamento/passe/serviço, do 
outro lado da rede um dos dois alunos colocados mais atrás no campo receberem a bola para a 
zona do distribuidor e este realizar um passe alto e paralelo à rede para um dos dois alunos mais 
recuados atacarem a bola (passe/remate). 
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Basquetebol. Realmente os pressupostos táticos e comportamentais que estas 

modalidades têm por base são semelhantes e a evolução numa das 

modalidades, implicava uma melhoria do desempenho nas restantes por tranfer 

de comportamentos para esses contextos. Comportamentos como a ocupação 

racional do espaço, defender entre o portador da bola e baliza, atrair adversário 

para passar a uma colega desmarcado, desmarcação após passe foram os 

comportamentos que mais transferência notei entre as modalidades. O 

aperfeiçoamento de um deles em determinada modalidades, possibilitava a 

melhoria do desempenho nas outras modalidades. 

Quanto ao Atletismo os referenciais previam o ensino de seis disciplinas: 

salto em altura, salto em comprimento, barreiras, triplo salto, velocidade e 

estafetas. Porém devido a constrangimentos temporais e climatéricos 

(condicionaram o uso de espaços exteriores) não consegui ensinar o triplo salto. 

No âmbito do ensino destas disciplinas propus aos alunos progressões 

pedagógicas lógicas e graduais, partindo os gestos técnicos nos seus elementos 

constituintes para, seguindo uma lógica de construção do simples para o 

complexo, chegar à habilidade motora completa. Esta estratégia foi eficaz e 

possibilitou aos alunos incorporarem os pressupostos básicos dos gestos 

técnicos inerentes a cada disciplina da modalidade. Sem dúvida que o maior 

constrangimento nesta modalidade foi o tempo reduzido disponível para abordar 

as suas diferentes valências. Para além disso, as condições climatéricas 

adversas ainda pioraram essa situação. Perante este cenário, as disciplinas que 

consegui aprofundar mais, dado que a sua abordagem era possível no interior, 

foram o salto em altura (técnica fosbury flop), barreiras e estafetas. As restantes 

foram um pouco descuradas, sendo tocadas de uma forma bastante superficial.  

No que diz respeito à Ginástica, através da leitura dos referenciais que 

percebi que teria de abordar as disciplinas de acrobática, solo e minitrampolim. 

À semelhança do atletismo, propus aos alunos progressões pedagógicas bem 

definidas, por forma a desconstruir os diferentes elementos gímnicos. De facto, 

eram muitos conteúdos para abordar, com a agravante de a turma ser algo 

heterogénea. Assim, para colmatar estas situações organizei estes estímulos de 

ginástica através de vagas constituídas por diferentes estações que 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

91 
 

representavam desconstruções dos vários elementos gímnicos. Durante estas 

aulas ia ajudando e corrigindo os alunos individualmente, nomeadamente nas 

estações foco de cada aula. De referir que a autonomia e responsabilidade dos 

alunos foram cruciais para o rendimento destas aulas. No terceiro período o 

objetivo era a construção autónoma de uma sequência gímnica, daí a 

importância do aporte de elementos durante o primeiro e segundo períodos. O 

maior constrangimento destas aulas era dar resposta às dificuldades de todos 

os alunos da turma (trinta), como tal, sempre que possível dividia a turma a meio, 

colocando um grupo, em autonomia, noutra tarefa no espaço exterior. Através 

desta estratégia conseguia individualizar o meu FB e potenciar a aprendizagem 

dos alunos. No final do ano, a maioria dos alunos era capaz de realizar os 

elementos gímnicos abordados, embora uns com maior correção que outros. 

Esta é uma modalidade que carece de mais trabalho, pelas suas especificidades 

técnicas muito próprias.  

Dança, o meu grande desafio! Era uma área que me suscitava algum 

receio pela falta de conhecimento e contacto com a mesma. 

 

“Dança, aquela modalidade que receava tanto e que agora até me dá prazer 

lecionar! Sentimentos antagónicos, porém quando se toca em algo que não 

temos muitas vivências anteriores e que se encontra algo adormecido na 

penumbra da nossa memória motora, provoca-nos um sentimento profundo de 

receio e insegurança. Como já referi em reflexões anteriores em que abordei 

esta matéria de ensino, todo esse medo sumiu com muito trabalho e uma 

preparação cuidada e pormenorizada das aulas. Assim, hoje posso afirmar: Eu 

sou capaz de lecionar Dança! Vitória conquistada, sem sombra de dúvida.” 

(Reflexão aula 93 e 94) 

 

Após discussão e reflexão em NE, optamos por uma progressão gradual 

partindo de pressupostos básicos até chegar à construção da coreografia. Deste 

modo iniciei a modalidade introduzindo aos alunos as noções de tempos, frases 

e blocos musicais, através de vários exercícios de contagem de tempos, com 

introdução progressiva de movimentos a cada 8 tempos. Após isto, ao ritmo da 

música, introduzi os passos patentes no programa nacionais de EF, para, 

posteriormente, chegar à coreografia. Depois propus aos alunos, uma parte de 
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coreografia previamente construída pelo nosso NE (32+32+32 tempos), sendo 

que os mesmos teriam de construir de forma criativa os restantes tempos da 

música, tendo em consideração os passos abordados anteriormente. Esta 

modalidade foi abordada de uma forma mais concentrada, estando os seus 

estímulos com uma distância temporal reduzida. A cada aula era revista a 

coreografia construída, com o intuito de a consolidar e aperfeiçoar. Durante as 

aulas, os alunos trabalharam em quatro grupos por mim constituídos, seguindo 

uma lógica de equilíbrio entre os géneros e de separação de alguns elementos 

perturbadores das aulas. Nestes períodos, os grupos estiveram em autonomia a 

construir os dois blocos de 32 tempos à sua responsabilidade. O objetivo deste 

desafio foi promover a criatividade, a autonomia, a cooperação e a 

responsabilidade dos alunos. Sem dúvida que os resultados finais foram muito 

positivos: coreografias originais, criativas que espelharam o esforço dos alunos 

durante estas aulas. À medida que os alunos iam superando etapas e 

consolidando a sua coreografia, as aulas tornavam-se muito mais animadas, 

envolventes e até os alunos com uma relação menos positiva com a modalidade 

se sentiam realizados. Foi um verdadeiro desafio para mim lecionar esta matéria 

de ensino, porém com muito trabalho preparatório e de investigação fui capaz de 

superar este obstáculo.  

Por fim, relativamente às capacidades motoras, o desenvolvimento das 

mesmas estava inerente aos exercícios propostos em cada modalidade. Porém, 

a proposta de exercícios de condição física específica para cada modalidade 

seria o cenário ideal. Penso que seria importante ter desenvolvido as 

capacidades motoras de uma forma mais contextualizada com a modalidade em 

questão, porém o facto de abordarmos várias modalidades por aula, condicionou 

e inviabilizou este aspeto. Para colmatar este facto, ao longo do ano realizamos 

inúmeros circuitos de treino funcional e de condição física com o intuito de 

potenciar as capacidades motoras dos alunos. Tenho a consciência que isto 

contribui apenas para a condição física geral e não para a condição física 

específica de cada modalidade, porém dada a quantidade de conteúdos 

programáticos não consegui contornar este aspeto. 
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4.1.3.10. Variabilidade de estímulos patente na metodologia de 

trabalho da ESAS como fonte de motivação 

 

Como já mencionei, aquando da especificação do nível de planeamento 

macro (plano anual), a nossa escola adota uma metodologia de trabalho 

diferente e com muitas particularidades. Note-se que esses aspetos já foram 

discorridos, refletidos e justificados nesse tópico do presente relatório. No 

entanto, aquilo que quero enaltecer, dada a experiência que vivenciei no 

presente ano imergida nesta forma de trabalho, é a motivação dos alunos 

intrínseca à variabilidade de estímulos que estão presentes ao longo das 

diferentes aulas.  

Não existe nenhuma aula igual ao longo do ano, nem, tão pouco, 

nenhuma com a mesma modalidade ao longo da sua duração. Numa aula 

existem estímulos de duas ou mais modalidades e de uma aula para a outra as 

modalidades, na maioria das ocasiões diferem. De realçar que apesar de 

diversos, todos os estímulos possuíam intencionalidade pedagógica bem 

definida.  A monotonia é algo que, simplesmente, não existiu ao longo das aulas. 

Na minha perspetiva, este aspeto potenciou, grandiosamente, a motivação dos 

alunos. A diversidade de estímulos e a variabilidade de exercícios (variantes 

dentro da mesma estrutura) fomentava o gosto pelas aulas por parte dos alunos. 

Eles realmente viviam motivados e ansiosos, por aquilo que iria ser a aula 

seguinte. Este clima positivo de envolvimento foi, claramente, promotor de 

aprendizagens profícuas e de afiliação ao exercício físico. Os alunos gostavam 

do registo das aulas e sentiam prazer nas mesmas. Isto vem de encontro a uma 

das finalidades dos programas de EF: reforço da prática de atividade física ao 

longo da vida, quer numa dimensão individualista, quer no contexto de 

sociedade. Se os alunos sentiam prazer na realização das aulas, então criaram 

uma relação positiva com o exercício físico, que levará, de forma natural, à 

adoção de estilos de vida saudáveis, onde, espero que o exercício físico assuma 

papel de destaque. Tenho a consciência que não é, de todo, linear que isto se 

verifique, porém o trabalho foi concebido, ficando à consciência de cada aluno 

enveredar pelo seu caminho. 
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4.1.4. Avaliação 

De acordo com Bento (2003, p. 174), “conjuntamente com a planificação 

e realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas 

centrais do professor”. A avaliação consiste no processo de reunir informação 

para realizar apreciações acerca do produto e processo na situação de instrução 

(Rink, 2014). Perante o exposto, a reflexão e análise após a aula, são cruciais 

para uma monitorização do processo de planificação e da sua realização prática. 

Através desta estratégia é determinado o grau de cumprimento dos objetivos das 

intenções educativas, das metodologias adotadas para, em última análise se 

descriminarem os resultados mensuráveis da ação de aprendizagem dos alunos 

(Bento, 2003). Só através desta prática de reflexão é que controlamos a 

qualidade da nossa prática pedagógica e podemos evoluir e melhorar a nossa 

ação enquanto profissionais no ramo da docência. Caso contrário, “sem uma 

reflexão posterior acerca das aulas, sem uma avaliação crítica do próprio 

trabalho, verifica-se imediatamente um retrocesso dos resultados em todos os 

aspectos do ensino: da aprendizagem, da docência, da sua planificação, 

preparação e realização” (Bento, 2003, p. 175). Posto isto, planeamento, 

realização e avaliação comportam uma tríade de múltiplas interações e 

interdependências. Relações deveras pertinentes para olhar criticamente sobre 

o processo E-A.  

Perante o que foi mencionado, para Bento (2003) emergem duas 

questões pertinentes: avaliar o quê e com que critérios?; Como? 

É pertinente aquando da avaliação concebermos comparações entre 

objetivos estabelecidos aquando do processo de planificação e os resultados. 

Como Bento (2003) advoga, uma análise do rendimento, que inclui também a 

análise das condições determinantes de sucesso e/ou insucesso. Assim, a 

avaliação tem de estar intimamente relacionada com o planeamento, 

nomeadamente no que concerne ao cumprimento, ou não, dos objetivos pré-

estabelecidos. 

Deste modo, uma das formas de adquirir informação respeitante à 

qualidade da prática pedagógica será o controlo dos resultados obtidos pelos 

alunos (Bento, 2003). Por outras palavras, averiguar que objetos atingiram os 
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alunos durante o processo E-A. Outra forma de monitorização é o exame da 

qualidade dos contextos e circunstâncias nas quais emergem as aprendizagens, 

ou seja, uma análise/avaliação do processo (Bento, 2003). Este último aspeto é 

fundamental retirar ilações para se proceder a melhorias no ensino. 

Estas duas variáveis, uma centrada no produto/resultado dos alunos, 

outra centrada no processo levado a cabo pelo docente são interdependentes e 

complementares, necessitando de uma perfeita harmonia para se chegar a uma 

monitorização mais precisa do processo pedagógico. 

Com o intuito de avaliar e analisar, para Bento (2003), o importante é que 

cada docente, independentemente da sua conceção (ensino, educação e EF), 

decida, de forma clara, aquilo que é importante, eleja o tipo de 

observação/documentação que informará com mais dados, documente os dados 

relevantes, escolha previamente os critérios que ajudem a tomar decisão acerca 

da satisfação ou insatisfação com os resultados de análise e encare 

possibilidades de melhoria. Só assim é possível evoluirmos enquanto docentes, 

melhorando e aprimorando as nossas práticas. 

Assim, a reflexão após a aula assume um papel preponderante, pois é 

realizada uma comparação entre os objetivos estabelecidos a priori e os 

resultados alcançados. Este trabalho introspetivo é absolutamente crucial para 

se ir reajustando a planificação das aulas seguintes (Bento, 2003). 

Perante o emaranhado de aspetos supracitados, como balanço, posso 

afirmar que as estratégias de monitorização mencionadas permitiram que eu 

acompanhasse a minha prática pedagógica, averiguasse se os objetivos 

traçados estavam a ser atingidos, se os alunos estavam, de facto, a incorporar 

aprendizagens e quais as dificuldades que os mesmos estavam a sentir no 

processo E-A. Esta postura critico-reflexiva fez com que fosse questionando todo 

o meu trabalho, procurasse descortinar as causas de possíveis aspetos menos 

bons e retirar inúmeras ilações que permitiram melhorar a minha prestação 

enquanto docente e, ao mesmo tempo verificar o cumprimento, ou não, dos 

objetivos estabelecidos. 
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No contexto prático, no que respeita à configuração da avaliação utilizei 

três modalidades de avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação sumativa.  

A primeira modalidade, de acordo com Londoño (2007) permite averiguar 

o nível de desempenho dos alunos antes de iniciar o processo E-A. Segundo a 

autora supracitada, os resultados desta avaliação permitem descortinar o que os 

alunos sabem e não sabem fazer, sendo a partir desses resultados obtidos que 

o professor toma as decisões necessárias para conceber o planeamento 

adequado à turma em questão. Deste modo, a avaliação diagnóstica é concebida 

no momento inicial de contacto com a turma e é onde o professor procura 

informação mais específica, para caraterizar a turma. Permite estabelecer 

prioridades entre os conteúdos a abordar, aumentando a eficácia do processo 

E-A, sendo, por isso, fundamental para construir o planeamento de acordo com 

as necessidades e dificuldades dos alunos da turma. No meu contexto prático 

utilizei este tipo de avaliação logo no início do ano letivo. Dada a metodologia de 

trabalho patente na nossa escola, era premente proceder à avaliação 

diagnóstica dos alunos em todas as matérias de ensino, o mais rápido possível, 

porque os estímulos de cada modalidade estavam dispersos ao longo do ano e, 

como tal, abordávamos todas as modalidades em simultâneo. Assim para 

garantir um processo de E-A adequado à minha turma, foi pertinente verificar o 

nível global da turma em todas as modalidades, no sentido de planear cada 

matéria de ensino de forma adequada ao meu contexto. Note-se que na 

realização deste procedimento utilizei listas de verificação adaptadas a cada 

modalidade. Na minha perspetiva o facto de ter realizado a avaliação diagnóstica 

de todas as matérias de ensino no início do ano, permitiu-me descortinar o nível 

global da turma no que concerne à disciplina de EF. Possibilitou-me ainda a 

construção de objetivos transversais a algumas modalidades e o planeamento 

de todos os MEC numa fase inicial e de uma forma completamente 

contextualizada. Por outro lado, o facto de os alunos irem tendo contacto com 

modalidades semelhantes pode implicar transferências de aprendizagem de 

umas para as outras, podendo fazer crescer o nível averiguado numa fase inicial, 
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havendo necessidade, portanto, de redefinir os objetivos previamente 

estabelecidos. 

No que concerne à avaliação formativa, Vickers (1990) afirma que a 

mesma ocorre continuamente, com várias oportunidades de avaliação 

disponíveis. Deste modo, o professor faz o acompanhamento progressivo do 

aluno, registando anotações e retirando ilações acerca dos objetivos atingidos 

ou a atingir, do desempenho e possíveis obstáculos e dificuldades dos alunos. 

Perante o exposto, a mesma obriga a um progresso contínuo dos alunos rumo 

ao alcance dos objetivos formativos. Concomitantemente, Londoño (2007) 

afirma que esta avaliação consiste na apreciação continua e permanente das 

caraterísticas e desempenho dos alunos, através de um acompanhamento 

durante todo o processo E-A. Deste modo os alunos são informados acerca dos 

seus progressos e desempenhos, sendo que isto, segundo a autora supra 

mencionada, contribui para a formação nos alunos de aspetos como a 

autonomia, a reflexão e a responsabilidade. Com isto, os alunos podem assumir 

uma postura critico-reflexiva com o intuito de procurarem as causas de 

desempenhos menos bons e soluções para potenciarem as suas aprendizagens. 

Esta forma avaliativa assume um cariz mais informal, porém também comporta 

momentos formais. Durante as aulas, muitas vezes retirei ilações e alguns 

apontamentos importantes sobre o desempenho dos alunos, permitindo-me 

realizar reflexões pertinentes para o controlo do processo E-A. Por outro lado, 

essas conclusões permitiram-me ajudar os alunos de uma forma muito mais 

individualizada, por constatar o seu nível de desempenho e dificuldade que 

evidenciavam. 

Quanto à avaliação sumativa, de acordo com Vickers (1990), ocorre numa 

ocasião, na conclusão de uma UD ou de um ano letivo. Assume o papel de um 

teste final, assumindo-se como um balanço de um ciclo de ensino. Segundo a 

autora supramencionada avalia o progresso do estudante em aspetos 

particulares do percurso. O seu resultado é uma nota quantitativa (ex: 0-20 

valores) ou qualitativa (Ex: NS, S, SB, EX). Derivado a este aspeto é uma forma 

de certificação social, na medida em que permite a elaboração de rankings entre 

os alunos, com base na avaliação, porém, é de ressalvar que o seu fim é avaliar 
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o processo E-A. Perante o exposto, esta modalidade de avaliação funciona como 

uma síntese que permite averiguar a retenção das aprendizagens referentes aos 

objetivos estabelecidos. Neste particular, dado que a nossa metodologia de 

trabalho tinha por base vários estímulos dispersos pelas diferentes aulas, as 

avaliações que fomos fazendo em cada período, à exceção do último, foram 

sumativas parciais, já que o final das diferentes UD seria apenas no terceiro 

período. Deste modo, retirei ilações acerca do progresso dos alunos no que 

concerne ao cumprimento gradual dos objetivos de cada UD a alcançar no final 

do ano letivo. Este aspeto permitiu-me realizar alguns ajustamentos, por forma 

a potenciar a aprendizagem dos alunos e, assim, alcançar os objetivos 

pretendido para o final de cada UD. As avaliações sumativas parciais realizadas 

foram traduzidas numa nota mensurável no final de cada período, para poder 

classificar quantitativamente os alunos. Importa mencionar que tentei proceder 

à avaliação do maior número de matérias de ensino possível, por período, com 

o intuito de chegar a uma nota que caraterizasse o aluno de forma verdadeira.  

No que diz respeito às grelhas de avaliação, é de referir que discutimos, em sede 

de NE e com o PC, qual seria a melhor forma de as construir. Após reflexão, 

decidimos adaptar as grelhas ao momento de cada avaliação formativa, 

consoante a matéria lecionada, com o intuito de verificar, de uma forma gradual 

o cumprimento, ou não, dos objetivos pretendidos. Assim cada grelha possuía 

critérios estabelecidos, tendo por base os objetivos, de acordo o patamar em que 

a turma se encontrava na modalidade em questão. 

Segundo Vickers (1990), há necessidade de conciliar quer a avaliação 

sumativa, quer a formativa na educação. A autora refere ainda que tem de se 

criar um sistema formativo para os estudantes incorporarem as habilidades 

motoras, praticando e recebendo FB, pese embora no final dever ser dada uma 

última oportunidade sumativa para os estudantes tentarem alcançar os objetivos 

propostos que ainda não foram atingidos. De facto, avaliação formativa e 

sumativa não são alternativas uma da outra, é premente a sua conciliação por 

forma a tornar o processo avaliativo muito mais rico e eficaz. 

Relativamente aos procedimentos, a avaliação pode ser com referência 

ao critério ou com referência à norma (Vickers, 1990). No que concerne ao 
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procedimento com referência à norma, a autora menciona que este estabelece 

objetivos de acordo com valores de referência estabelecidos por uma escala 

nacional, comparando os alunos com tabelas ou valores padrão estáveis (Ex: 

Fitnessgram). Contudo, este processo levanta um problema, já que vez que não 

atende à evolução do aluno. Por outro lado, o procedimento com referência ao 

critério define os objetivos através de uma escala de apreciação (critérios) tendo 

em conta a natureza da tarefa (Vickers, 1990). Segundo a autora, através dos 

critérios conseguimos saber como está a performance de cada aluno, não o 

envolvendo em comparações com os outros alunos mas sim comparando-o em 

função do ideal de realização da tarefa. Perante tudo o que foi referido, o nosso 

NE optou por seguir o padrão de referência ao critério, já este procedimento para 

além de nos fornecer o produto final, é mais inclusivo e democrático, tendo em 

conta a evolução e a progressão do aluno. Reforçando aquilo que já mencionei 

na especificação do planeamento meso, defini os critérios de avaliação com base 

nos objetivos estabelecidos para saber como estava a performance de cada 

aluno, sem os envolver em comparações com os outros alunos, mas sim 

comparando-o em função do ideal de realização da tarefa. 

Saliente-se que a nota final de cada período de EF é obtida através da 

aplicação da seguinte fórmula: (𝐷𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑜 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝐶𝑜𝑛ℎ𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) × 55% +

𝐷𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑎𝑢𝑡𝑜/ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎) × 30% +

𝐴𝑝𝑡𝑖𝑑ã𝑜 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 (𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑔𝑟𝑎𝑚) × 15%. No entanto, note-se que a nota final do 

segundo período é dada por: 1ºP x 60% + 2ºP x 40%. Já a nota final do terceiro 

período é obtida fruto da seguinte operação: 2ºP x 60% + 3ºP x 40%. Perante 

isto, constatei que na ESAS a nota se vai construindo gradualmente ao longo do 

tempo, sendo reflexo do trabalho de cada aluno ao longo de todo o ano. DE 

referir que a nota do domínio motor e conhecimentos surge fruto das avaliações 

formativa e sumativas (caso do terceiro período) realizadas, através de 

procedimentos com referência ao critério. A nota do domínio atitudinal emerge 

de uma avaliação formativa, espelhada pela da auto e heteroavaliação referente 

aos critérios eu-eu, eu-tarefa e eu-outros. Este procedimento era realizado no 

final de cada aula, sendo a nota de cada aluno alvo de ponderação da minha 

parte no momento ou a posteriori, por forma a ajustá-las com a realidade. A nota 
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de cada aula situava-se entre 1 e 10 e, posteriormente, no final de cada período, 

era calculada a média das notas de todas as aulas do período. Para se chegar 

à nota final do domínio atitudinal, multiplicava-se a média por dois, com o intuito 

de se chegar a um valor entre 0 e 20. No que concerne à condição física, foi 

avaliada sumativamente, no final de cada período, utilizando a bateria de testes 

Fitnessgram. A classificação de cada teste da bateria era dada pela conversão 

da quantidade ou tempo conseguidos através das tabelas adotadas pela escola. 

Seguidamente, era feita a média entre as classificações dos diferentes testes, 

para se obter a nota final inerente ao domínio da condição física. 

Por fim, quero abordar a questão da subjetividade da avaliação. De facto, 

observar e avaliar alguém é deveras dependente da lente de cada um. Cada um 

de nós possui entendimentos, crenças, ideias e perceções próprias que se vão 

espelhar em diferentes interpretações da observação do mesmo 

comportamento. Para além disso, atribuir um valor numérico a um ser humano é 

algo verdadeiramente complexo, mas lutei para conseguir fazê-lo da melhor 

forma possível. Estes aspeto conferem, precisamente, uma enorme 

subjetividade ao processo avaliativo. Porém aprendi que é algo que temos de 

encarar de uma forma natural, pois isso nunca irá sumir. É algo inerente à 

avaliação, mas que não devemos criar grandes problemas, nem preocupações, 

devendo encarar todo o processo de forma confiante, segura e tranquila.  

 

“É de evidenciar que foi um processo muito cuidado, em que tentei ser o mais 

justa possível, porém como sabemos a avaliação é algo deveras subjetivo que 

depende de múltiplos fatores.” (Reflexão aula 35/36) 

 

“(…) a maior dificuldade inerente a este processo foi a atribuição de uma nota 

concreta a cada critério, devido à subjetividade”. (Reflexão aula 41/42) 

 

 Nos momentos de avaliação formal, adotei a estratégia de transmitir aos 

alunos os critérios alvo de avaliação, tornando o processo claro possível para 

todos os intervenientes.  
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“(…) relembrei no início da aula, reforçando posteriormente em cada grupo, os 

critérios de avaliação, deixando-os bem claros para os alunos. Na minha opinião, 

é crucial os alunos saberem exatamente aquilo que está a ser alvo de avaliação, 

para ser um processo o mais transparente e claro possível.” (Reflexão aula 

35/36) 

 

Por fim, importa mencionar que o facto de ter colocado nas grelhas de 

avaliação do segundo e terceiro períodos, as notas dos diferentes alunos dos 

períodos anteriores, me ajudou a contextualizar os alunos, percebendo se estes 

evoluíram ou se houve algum que se situou abaixo das expetativas criadas.  

 

 

4.2. Área II: Participação na Escola e Relação com a Comunidade  

4.2.1. Reuniões 

As reuniões são algo inerente à atividade docente e, absolutamente, 

imprescindíveis para fomentar a discussão de ideias, a partilha 

conhecimentos/experiências, a reflexão, sempre tendo em vista a união da 

comunidade educativa, em torno de rotas e objetivos comuns. 

Reunião geral, reunião de diretores de turma, reuniões de departamento, 

reuniões de conselho de turma e reuniões com o PC! Fazendo uma retrospetiva, 

realmente tive o privilégio de me envolver em todos os contextos da atividade 

docente. As reuniões não foram exceção, embora numas o meu papel fosse mais 

ativo e noutras mais passivo.  

A reunião geral ajudou-me a perceber o funcionamento do AESAS. Nela 

foram apresentados elementos pertencentes à direção do agrupamento, 

esclarecidos aspetos de cariz organizacional e explicadas algumas estratégias 

adotadas. Para além do mencionado, foi ainda referido que era crucial um 

trabalho competente por parte dos docentes, já que, normalmente, isso refletia-

se nos resultados escolares dos alunos. Como é óbvio o meu papel foi passivo, 

assim como o da maioria dos professores presentes no auditório. Todavia quero 

enaltecer a importância da minha presença, pois permitiu-me sentir mais 

integrada e mais familiarizada com o modo de funcionamento do AESAS. 
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Na reunião de diretores de turma, foram abordadas e explicitadas as 

funções do DT, assim como alguns procedimentos e orientações a ter em conta 

no exercício das suas funções. À semelhança da reunião geral o meu papel foi 

passivo, porém prestei atenção a tudo o que foi mencionado, já que era deveras 

pertinente para eu me inteirar de mais uma das funções inerentes à escola. 

Percebi que gerir e dirigir uma turma implica variadíssimas tarefas, contudo é um 

trabalho fulcral para garantir o bom funcionamento do processo E-A.  

Relativamente às reuniões de departamento de EF, consegui 

compreender a crucialidade das mesmas, no sentido de todos remarem na 

mesma direção rumo ao alcance dos objetivos definidos. Intensas discussões, 

reflexões pertinentes, partilha de ideias constante, sempre tendo em vista o 

melhor para o processo E-A dos alunos. Sinto-me privilegiada por ter tido a 

oportunidade de lidar com este tipo de contexto. Foi bastante importante para 

perceber de forma mais profunda os pressupostos do funcionamento da 

disciplina de EF no AESAS. De referir que o PC assegurou que nós, enquanto 

EE, fossemos sempre tratados e vistos como professores por todos os membros 

do departamento de EF.  

De salientar que também estive presente em três reuniões de conselho 

de turma. Reforço mais uma vez a postura do PC, que me deu voz no momento 

de se abordar a disciplina de EF.  

 

“(…) após ter sido abordada a caraterização da turma, procedeu-se à apreciação 

global da mesma. Foi neste momento, onde cada elemento do conselho de turma 

proferiu o seu juízo, que o PC me passou a palavra para ser eu a proceder à 

apreciação da turma, na disciplina de EF.” (Reflexão reunião de conselho de 

turma, 21/12/2015) 

 

Com esta atitude senti-me cada vez mais envolvida no mundo da 

docência, o facto de ter voz ativa no processo foi crucial para minha afirmação 

profissional. 

 

“(…) esta atitude, por parte do professor cooperante, contribuiu para a minha 

afirmação, enquanto docente aos olhos de todos os elementos do conselho de 

turma. Como é óbvio, também me fez sentir completamente integrada e 
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identificada com a profissão docente.” (Reflexão reunião de conselho de turma, 

21/12/2015) 

 

 Posto isto, pela forma como o PC enaltece os EE já como docentes, senti-

me completamente integrada e perfeitamente respeitada por todos os elementos 

do conselho de turma.  

 Ao longo destas reuniões de conselho de turma, para além de me inteirar 

do modo de funcionamento das mesmas, e após reflexão, constei que a maioria 

dos docentes não prejudicaram os alunos pelo seu comportamento na nota final, 

porém, confesso que isso me suscitou alguma confusão. Isto porque existem 

critérios, em cada disciplina, onde é comtemplada a vertente atitudinal com maior 

ou menor percentagem, para além de as queixas sobre determinados alunos 

(nomeadamente o trio que já mencionei) serem imensas. Se há queixas 

veementes que mereceram ser registadas em ata e os professores, no momento 

a seguir, atribuem notas não tendo em consideração o comportamento, penso 

que não faz muito sentido e, até, é algo contraditório. No fundo considero que 

essa atitude é um incentivo à continuidade desses comportamentos menos 

corretos. Ficou patente que a disciplina que penalizou, verdadeiramente, os 

alunos pela sua postura foi a de EF. Relembre-se o domínio atitudinal abarca 6 

valores da nota final da disciplina (30%). Não podemos ser brandos e desculpar 

os alunos com comportamentos incorretos apenas porque até conseguem ter um 

bom aproveitamento, podendo nestas circunstâncias surgir os sentimentos de 

pena. Estes têm de ser prejudicados por uma questão de equidade perante os 

colegas com comportamento adequado e para eles perceberem que o seu 

rendimento não corresponde à nota que obtiveram e que isso aconteceu pela 

postura incorreta que assumiram ao longo do ano. Poderá ter resultado, ou não, 

mas é uma forma de sensibilizar os alunos a mudarem de postura. Se nada se 

fizer, assumimos uma postura conformista e nada condizente com a nossa 

profissão docente.  

Neste particular, estou de consciência completamente tranquila, pois 

sempre prezei e lutei pela equidade entre os alunos. Alunos com 

comportamentos inadequados, apesar de poderem serem muito bons a nível 

motor (que era o caso), nunca poderiam ter uma nota elevada, devido à sua 
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postura. Ainda acresce o facto de 30% da nota ser referente à parte atitudinal, 

daí ser impossível, ao cumprir os critérios não serem prejudicados na nota final. 

Por fim, no que concerne às reuniões com o PC, realço que foram tratados 

assuntos das mais diversas índoles, desde questões organizacionais, funcionais, 

estratégias, metodologias, história sobre a EF quer no contexto da ESAS, quer 

no geral, progressões pedagógicas, avaliação, balanços do processo 

desenvolvido até desabafos sobre o desenrolar do processo. Momentos 

verdadeiramente profícuos, onde o PC sempre assumiu a postura de dar os 

pressupostos para nós, em sede de NE, ou de forma mais individualizada, 

desbravarmos terreno rumo à tomada de decisão. O PC concedeu liberdade para 

cada EE do nosso NE, evoluir sempre sobre a sua forma de ser e personalidade 

próprias. Com esta forma de agir, foi um verdadeiro guia que me permitiu, 

através da sua luz, descobrir as soluções e tomar as decisões rumo ao alcance 

dos objetivos. Permitiu-me evoluir de uma forma muito significativa, pois as suas 

“meias-palavras” eram deveras desafiadoras. Consequentemente, emergiam 

reflexões intensas, momentos de (re)interpretação de conhecimentos e 

transformações ao nível da conceção do processo E-A.  

 

4.2.2. Direção de Turma  

Na escola o DT exerce uma atividade fundamental, na medida em que, 

este professor assume o papel de gestor pedagógico que acumula uma tripla 

função: a relação estabelecida com os alunos, com os encarregados de 

educação e com os restantes professores da turma. (Boavista & Sousa, 2013) 

Segundo os autores, o DT acumula diversas funções burocráticas, necessitando 

de desenvolver capacidades para o exercício de todas as tarefas de 

coordenação que executa. 

 Deste modo, o DT é um mediador entre os alunos, professores e 

encarregados de educação, por forma a gerir e resolver conflitos, problemas, 

questões burocráticas, promovendo a cooperação entre os docentes do 

conselho de turma, visando o bem-estar dos alunos e o bom desenvolvimento 

do processo E-A. 
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Foi no sentido de me integrar no seio desta imensidão de funções que 

acompanhei a DT da minha turma, durante a sua hora de atendimento.  

No nosso primeiro contacto, a DT mencionou “que a sua experiência como 

DT não é vasta, contudo que iria esforçar-se para me pôr a par de todos os 

assuntos inerentes à direção de turma” (reflexão reunião com DT,14/10/2015). 

Perante isto, fiquei esperançada e expectante para aprendizagens 

importantes relativas a este contexto.  

Desde logo, descortinei uma grande dificuldade com que a professora 

teria de lidar ao longo do ano. Ela apenas lecionava Biologia a metade a turma, 

pois a outra metade estava inscrita em Geometria Descritiva, 

consequentemente, ela não conhecia todos os alunos da sua direção de turma, 

tornando a sua tarefa bastante complicada. Quando estas situações ocorrem 

constatei que é crucial a troca de informação entre os professores do conselho 

de turma, para ser possível a DT se inteirar da situação de cada aluno que não 

tem contacto. 

Nestas reuniões semanais, aprendi a colocar os dados biográficos dos 

alunos no INOVAR (plataforma do AESAS), a justificar faltas e o papel do DT 

como elo de ligação entre a escola e os encarregados de educação.  

Após algumas semanais de participação na hora de atendimento da DT, 

aconteceu aquilo que não estaria à espera. 

 

“(…) foi um pai de um aluno falar com a professora, porém a mesma disse para 

eu continuar a passar os dados e não pude acompanhar a professora naquele 

momento. Confesso que me senti um pouco “excluída” por parte da professora, 

que, claramente, deu a entender que não se sentia à vontade com a minha 

presença naquele momento, utilizando o preenchimento dos dados como 

desculpa.” (Reflexão reunião com DT, 04/11/2015) 

 

Confesso que não estava à espera desta atitude por parte da DT. 

Sinceramente gostaria de ter presenciado aquele momento, já que iria fomentar 

o meu desenvolvimento profissional. Na minha perspetiva, quantas mais 

experiências distintas viver no contexto escolar, mais competente e completa 

serei no futuro, enquanto professora.  
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Perante isto, eu e o PC após reflexão, decidimos que não fazia sentido 

continuar a acompanhar a DT. Todas as aprendizagens de cariz burocrático mais 

pertinentes já tinham sido incorporadas, para além de já ter compreendido as 

funções da DT.  

 

“Confesso que, neste momento, não estou a aprender nada de novo e sinto que 

a minha presença em momentos chave, como o atendimento a pais, nunca irá 

acontecer, pois a professora não se sente confortável com a minha presença E, 

como é óbvio não vou pressionar a professora a deixar-me assistir a estes 

momentos.” (Reflexão reunião com DT, 14/01/2016) 

 

Na minha perspetiva, poderia crescer mais enquanto docente ao assistir 

e vivenciar estes momentos, eram momentos de verdadeira interação entre 

encarregado de educação e DT, de onde poderia retirar uma panóplia de 

aprendizagens diferentes e cruciais para melhor compreender o processo E-A.  

 

4.2.3. Desporto Escolar 

Segundo a Direção-Geral da Educação (2013), o DE visa fazer com que 

todos os alunos do sistema educativo pratiquem, de forma regular, atividades 

físicas e desportivas. Assim sendo, tem como principal missão “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.” (Direção-Geral da 

Educação, 2013). 

Deste modo, a ESAS cumpre plenamente estes objetivos através do CFD 

de Ginástica. Na nossa escola o departamento de EF optou por se especializar 

e focalizar toda a sua atenção na modalidade de Ginástica, em vez de ter várias 

valências sem a devida qualidade de ensino. Assim os recursos humanos são 

concentrados em torno de uma única modalidade, fomentando uma maior 

qualidade de trabalho, fruto das discussões e partilha de ideias constantes no 

âmbito do CFD. Na minha perspetiva, esta opção por uma única modalidade 

acarreta vantagens, tais como a especialização da formação em Ginástica, 

permitindo a existência de vários grupos dentro da modalidade, consoante a 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

107 
 

idade e/ou desempenho. Deste modo, os atletas são presenteados com treinos 

adequados ao seu nível de desempenho, permitindo a sua evolução de forma 

coerente e gradual sem ultrapassar etapas. Os alunos que pretendam outro tipo 

de ofertas desportivas não são descurados, podendo usufruir do DE das outras 

escolas da cidade. De referir que o nosso CFD é reconhecido a nível nacional, 

pelo trabalho positivo que desenvolve, explanado nos vários títulos nacionais 

que conquistou ao longo dos últimos anos. Para além disso os alunos envolvidos 

neste CFD são imersos numa cultura única e recheada de valores cruciais para 

a própria vida. Deste modo, a ESAS cumpre o que a Direção-Geral da Educação 

(2013) solicita ao nível dos valores a incorporar: “A atividade desportiva 

desenvolvida ao nível do DE põe em jogo potencialidades físicas e psicológicas, 

que contribuem para o desenvolvimento global dos jovens, sendo um espaço 

privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, competências sociais e valores 

morais, de entre os quais se destacam: responsabilidade, espírito de equipa, 

disciplina, tolerância, perseverança, humanismo, verdade, respeito, 

solidariedade e dedicação”. 

Realmente, depois de ter experienciado na prática o que se desenrola no 

CFD da ESAS, posso garantir que este contribui para o desenvolvimento 

holístico dos jovens atletas, sem descurar as vertentes psicológica, social, 

afetiva, valorativa e motora. 

Após esta breve contextualização de cariz mais teórico sobre o DE, irei 

discorrer acerca da minha experiência prática no CFD da ESAS.  

Foi no dia 16 de Outubro de 2016, que o nosso NE reuniu com o 

coordenador do CFD ESAS, como intuito de nos integrar no DE da escola. O 

professor explicou-nos o funcionamento do CFD de Ginástica, determinando 

onde seria necessária maior mão-de-obra para permitir uma maior rentabilidade 

das diferentes classes. É de salientar que, dada a minha grande ocupação extra 

escola devido a motivos profissionais, acabei por apenas conseguir conciliar os 

treinos do grupo de formação: segundas-feiras das 18h45-20h15 e quartas-feiras 

das 16h-17h15. Isto sabendo que o treino de segunda estaria dependente da 

hora a que chegasse da aula de tópicos da educação, na FADEUP. 
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Confesso que o facto de já ter trabalhado um ano neste CFD, antes de 

enveredar pelo caminho do Desporto na FADEUP, me ajudou imenso a agir 

perante a classe, pois estava totalmente por dentro do funcionamento e rotinas 

desta estrutura.  

Foi um percurso onde senti total confiança por parte das professoras da 

classe, deveras gratificante e recheado de aprendizagens.  

 

“(…) senti a confiança da parte das professoras na minha capacidade de ajudar 

e corrigir os alunos. Porém, como é óbvio sinto a necessidade de receber 

algumas indicações de cariz técnico mais específico, com o intuito de emitir 

feedbacks mais precisos e pertinentes.” (Reflexão Desporto Escolar, 

19/10/2015) 

 

Tive a oportunidade de orientar parte da classe em diversos momentos, 

autonomia essa que me fez evoluir enquanto docente. Senti-me bastante à 

vontade nestes momentos, mas ciente que carecia de um maior conhecimento 

específico de Ginástica.  

 

“ (…) fiquei responsável por orientar exercícios de condição física a metade do 

grupo, sendo que a professora da classe ficou com a outra metade a introduzir 

a Ginástica acrobática.” (Reflexão Desporto Escolar, 02/11/2015) 

 

Em muitas circunstâncias ajudei, de forma individualizada, alunos com 

dificuldade em elementos específicos. Foram momentos que me obrigaram a 

aprender a estar atenta a todos os pormenores técnicos. De facto, na Ginástica 

o pormenor pode ser a causa da não execução correta de determinados 

elementos, tudo tem de ser corrigido rumo à execução e posturas perfeitas.  

 

“A aluna não possuía quaisquer noções deste elemento gímnico (apoio facial 

invertido), por isso tive de o desconstruir e abordá-lo progressivamente. É de 

notar que após ter dado o feedback para esta realizar um afundo bem 

pronunciado com alinhamento posterior, a aluna começou a conseguir lançar a 

perna livre, cabendo-me a mim ajuda-la a adotar uma postura correta sem 

avançar ombros (travei-a com o joelho), sem celar e sem dobrar braços.” 

(Reflexão Desporto Escolar, 26/10/2015) 
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A partir de dezembro, após uma abordagem mais geral à condição física, 

Ginástica artística e Ginástica acrobática, iniciou-se a construção da 

coreografia/esquema da classe, a apresentar nos distritais de DE e no sarau da 

ESAS. É neste sarau da ESAS que o trabalho realizado no CFD é explanado, de 

uma forma grandiosa.  

O meu papel, nesta fase de edificação do esquema, assentou na correção 

de aspetos inerentes às figuras acrobáticas, assim como de fornecimento de 

ideias para a coreografia.  

 

“Estive a corrigir timings de entrada de alunos e a emitir feedbacks acerca dos 

montes e figuras de acrobática que os alunos estavam a realizar.” (Reflexão 

Desporto Escolar, 07/12/2015) 

 

O trabalho de construção da coreografia foi repleto de troca e partilha de 

ideias entre as professoras e alunas. Momentos de discussão e reflexão até se 

chegar ao resultado final. 

 

“Fomos trocando inúmeras ideias e experimentando algumas, sendo que no final 

do treino esta parte ficou concluída. De salientar que fui dando a minha opinião 

e algumas sugestões durante o debate de ideias.” (Reflexão Desporto Escolar, 

04/01/2016) 

 

Agora, olhando para trás fica o sentimento de realização pelo trabalho que 

foi realizado. Dificuldades superadas, obstáculos ultrapassados, esquema final 

apresentado no sarau e alvo de intensos elogios.   

O sarau foi, sem alguma dúvida, o momento pelo qual todos os elementos 

do CFD de Ginástica da ESAS aguardavam ansiosamente. Muitas horas de 

trabalho despendidas, nos treinos, na construção de cenários, no alinhamento 

do espetáculo, nos treinos prévios de adaptação ao espaço de atuação, na 

montagem e teste do material e nas organizações logísticas. Um sem número 

de tarefas que as pessoas que estão de fora, não têm a mínima perceção.  

E pronto, tinha chegado o grande dia, o dia quatro de junho, o dia do 

sarau! A minha função neste dia foi assegurar os horários de abertura das portas 
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do auditório e certificar, juntamente com dois alunos pertencentes ao staff, que 

os corredores das escadas estavam livres durante o espetáculo. Este último 

aspeto era crucial, pois o espetáculo envolvia partes nestes espaços. Por vezes 

as pessoas não acatavam a decisão, porém no final de uma conversa cordial 

acabavam por entender a importância desse aspeto e abandonar este espaço. 

O sentimento que invadiu a minha pessoa, foi a enorme nostalgia por estar 

a viver, de novo, aquele momento. Enquanto aluna assisti a todos os saraus da 

escola, assim como participei ativamente na ajuda a um. São sempre momentos 

que nos marcam muito pela forma envolvente como está organizado o 

espetáculo. É o momento de reconhecimento do trabalho do CFD de Ginástica, 

por parte de toda a comunidade educativa.  

Foi neste dia, que tudo acabou. Extremamente contente por tudo ter 

corrido bem, pois as pessoas envolvidas merecem este momento de alegria.  

Como balanço, posso dizer que foi fantástico voltar a pertencer ao DE da 

minha escola do coração. Aprendi imenso com todos os envolvidos e esta 

participação envolveu-me, ainda mais, em torno da identidade única desta 

escola. 

 

4.2.4. Atividades extra curriculares 

O departamento de EF do AESAS contemplou no seu PAA atividades 

extracurriculares como o troféu ESAS, taça ESAS (2º e 3º ciclos), torneio de 

Voleibol 2x2 masculino e feminino, torneio de Futsal masculino e feminino e 

torneio de Basquetebol 3x3 masculino e feminino, torneio aniversário da 

Universidade do Minho, corta-mato (2º e 3º ciclos), corta-mato distrital (2º e 3º 

ciclos), mega-sprint (2º e 3º ciclos), mega-sprint distrital (2º e 3º ciclos), torneio 

de badmínton (2º e 3º ciclos) e espirito olímpico (2º e 3º ciclos). 

É de realçar a importância da organização deste tipo de atividades na 

escola já que são motivantes, divertidas, desafiadoras, desenvolvedoras de 

competências e capacidades físicas e, acima de tudo, promotoras do exercício 

físico. Numa realidade em que predomina, cada vez mais, o sedentarismo, é 

absolutamente premente proporcionar atividades deste género às crianças/ 

adolescentes, tendo como objetivo capital a criação do gosto pelo exercício 
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físico. Acredito que se os alunos gostarem, com toda a certeza vão envolver-se 

com o Desporto fora da escola e ao longo da sua vida, contribuindo para a 

adoção de um estilo de vida mais saudável. 

É de mencionar que o nosso NE não esteve envolvido em todas as 

atividades, focando a sua atenção nas três provas do troféu ESAS, na prova de 

skills da Taça ESAS, e no kids athletics inerente à escola básica 2/3 de Nogueira. 

A ESAS sempre foi conhecia pelo troféu ESAS. Troféu esse que tive a 

oportunidade de participar, e até vencer por uma ocasião, enquanto aluna. Já 

nesse contexto, estava completamente conquistada, porém este ano, enquanto 

professora, estive verdadeiramente envolvida. 

No presente ano foi composto pela prova de orientação (primeiro período), 

pelo peddy-paper (segundo período) e pela prova de canoagem (terceiro 

período). 

Quanto à prova de orientação, o nosso NE participou ativamente na 

organização da mesma e, dessa forma, constatei o trabalho imenso que está por 

detrás de um simples momento de prazer e puro entusiasmo dos alunos. 

 

“O dia anterior à prova (terça-feira) foi bem intenso, onde para além da 

lecionação das nossas aulas, trabalhamos com afinco para garantir toda a 

logística da prova (ensacar mapas, cortar e plastificar cartões, escrever o nome 

das equipas nos cartões, preparar fichas das equipas, distribuir as equipas pela 

bancada e distribuir tarefas pelo grupo de EF). Enfim, foi uma verdadeira corrida 

contra o tempo, mas conseguimos! (…) Na quarta feira (dia da prova), estivemos 

a ultimar os últimos pormenores organizativos da prova antes da chegada dos 

alunos. Colamos as fichas de cada equipa no sítio respetivo da bancada e foram 

distribuídos os regulamentos, os cartões e os mapas pelos professores 

responsáveis de cada coluna. E pronto, estava tudo a postos para o início da 

prova. ” (Reflexão Troféu ESAS, 16/12/2015) 

  

Foram 45 equipas à prova, perfazendo um total de 225 alunos. Realmente 

foi muita gente para organizar e gerir, todavia e refletindo acerca da prova, a 

estratégia utilizada para a organização dos alunos foi deveras inteligente e muito 

eficaz.  
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“Previamente, as equipas são distribuídas pela bancada (no dia da prova cada 

professor possui um mapa da distribuição para encaminhar os alunos), sendo 

cada professor responsável por uma coluna da bancada (máximo de seis 

equipas dado o tamanho da bancada). Cada professor tem a função de fornecer 

os cartões de prova, o regulamento da mesma e, dois minutos antes da partida, 

entregar os mapas a cada equipa da sua coluna. Aquando o primeiro sinal 

sonoro parte a primeira linha, passados dois minutos a segunda e, assim 

sucessivamente.” (Reflexão Troféu ESAS, 16/12/2015) 

 

Refletindo sobre a estratégia organizativa delineada, posso afirmar que 

foi genial pois, por mais gente que a prova pudesse englobar, nunca existiu 

qualquer tipo de caos, fluindo tudo de uma forma natural e ordeira.  

Como balanço da prova, é de salientar que esteve patente uma enorme 

satisfação por parte da grande maioria dos alunos, desde o início até ao findar 

da prova, todos estavam felizes, contentes e com um grande sentimento de 

realização por terem terminado esta prova desafiante. Para além disso, esta 

prova foi um meio para os alunos terem contacto com um Desporto diferente, 

que não é contemplado nos referenciais da escola. Deste modo, a ESAS 

contribuiu para o crescimento da cultura desportiva dos alunos, fez emergir mais 

uma das inúmeras valências do Desporto, para além de a prova ter fomentado 

valores como a competição saudável, a cooperação, a superação e a entreajuda. 

Quero também ressalvar a pertinência da participação neste tipo de 

organizações, uma vez que as aprendizagens com pessoas experientes na 

organização de eventos, como é o caso do PC, são deveras profícuas.  

 

“De facto, sinto-me galardoada, por ter tido o privilégio de participar na 

organização da mesma, sinto que estou a evoluir e que estou, cada vez mais, 

ligada e envolvida na identidade peculiar desta escola que toca a qualquer um.” 

(Reflexão Troféu ESAS, 16/12/2015) 

 

Peddy-paper, a prova à responsabilidade do nosso NE, a nossa prova! 

Nesta prova baseamos o nosso trabalho na premissa de que quando tudo é 

planeado e organizado de forma cuidada e minuciosa, a probabilidade de 

acontecerem erros é muito menor.  
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Pensamos tudo ao pormenor, desde partidas, roteiros, percursos, 

perguntas, provas surpresa, regulamentos das provas, folhas de registo, skill 

cards, logística até à distribuição de tarefas e funções pelos professores de EF 

no dia da prova. 

Queria destacar o modo como organizamos as partidas no presente ano. 

Após várias reflexões e discussões em sede de NE, chegamos a um 

procedimento distinto e inovador, que evitou as filas e aglomerações de alunos 

em espera. 

“Foi nossa missão acabar e combater contra este cenário terrível característico 

dos últimos anos e, de facto, conseguimos! Distribuir as equipas no pavilhão 

enquanto as mesmas iam lendo o regulamento e pensando como escrever um 

rap/poesia/canção para um dos desafios, foi um verdadeiro sucesso! Não esteve 

patente a ansiedade e a impaciência dos alunos caraterística dos últimos anos. 

Eles estiveram entretidos e divertidos, enquanto iam sendo verificados e 

esperando pela sua vez de partir.” (Reflexão Troféu ESAS, 17/03/2016) 

 

Como balanço desta prova, há que afirmar que tudo decorreu de forma 

tranquila, sem sobressaltos, predominando a boa disposição e a alegria dos 

alunos que, de prova para prova, mostraram o seu entusiasmo. Foi gratificante 

perceber que asseguramos uma excelente organização da prova e, acima de 

tudo, verificar a felicidade estampada nas faces dos alunos. 

 

“(…) posso mencionar que a prova fez jus à organização minuciosa que esteve 

por detrás da mesma, uma vez que foi um verdadeiro sucesso. O nosso trabalho 

foi elogiado, sendo que este cocktail de emoções fez emergir no nosso núcleo 

um sentimento de gratificação e de realização plena, pela missão concluída com 

sucesso!” (Reflexão Troféu ESAS, 17/03/2016) 

 

 Prova acabada, mas isso não significou que o trabalho tivesse findado! O 

nosso NE, no mesmo dia da prova, garantiu que tudo estivesse corrigido e 

devidamente classificado. Só dessa forma, é que nós nos podíamos sentir 

descansados e cientes que cumprimos o nosso dever de uma forma muito 

positiva. 

“Após um almoço e convívio no seio do departamento de EF, o nosso núcleo 

passou a tarde a corrigir os roteiros e a estabelecer as classificações e 
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pontuações da prova. Trabalho moroso, contudo tudo ficou pronto e enviado ao 

coordenador de departamento!” (Reflexão Troféu ESAS, 17/03/2016) 

  

Esta prova foi bastante peculiar, uma vez que aliou o Desporto ao 

conhecimento e promoção da cultura da cidade de Braga. Foi, sem dúvida, uma 

forma bastante profícua e motivadora de cativar os alunos para o Desporto. 

 Quanto à última prova do troféu, a canoagem, foi a que menos intervenção 

teve o nosso NE. Esta ficou à responsabilidade total do coordenador de 

departamento. Nesta prova ajudei naquilo que foi necessário para assegurar a 

logística da prova, cabendo ao nosso NE a função principal de fotógrafos. 

 

“A função do nosso núcleo hoje foi o registo em imagem deste dia, exatamente, 

fomos os fotógrafos do dia! Função menos trabalhosa que o habitual, mas 

sempre importante para um dia mais tarde recordar.” (Reflexão Troféu ESAS, 

30/05/2016) 

   

 Refletindo sobre a prova, posso mencionar que foi uma prova stressante, 

pela necessidade de supervisão constante de todos os alunos, pois tínhamos 

algo bastante refrescante e, ao mesmo tempo, perigoso à nossa volta, água! 

Todavia, foi fantástico constatar a satisfação de todos os alunos ao longo do dia, 

em que o Desporto foi o protagonista. 

 

“As estafetas de canoagem iam decorrendo com muita alegria, esforço, cansaço 

e, claro, muitas molhas!! Dia de felicidade imensa que culminou num almoço à 

moda de piquenique recheado de um grande convívio entre os alunos. Houve 

tempo para “Futebolodas”, “voileiboladas” e muitos banhos!” (Reflexão Troféu 

ESAS, 30/05/2016) 

 

E assim, terminou desta forma sublime o troféu ESAS. Foi algo que eu vivi 

com tanta intensidade, enquanto aluna e que este ano vivenciei do outro lado. 

Experiência trabalhosa, contudo fantástica e deveras gratificante no sentido que 

os alunos gostaram das provas, percebendo que o exercício físico tem várias 

valências interessantes e divertidas. Na minha perspetiva, os alunos da ESAS 
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tiveram neste troféu, a oportunidade de criarem empatia muito positiva com o 

exercício físico, que pode ser crucial ao longo das suas vidas. 

 

Por fim, de referir que o nosso NE participou ainda, numa perspetiva de 

ajudar, enquanto recursos humanos, na prova de skills da taça ESAS e no kids 

athletics, em Nogueira. Provas, sem dúvida, que contribuíram para a diversidade 

de contextos em que nós, enquanto EE, participamos no AESAS. 

 

 

4.3. Área III: Desenvolvimento Profissional 

4.3.1.  Reflexão 

Atualmente vivemos imersos num paradigma em que a reflexão assume 

um papel preponderante. De acordo com Alarcão (1996), ser-se reflexivo é deter 

a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido. Posto isto, 

refletir fornece significado ao processo pedagógico.  

Segundo Oliveira & Serrazina (2002), os professores que refletem em 

ação e sobre a ação estão envolvidos num processo investigativo, tentando quer 

compreenderem-se melhor a si próprios como professores, quer procurando 

melhorar o seu ensino. De facto, a reflexão é uma dimensão da profissão 

docente muito importante para o desenvolvimento profissional de cada professor 

e, em última análise, para a evolução da própria profissão. Os professores têm 

de se comportar como agentes ativos, não só do seu próprio desenvolvimento, 

mas também do funcionamento das escolas como organização ao serviço do 

grande projeto social que é a formação dos estudantes (Alarcão, 1996). Perante 

o exposto, é premente que os docentes assumam esta postura de professor 

reflexivo ao longo da sua profissão.  

Schön (1987) afirma que existem três tipos de reflexão: reflexão na ação; 

reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. Na primeira, segundo 

Alarcão (1996), os professores refletem no decurso da própria ação sem a 

interromperem. Funciona como uma espécie de consciencialização daquilo que 

está a acontecer, ou seja, refletimos sobre a ação durante o momento em que 

ela ocorre. Refletimos com o objetivo de alterar um comportamento que 
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vislumbramos durante determinado momento. Isto foi recorrente ao longo da 

minha prática pedagógica, já que, por inúmeras vezes, após reflexão na ação, 

procedi a alterações dos exercícios devido à resposta dos alunos não estar a ir 

de encontro aos objetivos pretendidos. Neste sentido modifiquei-os, de imediato, 

por forma a adaptá-los ao contexto existente e tornar o processo E-A mais eficaz. 

No que concerne à reflexão sobre a ação, esta ocorre a posteriori, isto é, 

após ação recordamos os momentos pertinentes e refletimos sobre os mesmos. 

Tal como advogam Oliveira & Serrazina (2002), é na reflexão sobre a ação que 

se consciencializa o conhecimento tácito e se reformula o pensamento. Foi neste 

patamar que analisei a ação através de reconstruções mentais da mesma, 

constatando, em várias ocasiões, que podia ter intervindo durante a aula em 

determinados momentos, com o intuito de proporcionar maior eficácia nas 

situações de aprendizagem propostas ou uma melhor gestão das dinâmicas, 

rotações e tempos de espera. 

A reflexão sobre a reflexão na ação ajuda o profissional a progredir no seu 

desenvolvimento, assumindo uma orientação para a ação futura (Oliveira & 

Serrazina, 2002). Tomando como referencia o supramencionado, este tipo de 

reflexão é basilar para o desenvolvimento e evolução do conhecimento do 

docente. Neste patamar o professor reflete sobre a sua intervenção, sobre as 

suas tomadas de decisão, evoluindo profissionalmente. Este modo de estar, 

permitiu-me questionar as minhas ações, comportamentos e tomadas de 

decisão durante o processo E-A. Ao realizar este trabalho introspetivo, percebi 

que aspetos poderia melhorar/alterar, procurando melhores soluções para os 

problemas que pudessem surgir. Por conseguinte, as minhas intervenções 

seguintes espelhavam os resultados dessa reflexão, proporcionando-me 

grandes ganhos ao nível da evolução enquanto docente. 

De acordo com Nóvoa (2009), através das comunidades de prática, 

reforça-se um sentimento de pertença e de identidade profissional que é 

fundamental para que os professores se apropriem dos processos de mudança 

e os transformem em práticas concretas de intervenção, sendo esta reflexão 

coletiva fornecedora de sentido ao desenvolvimento profissional dos professores 

(Nóvoa, 2009). Foi precisamente nas reuniões do NE com o PC que alcançamos 
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os patamares mais elevados de reflexão. Discussões, argumentos, críticas 

construtivas, pressupostos, modos de agir, tomadas de decisão, progressões 

pedagógicas, tudo foi debatido, refletido e pensado, fomentando o nosso 

desenvolvimento profissional. Note-se que o PC nunca nos cedeu respostas, 

apenas concedeu pressupostos para refletirmos e tomar de decisões de forma 

autónoma.  

Foi precisamente neste contexto de introspeção que encerrei a toda 

minha intervenção pedagógica. Ao longo do ano letivo aprimorei o meu 

pensamento reflexivo, pois sabia que a reflexão atribuía sentido e visava um 

melhor conhecimento e melhor atuação (Alarcão, 1996). A análise da prática 

pedagógica gerou, na minha mente, entendimentos mais profundos, fruto de 

(re)interpretações e reorganizações de conhecimentos teóricos no contexto da 

praxis. A reflexão sobre o trabalho é um elemento central para o aperfeiçoamento 

e para a inovação (Nóvoa, 2009). De facto, enquanto professora tive a 

capacidade, de forma gradual, de adotar um pensamento, cada vez mais crítico, 

que permitiu adequar a minha prática ao contexto, refletir sobre a mesma quer 

no momento, quer a posteriori, assim como fazer uma introspeção dos 

comportamentos e tomadas de decisão que adotei nas aulas. Retirei ilações 

deveras pertinentes para evoluir e requintar o processo E-A. Assumi uma postura 

de questionamento constante, não fosse, de acordo com Oliveira & Serrazina 

(2002), o processo reflexivo caraterizado pelo vaivém permanente entre 

acontecer e compreender na procura de significado das experiências vividas. 

Deste modo, pude constatar que a reflexão é, por um lado, uma dimensão 

primordial para o crescimento e transformação dos sujeitos enquanto docentes 

e, por outro, leva à promoção de um processo E-A com cada vez maior 

qualidade. Ao ser reflexiva, melhorei significativamente enquanto professora e 

(re)construí e elevei a minha identidade para um patamar superior. 
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4.3.2. Observação  

A observação é uma ferramenta muito poderosa que possibilita ao 

docente identificar problemas durante a sua prática pedagógica, no sentido de 

os corrigir e melhorar para, em última análise, alterar comportamentos com o 

intuito de fomentar o processo E-A.  

De acordo com Sarmento (2004), a observação assume-se como um 

instrumento integrado na eficácia global do processo pedagógico e humano e a 

sua prática denota a continuidade da aprendizagem como parte integrante do 

processo de desenvolvimento. Assim sendo, segundo o autor supracitado 

“constitui um processo de aprendizagem, mas também um meio para os 

profissionais atuarem criticamente sobre os comportamentos” (p.15).  

Tal como está patente nas Normas Orientadoras do Estágio Profissional 

(2014)9, uma das tarefas inerentes ao EE é, precisamente, “elaborar os planos 

de observação sistemática e realizar as respetivas observações” (p.5). 

Neste sentido, o nosso NE construiu um plano de observações 

sistemático, por forma a garantir dez aulas observadas para cada EE do NE e 

seis aulas observadas a seis professores da ESAS, incluindo o PC.  

A observação sistemática e a análise do processo de instrução é um 

processo de recolha de informação objetiva no processo de instrução e analisar 

essa informação é algo deveras significativo (Rink, 2014). 

Perante o supradito, o desenvolvimento de estratégias observacionais 

permitem atingir a qualidade da observação, com o intuito de obter a informação 

apropriada sobre o desempenho, para, posteriormente, a aplicar na intervenção 

e nas alterações das condições de prática que levam à melhoria do desempenho 

do praticante (Sarmento, 2004). 

No contexto da PES, como já mencionei observei os meus colegas do NE, 

assim como professores de EF da ESAS. Sempre que realizava este processo, 

para além de observar o desempenho dos meus colegas, procurava perceber 

                                            

9 Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. Porto: FADEUP 
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em que aspetos poderia melhorar a minha própria atuação, fazendo um transfer 

e reflexão das situações observadas para a minha atuação. Para além disso, 

tentei ajudar os meus colegas do NE a aprimorarem a sua prestação, refletindo 

e discutindo sobre aquilo que observei.  

Falando um pouco do processo de observação sistemática, os passos 

mais importantes utilizados para a melhoria das competências pedagógicas são: 

decidir o que observar; escolher um instrumento para recolher a informação; 

aprender como usar esse instrumento, recolher os dados/informação; análise e 

interpretação da informação significativa; promover mudanças no processo de 

instrução e monitorizar essas mudanças (Rink, 2014). 

Foi com base neste procedimento proposto pela autora supracitada que o 

NE levou a cabo o processo de observação. Decidimos o que observar para cada 

situação, em particular, elegemos o instrumento a utilizar, analisámos e 

interpretamos a informação para ser traduzida em melhorias ao nível da atuação 

de cada docente. De referir que decidimos utilizar grelhas de observação 

sistemática, com o intuito de transformar estes momentos em algo objetivo e 

concreto. 

Assim sendo, utilizamos a grelha de análise do tempo de aula, que tem 

por objetivo estudar a utilização que é feita do tempo de aula, na sua distribuição 

por atividades e tarefas distintas (Sarmento, 2004); a grelha referente ao sistema 

de observação do comportamento do professor, que visa estudar o 

comportamento dos docentes, permitindo traçar um perfil das suas caraterísticas 

mais frequentes (Sarmento, 2004); a grelha inerente ao sistema de observação 

do comportamento do aluno, que pretende estudar o comportamento dos alunos, 

permitindo traçar um perfil das suas caraterísticas mais frequentes (Sarmento, 

2004). 

No que concerne à primeira grelha, utilizei-a no sentido de perceber o 

período de tempo que as categorias instrução à classe, organização da classe, 

classe organiza-se, prática e outros comportamentos ocupavam, possibilitando 

traçar um perfil global da distribuição temporal destes eventos ao longo da aula. 

Deste modo, percebemos que aspetos cada elemento do NE, precisava de 

potenciar e rentabilizar para melhorar o processo E-A. 
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Relativamente à grelha referente ao sistema de observação do 

comportamento do professor, usei-a com o intuito de averiguar o comportamento 

quer dos meus colegas do NE, quer dos professores da ESAS. Através destes 

dados, consegui traçar um perfil individual de cada docente, tendo como 

referência as categorias instrução, FB, organização, afetividade, intervenções 

verbais do aluno, observação e outros comportamentos. Através da reflexão 

sobre a informação obtida fiquei elucidada sobre a frequência dos diferentes 

tipos de comportamentos que cada o professor adotava ao longo da aula, 

fazendo emergir uma identidade própria. Através das frequências relativas 

obtidas eram percetíveis as áreas que careciam de melhoria, para que cada 

docente torna-se a sua atuação mais eficaz.  

No respeitante à grelha inerente ao sistema de observação do 

comportamento do aluno, foi interessante para perceber o traço comportamental 

de determinados alunos das turmas dos meus colegas do NE. Optamos por 

escolher alunos previamente estabelecidos em NE, para interpretarmos os seus 

comportamentos e postura. 

Por fim, quero ressalvar que todos os momentos de observação foram 

alvo de uma reflexão escrita, com o intuito de lhes conferir um maior significado. 

Para além das interpretações dos dados, procedi também a uma análise 

integrada dos momentos críticos que fui vislumbrando na mesma. Na minha 

perspetiva, esta estratégia enriqueceu os momentos introspetivos e 

proporcionou aprendizagens mais contextualizadas e significativas. 

Tendo como base o que foi supracitado, podemos constatar, tal como 

Sarmento (2004, p. 15) afirma, que “análise dos resultados possibilita ensaiar 

generalizações relativamente às tarefas “aprendidas“, à “duração do período de 

ensino” e à implicação de professores e alunos”. 
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4.3.3.  Formações na FADEUP 

Ao longo do ano de EP, mais precisamente, à segunda-feira de manhã, 

fomos galardoados com algumas formações complementares ao EP. Nas 

mesmas foram abordadas temáticas pertinentes que, embora já tivéssemos tido 

o contacto, foram desconstruídas e alvo de maior aprofundamento, tendo em 

consideração a realidade prática que estávamos a experienciar. 

Foram tratados temas inerentes ao projeto de formação inicial (PFI), à 

observação como ferramenta formativa, à investigação-ação como instrumento 

de melhoria das práticas profissionais em contexto escolar, aos modelos e estilos 

de ensino de EF, ao relatório de estágio, aos materiais autoconstruídos, à 

pesquisa em bases de dados, ao Endnote, à análise de dados quantitativos e 

qualitativos e ao Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). É de 

salientar que estas formações, numa altura em que estávamos a pisar os 

meandros do ensino, foram deveras profícuas. Na minha perspetiva fizeram todo 

o sentido e assumiram um significado maior, por se tratarem de temáticas 

cruciais para a construção de uma identidade e postura profissional promotoras 

de um processo E-A de qualidade. Sem dúvida que as mesmas foram 

direcionadas para o que estava a ser desenvolvido no contexto de escola, 

contribuindo para a realização de um trabalho de maior qualidade. Auxiliaram-

me na minha prática pedagógica, na medida em que me abriram os horizontes, 

forneceram novas ideias e aprofundaram perspetivas pertinentes para balizar o 

meu percurso na PES. Em última análise, também me auxiliaram a resolver 

alguns problemas com que me fui deparando ao longo do EP, nomeadamente 

alertando-me para a importância do processo de observação e investigação-

ação como meios para melhorar a minha prática pedagógica. 
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4.3.4.  Lacunas e aspetos a melhorar a curto prazo 

Na minha perspetiva existem sempre aspetos a melhorar e 

conhecimentos novos a incorporar. Ser professor é um processo de formação 

contínua, não sendo algo fechado. É um processo dinâmico, reflexivo e 

complexo de permanentes (re)construções. Neste sentido, nunca poderei afirmar 

que a minha formação está findada. O meu Eu profissional irá ser construído ao 

longo do tempo com as experiências e contextos com que irei lidar. 

Este foi um ano riquíssimo no concerne a aprendizagens, porém existem 

aspetos que carecem de ser trabalhados e aprofundados. Penso que a minha 

postura reflexiva e de questionamento constante me irá ajudar a evoluir no 

contexto pedagógico. Na minha perspetiva, necessito de investir numa formação 

de primeiros socorros e suporte básico de vida. Sinto que esta é uma valência 

crucial para contexto da EF, pois podem surgir inúmeras situações que podem 

ser colmatadas e resolvidas atempadamente se possuir maior conhecimento 

nesta área. Para além disso, gostaria de aprofundar uma área em que não me 

sinto tão confortável, mais concretamente a Dança. É uma matéria de ensino 

que, apesar de me ter esforçado bastante por me inteirar dos seus pressupostos 

durante o ano, sinto que necessito de algo mais profundo, com o intuito de me 

sentir totalmente segura nesta área.  
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4.3.5.  A retenção da aprendizagem da rondada em prática 

distribuída, numa turma do ensino secundário  

 

Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a retenção da aprendizagem dos 

alunos de uma turma do 10º ano de escolaridade da Escola Secundária Alberto 

Sampaio, no conteúdo «rondada» da modalidade de ginástica, num contexto de 

prática distribuída. Foram escolhidos seis participantes, sendo três do sexo 

feminino e três do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 14 e os 

16 anos. A ginástica é uma modalidade fechada em que a interferência 

contextual é mínima, tendo sido abordada através do MID. Os dados foram 

recolhidos através de filmagens, tendo cada aluno de realizar 5 repetições do 

conteúdo «rondada» por filmagem. A análise dos dados foi realizada através de 

uma adaptação do Game Performance Assessment Instrument (Oslin et al., 

1998), à ginástica. Relativamente aos procedimentos estatísticos, recorreu-se à 

estatística descritiva, por forma a comparar os resultados obtidos. Concluiu-se 

que, no geral, existiu uma melhoria na execução da rondada por parte de todos 

os alunos, do início para o final de todas aulas analisadas; podemos verificar que 

entre aulas houve maioritariamente ganhos e estagnações de aprendizagem; 

através do teste de retenção constata-se que parece ser possível existir retenção 

da aprendizagem de um elemento gímnico em contexto de prática distribuída.  

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, RETENÇÃO, PRÁTICA 

DISTRIBUÍDA, GINÁSTICA, GAME PERFORMANCE ASSESSMENT 

INSTRUMENT. 
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Introdução 

 

A educação física é um espaço ímpar e privilegiado, no qual se educa o 

corpo em movimento, sendo isso de importância indelével para o 

desenvolvimento holístico e integrado dos alunos. De acordo com Derri et al. 

(2008), a educação física promove a aquisição de habilidades psicomotoras, 

competências afetivas e o desenvolvimento da capacidade cognitiva dos alunos. 

Deste modo, os alunos, através experiências corporais variadas, devidamente 

planeadas e intencionais, utilizando o jogo e o movimento como meios, 

potenciam o seu desenvolvimento pleno. 

A ginástica é uma das matérias de ensino que fazem parte dos conteúdos 

programáticos da EF. É uma modalidade fechada em que a interferência 

contextual é mínima, pelo que a sua abordagem foi feita através do MID. 

Segundo Mesquita & Graça (2011), este modelo é vantajoso no ensino de 

conteúdos decomponíveis para uma abordagem passo a passo, como é o caso 

do das progressões pedagógicas para a aprendizagem de determinadas 

habilidades desportivas num contexto fechado. Deste modo, a exercitação desta 

modalidade num contexto de maior prescrição, explicação detalhada e 

monitorização é uma boa solução para o contexto de trabalho que vigora no 

Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio. Por outro lado, Vickers (1990) afirma 

que existem dois tipos de organização metodológica do conteúdo: da base para 

o topo e do topo para a base, sendo que a primeira visa atingir uma atividade 

usando a lógica do simples para o complexo. No caso particular da ginástica é 

precisamente isto que ocorre, importa desconstruir determinada habilidade 

motora em subcomponentes para, de seguida, a reconstruir usando a lógica do 

simples para o complexo até se atingir o que é pretendido. 

Por outro lado, a aprendizagem de habilidades motoras é, sem sombra de 

dúvida, uma exigência da nossa vida quotidiana (Hirano et al., 2015). De acordo 

com Utley & Astill (2008), aprendizagem motora é uma mudança relativamente 

permanente no comportamento como resultado da prática ou experiência, ou 

seja, é uma área que está interessada em examinar como o ser humano aprende 

e retém skills de movimento. Posto isto, a aprendizagem motora envolve a 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

125 
 

retenção, que corresponde ao processo de resgatar memórias motoras recém-

adquiridas, sem a necessidade de prática adicional durante um período de tempo 

(Abe et al., 2011).  

Estes processos de aprendizagem estão relacionados com a forma como 

se estabelece a comunicação na lecionação dos conteúdos. Tal como Januário 

et al. (2015) advogam, a comunicação nos processos ensino-aprendizagem 

assume um papel inquestionável Deste modo, segundo os autores supracitados 

a transmissão da informação é uma das competências básicas dos professores, 

sendo de vital importância no processo pedagógico. Aliás, prova disso é o facto 

de os alunos, muitas vezes, ao receber informação, não a percebem da forma 

que os professores pretendem e, como tal, nesse processo estão subjacentes 

perdas ao nível da retenção de informação (Januário et al., 2015). 

Importa também reforçar que a eficácia da aprendizagem motora pode 

variar de acordo com a metodologia pedagógica adotada pelo professor (Yong 

Hyun et al., 2015). O autor supracitado refere que existem duas metodologias 

prevalecentes no âmbito da prática pedagógica: a prática distribuída e a prática 

por blocos (concentrada). No que refere à prática distribuída o autor refere que 

a mesma envolve intervalos temporais entre repetições das tarefas, que podem 

ir de horas a dias.  

A nossa escola adota uma metodologia de trabalho para a EF baseada na 

prática distribuída, querendo dizer que as matérias de ensino estão distribuídas 

ao longo do ano letivo. Isto significa que pode, por exemplo, existir um 

desfasamento temporal de semanas entre duas aulas da mesma modalidade. 

Nesta realidade os alunos podem, por um lado, ter contacto com mais do que 

uma matéria de ensino por aula e, por outro, estar em exercitação autónoma de 

determinada modalidade que não é o foco da aula. É uma metodologia ímpar 

que me suscitou bastante interesse. Neste sentido, com o intuito de perceber se 

esse tipo de prática possibilita, ou não, aprendizagem/retenção dos conteúdos 

lecionados que enveredei por este estudo.  

No âmbito da retenção da informação transmitida pelo professor de 

educação física, Januário et al. (2015) realizaram um estudo com o intuito de 

analisar a capacidade dos estudantes de reter a informação transmitida pelos 
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professores numa aula de educação física. Foram observadas 36 aulas de 

educação física com alunos com idades entre os 12 aos 19 anos. Foram 

consideradas as respostas de 596 alunos aos momentos de instrução, 

correspondendo a 1604 unidade de informação. Os resultados sugerem que a 

retenção está inversamente relacionada com a quantidade de informação 

transmitida. A retenção varia dependendo da natureza, do tipo e do propósito da 

informação. Informação transmitida através da via audiovisual ou cujo objetivo 

fosse avaliação corresponde a níveis mais elevados de retenção. 

Por seu lado, Sousa & Cunha (2015) realizaram um estudo com o objetivo 

de examinar as aprendizagens dos alunos em voleibol. Foram avaliados 10 

alunos do 11º ano ao longo de 15 aulas com 45 minutos de tempo útil. As 

performances dos alunos foram analisadas através da observação sistemática 

de vídeos e através do GPAI (Oslin et al., 1998). A recolha de dados foi realizada 

em três momentos de avaliação: pré-teste, teste e o teste de retenção da 

aprendizagem. Da análise efetuada, à exceção da dimensão eficácia, as 

diferenças foram estatisticamente significativas em todas as dimensões do 

GPAI, sendo notória a evolução dos alunos como também evidente a retenção 

de aprendizagem observada após três semanas de interrupção da modalidade. 

Já Derri et al. (2008), com o intuito de investigar a relação entre variáveis 

relacionadas com o tempo nas aulas de educação física e a aquisição e retenção 

de habilidades motoras. Participaram 104 alunos com idades entre os 6,4 e os 

7,9 anos e os seus 6 professores de educação física. O comportamento motor 

de 36 alunos selecionados foi filmado durante 4 semanas de instrução e 

analisado através do Academic Learning Time-Physical Education (ALT-PE) 

observation instrument. Os alunos foram testados três momentos de avaliação: 

pré-teste, teste e o teste de retenção da aprendizagem. Concluíram que o tempo 

despendido na prática apropriada para o desenvolvimento de uma habilidade, 

em contraste com o tempo despendido em atividades irrelevantes para os 

objetivos da instrução, contribui para a aprendizagem dos conceitos 

fundamentais das habilidades motoras. 

É com base nas circunstâncias acima mencionadas que se pretende 

estudar a retenção da aprendizagem de um conteúdo inerente à ginástica de 
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solo, mais precisamente do elemento gímnico rondada, no contexto de prática 

distribuída.  

Perante o exposto, o objetivo deste estudo é avaliar a retenção da 

aprendizagem de um conteúdo da modalidade de ginástica – rondada – em 

alunos do 10º ano de escolaridade da Escola Secundária Alberto Sampaio, num 

contexto de prática distribuída. 

 

 

Metodologia 

 

Participantes 

 

Os alunos que participaram no estudo eram alunos de uma turma do 10º 

ano, do curso ciências e tecnologias da Escola Secundária Alberto Sampaio, 

matriculados na disciplina de Educação Física. De referir que foram escolhidos 

seis participantes, três do sexo feminino e três do sexo masculino, cujas idades 

se situavam entre os 14 e os 16 anos. Os critérios que suportaram e basearam 

a escolha foram: (i) assiduidade; (ii) nota do domínio atitudinal do 1º Período; (iii) 

não serem praticantes ou terem praticado a modalidade de ginástica. Estes 

critérios foram escolhidos com o intuito de, por um lado, existir uma menor 

probabilidade de os alunos não estarem presentes nas aulas de filmagem e, por 

outro, selecionar os alunos mais responsáveis durante as aulas, tendo em 

consideração as notas do domínio atitudinal. Para poder dar início ao processo 

de estudo foi explicado o propósito e objetivos do mesmo aos alunos e entregue 

uma autorização para captação de imagem, assinada pelos encarregados de 

educação. 
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Instrumentos 

 

Relativamente aos instrumentos, foi utilizada uma adaptação do GPAI - 

Game Performance Assessment Instrument (Oslin et al., 1998), à ginástica, com 

o intuito de avaliar a performance dos alunos na habilidade motora «rondada». 

Apenas foi focado o índice de execução de habilidades, que corresponde ao nº 

execuções de habilidades apropriadas (eficientes) a dividir pela soma do nº 

execuções de habilidades apropriadas com o nº de execuções de habilidades 

inapropriadas (ineficientes) (Mitchell et al., 2006). Os critérios utilizados para o 

cálculo do índice acima referido foram referentes às componentes críticas de 

uma rondada bem efetuada. Para Araújo (2013) uma rondada corretamente 

executada abarca as seguintes componentes críticas: 1) Pré chamada rápida e 

rasante; as mãos procuram o solo à frente, longe do último apoio; 2) O 

lançamento dos membros superiores (antepulsão) deve ser para a frente e para 

o solo (e não para cima da cabeça); 3) O apoio das mãos deverá ser efetuado 

alternadamente (uma mão de cada vez) e cruzando-se na linha de movimento; 

4) A primeira mão deverá ser apoiada virada para o lado enquanto que a 

segunda mão deverá apoiar com os dedos virados para trás (para a primeira 

mão); 5) Os membros inferiores devem juntar-se pouco tempo depois da 

passagem pela vertical; 6) Forte implusão de membros superiores; 7) Os pés 

devem ser “puxados” para perto do local onde as mãos fizeram o seu apoio 

(“curveta”); 8) A rondada deverá terminar com um salto para cima e para trás 

mantendo-se o peito para dentro e olhando para a frente e com  membros 

superiores bem elevados e preparados para executar flick flack, ou “tempo“ ou 

mortal.  

De ressalvar que os alunos participantes nunca tiveram contacto com este 

elemento gímnico, pelo que se encontram no nível introdutório referente ao 

mesmo. Deste modo, dificilmente alcançariam um patamar de execução perfeita 

da rondada e, por isso, foram focadas apenas três componentes críticas 

defendidas por Araújo (2013), para a elaboração do presente estudo, sendo elas: 

1) A primeira mão deve apoiar virada para o lado e a segunda deve apoiar com 

os dedos virados para trás (para a primeira mão); 2) Os membros inferiores 
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devem juntar-se pouco tempo depois da passagem pela vertical; 3) Os pés 

devem ser “puxados” para perto do local onde as mãos fizeram o seu apoio 

(“curveta”). 

Para a filmagem da execução das rondadas, foi utilizada uma câmara de 

filmagem digital ao longo das aulas.  

 

Procedimentos de recolha de dados 

 

A metodologia de trabalho adotada na escola e, mais concretamente, no 

âmbito do presente estudo, é a prática distribuída. Como tal, a modalidade de 

ginástica está dispersa ao longo de todo o ano letivo, havendo intervalos 

temporais, por vezes de semanas, para uma nova abordagem à modalidade em 

questão. As filmagens foram realizadas nas aulas em que foi lecionada a 

modalidade de ginástica. Neste caso em particular os intervalos foram de 7 dias 

entre as aulas 1 e 2, 4 e 5, 5 e 6, de 5 dias entre a aula 2 e 3 e de 14 dias entre 

a aula 3 e 4. De notar que estes espaços temporais surgiram de calendarização 

das filmagens em função do planeamento anual. O teste de retenção foi 

realizado 3 meses depois da última aula de filmagem.  

 

Quadro 1: Calendarização das filmagens. 

Aulas Calendarização 

1 21 de Janeiro de 2016 Aula 61 e 62 

2 28 de Janeiro de 2016 Aula 65 e 66 

3 2 de fevereiro de 2016 Aula 67 e 68 

4 16 de fevereiro de 2016 Aula 73 e 74 

5 23 de fevereiro de 2016 Aula 77 e 78 

6 1 de março de 2016 Aula 81 e 82 

7 2 de junho de 2016 Aula 123 e 124 

 

Na primeira aula em que o conteúdo «rondada» foi lecionado, realizou-se 

uma filmagem no final da aula, aos 6 alunos selecionados. Nas aulas seguintes 

em que o conteúdo foi abordado, foram realizadas filmagens no início e no final 
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de cada aula. Foram filmadas 5 repetições de cada aluno, em cada momento de 

filmagem, ao longo de 6 aulas de ginástica. Note-se que antes da primeira 

filmagem e entre o início e o fim de cada uma das 5 aulas seguintes, foram 

proporcionadas aos alunos situações de aprendizagem referentes à rondada, 

com base numa progressão pedagógica construída para o efeito. Essas 

situações de aprendizagem foram sempre acompanhadas de feedback, focando 

as três componentes críticas alvo de estudo. Na sétima aula foi realizado o teste 

de retenção (pós-teste), sendo filmadas 5 repetições sem exercitação prévia. 

De referir que a edificação da progressão pedagógica utilizada emergiu 

fruto de ideias advogadas por Araújo (2013) e complementada com pareceres 

provenientes de discussões com elementos do centro de formação desportiva 

de ginástica da escola secundária Alberto Sampaio, tendo o seguinte resultado: 

 

Quadro 2: Progressão pedagógica do elemento gímnico rondada. 

Ginástica de Solo – Progressão Pedagógica da Rondada 

Banco sueco: Os alunos realizam rondada apoiando corretamente 

as mãos no banco sueco. 

 

Plano elevado: Os alunos realizam rondada partindo de um plano 

elevado para um plano inferior.  

 

Rondada: Os alunos realizam rondada. 
 

 

 

Procedimentos de análise de dados 

 

Procedeu-se à análise das filmagens digitais, utilizando a adaptação do 

GPAI (Oslin et al., 1998) à ginástica, mais concretamente, usando o Índice de 

Execução de Habilidades. Oslin et al. (1998) referem que a execução de uma 

habilidade está relacionada com a sua performance eficiente. Foram calculados 

os índices de execução da habilidade «rondada» para cada momento de 

filmagem. De referir que os mesmos podem tomar valores entre 0 e 1, sendo que 
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quanto mais próximo estiver o resultado de 1, mais apropriadas estão a ser as 

execuções da habilidade técnica. 

De referir que uma rondada eficiente teria de englobar as três 

componentes críticas focadas no estudo e defendidas por Araújo (2013). A falta 

de uma delas, ou a deficiente execução de uma delas, tornaria essa rondada 

ineficiente. Assim, registou-se o número de rondadas corretamente executadas 

(eficientes) e o número de rondadas incorretamente executadas (ineficientes), 

para, posteriormente, se calcular o índice de execução da habilidade, para cada 

momento de filmagem.  

Após a obtenção dos diferentes índices recorreu-se à estatística 

descritiva, por forma a obter resultados de frequência e percentagens de 

ocorrência, com o intuito de verificar qual a evolução dos alunos no elemento 

gímnico rondada intra-aula, entre aulas e ao nível da retenção/consolidação do 

mesmo. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

  

Desempenho Geral 
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Figura 2: Perspetiva geral ao longo das 6 aulas de análise. Figura 1: Rondadas corretas por aluno ao longo das 6 aulas de 
análise. 
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Analisando a figura 1 e a figura 2 verifica-se que houve melhoria na 

execução do elemento gímnico rondada em contexto de prática distribuída. 

Quanto ao aluno A pode-se constatar que até ao início da aula 3 

apresentou sempre o resultado 0, significando que não realizou nenhuma 

rondada correta. No final da aula 3 o valor do índice aumentou abruptamente 

para 0,8, significando que o aluno realizou apenas um rondada incorreta. No 

início da aula 3 o valor aumentou para 1, estagnou nos restantes momentos de 

análise, mantendo-se constante até ao final. De referir que neste caso em 

particular, o aluno apresentava um erro motor na execução da habilidade. Os 

membros superiores não estavam coordenados com os membros inferiores, 

sendo o erro provocado pela colocação das mãos para o lado contrário. Na aula 

3 ocorreu um desbloqueio cognitivo-motor neste aluno, tendo sido 

absolutamente crucial para ela começar a realizar a rondada corretamente. 

No que diz respeito ao aluno B revelou alguma inconstância no que 

concerne à aprendizagem ao longo das aulas. Manteve o valor do índice de 

execução da rondada (0,2) constante do final da aula 1 para o início da aula 2. 

Aumentou o valor para 0,4 no final da aula 2, mantendo-o constante no início da 

aula 3. Melhorou o valor no final da aula 3 para 0,60, tendo voltado esse valor a 

decrescer início da aula 4 para 0,4. Voltou a melhorar no final dessa aula (0,8) e 

a decrescer no início da seguinte (0,6), tendo mantido essa tendência até ao final 

do período de análise.  

O aluno C revelou-se constante do final da primeira para o início da 

segunda aula, aumentando o índice em 0,4 no final da mesma. Aumentou para 

0,8 no início da aula 3, porém revelou uma regressão de 0,2 no final da mesma 

aula, significando que executou mais uma rondada de forma incorreta 

comparativamente ao início da aula. Esta diminuição é explicada pelo facto de 

esta aluno nem sempre cumprir com o critério da junção dos membros inferiores 

pouco tempo depois da passagem pela vertical. Ela revelou algumas dificuldades 

em gerir o desequilíbrio provocado por esta junção, optando por proteger-se de 

uma possível queda, não juntando os membros inferiores. No início da aula 4 

voltou a aumentar o índice para 0,8, manteve-o no final da mesma aula, tendo 

regredido novamente para 0,6 no início da aula 5, derivado ao mesmo problema 
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mencionado. A partir desta aula a aula corrigiu o erro, melhorando a execução 

da rondada de forma progressiva. Deste modo, o índice aumentou para 1 no 

início da aula 6, mantendo-se constante no final da mesma aula. 

O aluno D do final da aula 1 para o início da aula 2 diminuiu o índice de 

0,6 para 0,4, mantendo-o constante no final da mesma. Aumentou para 0,8 no 

início da aula 3, todavia regrediu no final da mesma para 0,6. Voltou a aumentar 

no início da aula 4 para 0,8, mantendo se constante no final da mesma. No início 

da aula 5 o índice caiu para 0,6, mantendo este valor até ao início da aula 6. No 

final desta aula aumentou para 0,8. De salientar que as variações que este aluno 

apresentou se deveram ao facto de o aluno revelar problemas em colocar a 

segunda mão virada para trás, pois este tinha a tendência natural de a colocar 

virada para o lado. 

O aluno E revelou uma diminuição do índice de execução da rondada de 

0,2 do final da aula 1 para o início da aula 2. A partir daí revelou melhorias 

graduais de momento de análise para momento de análise, tendo chegado ao 

índice 1 no final da aula 3, mantendo-se constante e estagnado a partir desse 

momento.  

O aluno F apresentou índices 0 no final da aula 1 e início da aula 2, 

melhorou para 0,2 no final dessa aula, significando que já fez uma rondada 

correta. Manteve esse valor no início da aula 3, aumentando para 0,4 no final 

dessa aula. No início da aula 4 manteve o índice em 0,4 e aumentou para 0,6 no 

final dessa aula e para 0,8 no início da aula 5. Apresentou esse valor no final da 

aula 5, porém apresentou uma redução abrupta no início da aula 6 (0,2), 

melhorando significativamente no final da mesma (0,8) Este aluno revelou desde 

a primeira aula um padrão motor relativo às mãos bastante complicado de 

desconstruir. Este colocava a primeira mão virada para a frente e a segunda 

virada para o lado de forma quase automática. Este facto explica as flutuações 

que foi apresentado ao longo do processo de análise, apesar de ter sido corrigido 

ao longo das aulas. 
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Desempenho no início e no fim de cada aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 3 demonstra a variação dos índices de execução da rondada do 

início das aulas que foram analisadas. É possível constatar que existe um 

aumento rápido dos índices de execução numa primeira fase entre o início das 

aulas 2 e 4, para depois continuar a aumentar, embora de uma forma mais lenta, 

até ao início da aula 6. Este desaceleramento é explicado pela aproximação dos 

índices de execução ao índice de execução máximo (1). De facto, podemos 

verificar que, no geral, existiu uma aprendizagem crescente ao longo das aulas. 
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Figura 3: Índices de execução da rondada do início de cada aula de análise. 
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A figura 4 espelha a variação dos índices de execução da rondada do final 

das aulas que foram analisadas. Podemos verificar um aumento mais rápido dos 

índices de execução numa primeira fase entre o final das aulas 1 e 3, 

nomeadamente entre o final da 2 e o final da 3. A partir daqui existe um aumento 

mais lento até ao final da aula 6, já que há uma aproximação ao índice de 

execução máximo (1). Analisando a figura pode-se afirmar que existe uma 

aprendizagem crescente ao longo das aulas. 
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Figura 4: Índices de execução da rondada do final de cada aula de análise. 
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Desempenho Intra-aula 

 

 

 

Figura 5: Diferenças Intra-aula, perspetiva geral. 

 

 

Na figura 5 estão apresentados os resultados da média das diferenças 

entre os índices de execução da habilidade finais e iniciais dos alunos em estudo, 

para cada aula em que o conteúdo rondada foi abordado. Através da figura 

podemos verificar que as diferenças são todas positivas, significando que dentro 

de cada aula existiram sempre ganhos ao nível da aprendizagem. Através desta 

visão geral verifica-se que as situações de aprendizagem propostas surtiram 

efeito, existindo evolução dos alunos do início para o final da aula. 
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Quadro 3: Diferenças Intra-aula por aluno. 

Aluno DIF2 DIF3 DIF4 DIF5 DIF6 

A 0 0,8 0 0 0 

B 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 

C 0,4 -0,2 0 0 0,2 

D 0 -0,2 0,2 0,4 0 

E 0,2 0,2 0 0 0 

F 0,2 0,2 0,2 0 0,6 

 

 

 

No quadro 3 e na figura 6 estão apresentados os resultados para cada 

aluno da diferença entre o índice de execução da habilidade final e inicial, para 

cada aula em que o elemento gímnico rondada foi abordado. Através destas 

diferenças podemos averiguar a evolução e aprendizagem de cada aluno do 

início para o final de cada aula. 

Relativamente ao aluno A podemos verificar que a diferença dos índices 

relativa à segunda aula é zero. Neste caso em particular, como já referi acima a 

aluno apresentava um erro motor na execução da rondada, já que os membros 

superiores não estavam coordenados com os membros inferiores, pela 

colocação das mãos para o lado contrário. Este aluno foi um verdadeiro desafio, 

pois a desconstrução deste padrão motor incorreto foi algo bastante morosa. 

Como já foi dito, na aula 3 ocorreu um desbloqueio cognitivo-motor neste aluno, 

permitindo ao aluno realizar as rondadas de forma correta. Isto explica a 

diferença positiva de 0,8 entre o início e o fim da aula 3, significando que 

existiram ganhos ao nível da aprendizagem. A partir desta aula a aluno 

apresenta diferenças de zero, pois realizou todas as rondadas de forma 

apropriada, quer no início, quer no final da aula, evidenciando consolidação do 

elemento gímnico em análise. 

Quanto ao aluno B, é possível constatar, a partir das diferenças, melhorias 

do índice de execução da rondada do início das aulas para o final das mesmas, 

nas cinco aulas analisadas. O aluno B foi um aluno sempre muito empenhado 
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Figura 6: Diferenças intra-aula por aluno. 
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durante as situações de aprendizagem, mostrando sempre evolução e melhoria 

do desempenho do início para o final de cada aula, explicando as diferenças 

positivas verificadas.  

O aluno C apresentou diferenças positivas do índice de execução da 

rondada do início para o fim das aulas 2 e 6, revelando ganhos de aprendizagem 

nestas aulas. Na aula 3 houve uma diferença negativa, com uma perda de 0,2 

do início para o final da aula, significando que no final da aula o aluno C fez 

menos uma rondada correta relativamente ao início. Este decréscimo é 

explicado pelo facto de este aluno nem sempre juntar os membros inferiores mal 

passasse pela vertical, devido a algum receio do desequilíbrio provocado por 

esse movimento. Nas aulas 4 e 5 o índice de execução da rondadas inicial foi 

igual ao índice final, sendo esta estagnação derivada do facto anteriormente 

mencionado. 

No que diz respeito ao aluno D, revelou diferenças positivas dos índices 

de execução da rondada nas aulas 4 e 5, mostrando evolução e aprendizagem 

do início para o final das aulas. Na aula 2 e 6 a diferença dos índices de execução 

da rondada foi zero. De referir que a diferença zero da aula 2 significa que o 

aluno não revelou evolução do início para o fim da mesma. Esta estagnação 

prende-se ao facto de o aluno ter problemas em colocar a segunda mão virada 

para trás, pois este tinha a tendência natural de a colocar virada para o lado. 

Porém a diferença zero da aula 6 é precedente da diferença de dois índices com 

valor 1, o que significa que o aluno, quer no início, quer no fim da aula realizou 

as 5 rondadas de forma apropriada. Na aula 3 verificou-se um retrocesso de 0,2, 

pois do início para o final da mesma, o aluno realizou menos uma rondada 

correta devido, mais uma vez, à má colocação da segunda mão.  

O aluno E demonstrou uma capacidade de incorporação do padrão motor 

desta habilidade motora muito grande. Nas aulas 2 e 3, o aluno apresentou 

diferenças positivas, revelando ganhos de aprendizagem durante essas aulas. A 

partir da aula 4 a diferença foi sempre igual a 0. De ressalvar que isto surgiu 

devido ao facto de todos os índices de execução da rondada serem igual a 1, 

significando que este aluno a partir desta aula realizou de forma correta todas as 
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rondadas alvo de análise, evidenciando consolidação do elemento gímnico em 

análise. 

O aluno F como já mencionei acima, apresentou desde o início do estudo 

um padrão motor respeitante às mãos errado e muito complicado de corrigir, já 

que o mesmo colocava a primeira mão virada para a frente e a segunda virada 

para o lado. Foi um aluno bastante desafiante, pois ele naturalmente e de forma 

automática insistia em colocar as mãos daquela forma. Apesar disso, ele 

mostrou ganhos de aprendizagem e melhorias constantes dos índices de 

execução da rondada do início para o final das aulas. Nessas aulas o índice foi 

de 0,2, significando que o aluno no final das aulas realizou mais uma rondada 

correta do que no início das mesmas. Apenas na aula 5 revelou uma diferença 

igual a zero, porém foi fruto da diferença de dois índices de execução de valor 

0,8, o que significa que apenas realizou uma rondada inapropriada quer no início, 

quer no fim da aula. Na aula 6 a diferença foi de 0,6, sendo esta grande melhoria 

do início para o final da aula explicada pela execução de apenas uma rondada 

correta no início da aula e de apenas uma rondada incorreta no final da mesma. 

De referir que no início da aula o aluno se revelou bastante desconcentrado na 

realização da filmagem, explicando o resultado negativo. 
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Desempenho entre aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 7 estão apresentados os resultados da média das diferenças 

entre os índices de execução da habilidade final e o índice de execução da 

habilidade inicial da aula seguinte em que a rondada foi abordada. Através da 

figura podemos verificar que, no global, existem 2 diferenças positivas e três 

diferenças negativas. Deste modo das aulas 2 para a 3 e da 3 para a 4 existem 

melhorias da aprendizagem, porém das aulas 1 para a 2, 4 para a 5 e 5 para a 

6 existem perdas a nível de aprendizagem, embora não sejam muito grandes.  

 

Quadro 4: Diferenças entre aulas por aluno. 

 

 

 

Aluno DIF 2,1 DIF 3,2 DIF 4,3 DIF 5,4 DIF 6,5 

A 0 0 0,2 0 0 

B 0 0 -0,2 -0,2 -0,2 

C 0 0,2 0,2 -0,2 0 

D -0,2 0,4 0 -0,4 0,2 

E -0,2 0,4 0 0 0 

F 0 0 0 0,2 -0,6 
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Figura 7: Diferenças entre aulas, perspetiva geral. 

Figura 8: Diferença entre aulas por aluno. 
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No quadro 4 e na figura 8 estão apresentados os resultados da diferença 

entre o índice de execução da rondada final e o índice de execução da rondada 

inicial da aula seguinte. Através destes resultados podemos verificar se os 

alunos mantiveram a prestação (diferença zero) ou se tiveram ganhos (diferença 

positiva) ou perdas aprendizagem (diferença negativa) de uma aula para a outra. 

Podemos verificar que o aluno A não revelou perdas de aprendizagem 

entre aulas, tendo mesmo adquirido um ganho da aula 3 para a aula 4. Esta 

melhoria de desempenho é explicada pelo facto de na aula 3 ter ocorrido um 

desbloqueio cognitivo-motor neste aluno, permitindo que a mesma conseguisse 

realizar a rondada cumprindo as três componentes críticas fundamentais para a 

considerar apropriada. De ressalvar que as diferenças 0 entre as aulas 4 e 5 e 5 

e 6 são provenientes de índices com valor 1, significando que a aluno consolidou 

e reteve a aprendizagem entre aulas, realizando de forma constante todas as 

rondadas corretas.  

O aluno B das aulas 1 para a 2 e da 2 para 3 manteve o seu desempenho, 

porém das aulas 3 para a 4, 4 para a 5 e 5 para a 6 revelou perdas de 

aprendizagem ao nível da correta execução da habilidade motora rondada. De 

realçar que essas perdas foram de apenas 0,2, significando que realizou apenas 

menos uma rondada correta relativamente ao final das aulas anteriores. Estas 

rondadas inapropriadas deveram-se à colocação da primeira mão virada para a 

frente.  

Quanto ao aluno C manteve o seu desempenho da aula 1 para a 2 e da 5 

para a 6. Revelou ganhos de aprendizagem da aula 2 para a 3 e da 3 para a 4, 

tendo-se verificado apenas da aula 4 para a 5 uma perda de 0,2 ao nível da 

retenção da aprendizagem. De referir que esta inconstância demonstrada pelo 

aluno pode ser explicada pelo facto de o mesmo apresentar dificuldade na 

execução regular da junção dos membros inferiores logo após a passagem pela 

vertical.  

Podemos constatar que o aluno D mostrou bastante irregularidade na 

evolução da aprendizagem entre aulas. Teve perdas ao nível da aprendizagem 

entre as aulas 1 e 2 e entre as aulas 4 e 5. Revelou melhorias de desempenho 

entre as aulas 2 e 3 e 5 e 6, tendo mantido a sua prestação entre as aulas 3 e 4. 
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De referir que esta irregularidade no desempenho prende-se com a colocação 

da segunda mão virada para o lado em inúmeras ocasiões. Aliás corrigir este 

padrão motor sempre foi sempre o desafio com este aluno. Ao longo das aulas 

a sua evolução foi significativa, chegando à última aula com todas as execuções 

corretas.  

O aluno E demonstrou um retrocesso na execução das rondadas da aula 

1 para a 2, uma evolução da 2 para a 3 e manteve o desempenho entre as 

restantes aulas. Foi um aluno muito concentrado e focado em adquirir as 

componentes criticas pretendidas. Deste modo, a partir do final da aula 3 este 

aluno realizou todas as rondadas de uma forma apropriada, explicando a 

manutenção e consolidação do desempenho entre as aulas 3 e 6.  

O aluno F manteve o desempenho entre as aulas 1 e 4, melhorou entre 

as aulas 4 e 5 e teve um retrocesso abrupto de 0,6 da aula 5 para a aula 6. Esta 

perda enorme ao nível da retenção deveu-se ao facto de este aluno no início da 

aula seis ter realizado apenas uma rondada apropriada. Como já foi referido 

anteriormente, o aluno estava bastante desconcentrado nesta filmagem inicial, 

pelo que cometeu quatro vezes o mesmo erro ao nível da colocação das mãos 

que foi sendo corrigindo ao longo das cinco aulas.  

 

Retenção dos conteúdos 

 

Quadro 5: Índices de execução da rondada no teste 
de retenção, por aluno. 

 

Aluno IRet 

A 1,00 

B 0,80 

C 0,80 

D 1,00 

E 1,00 

F 0,60 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

A B C D E F

Teste de retenção

Figura 9: Índices de execução da rondada no teste de retenção, 
por aluno. 
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Através do quadro 5 e da figura 9 podemos verificar os índices de 

execução da rondada para cada aluno na aula do teste de retenção. 

O aluno A, D, E apresentam um índice de execução da rondada com valor 

1, significando que realizaram todas as rondadas de forma correta neste teste 

(5). 

O aluno B e C revelam um índice de execução da rondada de valor 0,8, 

significando que realizaram apenas uma rondada de forma incorreta nesta aula.  

Por último, o aluno F evidencia um índice de execução da rondada de 

valor 0,6, significando que realizou duas rondadas de forma incorreta. 

 

 

Quadro 6: Diferença entre a aula 6 e a aula do 
teste de retenção, por aluno. 

 

 

O quadro 6 e a figura 10 correspondem à diferença entre o índice de 

execução da rondada do final da aula 6 (última aula de análise) e o índice de 

execução da rondada da aula do teste de retenção. Pretende-se com estes 

resultados averiguar se os alunos retiveram a aprendizagem do elemento 

gímnico rondada. 

Os alunos A, C, D e E apresentaram uma diferença igual a 0, significando 

que retiveram a aprendizagem deste elemento gímnico, pois neste teste tiveram 

o mesmo desempenho que no final da aula 6, realizando todas as rondadas de 

forma apropriada. 

Aluno DIF RET,6 

A 0 

B -0,2 

C 0 

D 0 

E 0 

F -0,2 

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

A B C D E F

Diferença teste de retenção

Figura 10: Diferença entre a aula 6 e a aula do teste de retenção, 
por aluno. 
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Os alunos B e F obtiveram uma perda de 0,2 no teste de retenção, 

significando esse valor que realizaram menos uma rodada correta 

comparativamente ao final da aula seis. Assim, não retiveram a totalidade da 

aprendizagem, porém este resultado, no caso do aluno B acaba por ser bastante 

positivo, na medida em que o aluno executou todas as rondadas com os 

requisitos pretendidos, à exceção de uma. Já o aluno F realizou três rondadas 

de forma apropriada e duas de forma inapropriada (60% de rondadas 

apropriadas).  

 

 O presente estudo investigação-ação teve o objetivo de averiguar a 

existência, ou não, de melhorias no desempenho e de retenção da aprendizagem 

nos alunos de um elemento gímnico, ao longo de seis aulas desfasadas no 

tempo. Os resultados acima parecem mostrar que, no geral, os alunos melhoram 

a sua performance de determinado elemento gímnico, mais concretamente o seu 

índice de execução da habilidade, em contexto de prática distribuída. Também 

os resultados de retenção foram bastante positivos, na medida em que quatro 

dos seis alunos em teste retiveram a aprendizagem a 100%. Deste modo, parece 

ser possível existir retenção da aprendizagem de um elemento gímnico em 

contexto de prática distribuída. 

  

 É de mencionar que não existem estudos de retenção da aprendizagem 

de elementos gímnicos, num contexto de prática distribuída. Porém existem 

alguns estudos sobre retenção da aprendizagem que corroboram a melhoria de 

habilidades motoras nas aulas de EF do pré-teste para o pós-teste. Januário et 

al. (2015) realizaram um estudo com o intuito de analisar a capacidade dos 

estudantes de reter a informação transmitida pelos professores numa aula de 

educação física e concluíram que a retenção está inversamente relacionada com 

a quantidade de informação transmitida, que varia dependendo da natureza, do 

tipo e do propósito da informação e que a informação transmitida através da via 

audiovisual ou cujo objetivo fosse avaliação corresponde a níveis mais elevados 

de retenção. 
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Sousa & Cunha (2015) realizaram um estudo com o objetivo de examinar 

as aprendizagens dos alunos em voleibol e concluíram que as diferenças foram 

estatisticamente significativas em todas as dimensões do GPAI, sendo notória a 

evolução dos alunos como também evidente a retenção de aprendizagem 

observada após três semanas de interrupção da modalidade. 

Derri et al. (2008) conceberam um estudo para investigar a relação entre 

variáveis relacionadas com o tempo nas aulas de educação física e a aquisição 

e retenção de habilidades motoras, chegando à conclusão que o tempo 

despendido na prática apropriada para o desenvolvimento de uma habilidade, 

em contraste com o tempo despendido em atividades irrelevantes para os 

objetivos da instrução, contribui para a aprendizagem dos conceitos 

fundamentais das habilidades motoras. 

 Perante o exposto parece que a retenção da aprendizagem existe e é 

possível, ainda que a aprendizagem do conteúdo possa ser desfasada no tempo. 

Quando existe aprendizagem efetiva o conteúdo acaba por ser relembrado e 

reaceso da memória motora do aluno. Desde que o padrão motor seja aprendido 

de forma correta, mesmo uma abordagem em contexto de prática distribuída, 

pode proporcionar ganhos e retenção ao nível da aprendizagem. Assim, quando 

determinada habilidade motora é solicitada ao aluno e este executa-a, significa 

que ele a reteve e a aprendeu. 

 

Conclusões 

 

Podemos concluir que, no geral, existiu uma melhoria na execução da 

rondada por parte de todos os alunos, do início para o final de todas aulas 

analisadas. Esta melhoria deveu-se às situações de aprendizagem incorporadas 

na progressão pedagógica previamente definida, tendo esta sido acompanhada 

de feedback, promovendo aprendizagens de maior qualidade.  

Relativamente à evolução dos alunos entre aulas, podemos verificar que 

os ganhos de aprendizagem e as estagnações aparecem em clara maioria, 

porém também se vislumbram perdas a nível de aprendizagem, contudo não são 

muito grandes.  
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No que diz respeito ao teste de retenção, através dos resultados obtidos, 

parece ser possível existir retenção da aprendizagem de um elemento gímnico 

em contexto de prática distribuída. Deste modo, mesmo que a realidade seja 

marcada por prática distribuída, parece ser possível proporcionar aos alunos 

aprendizagens efetivas e profícuas. 

Em termos de implicações para a prática, este estudo permitiu-me 

perceber que apesar de a metodologia de trabalho poder assentar na prática 

distribuída, a aprendizagem existe e pode ser efetiva. Sem dúvida que um 

trabalho devidamente planeado e intencional permite aprendizagens 

significativas e proveitosas, independentemente da metodologia de trabalho que 

se utilize. 

No respeitante às limitações deste estudo pode-se realçar o facto de a 

amostra ser bastante reduzida. Este facto não permite que os resultados obtidos 

neste estudo sejam generalizados e estendidos a toda a população. Todavia não 

era pretensão deste estudo alcançar um nível de extensão que permitisse 

generalizar os resultados obtidos. O espaço de aula foi, sem dúvida uma 

limitação, já que o ginásio era o local indicado para a realização destas aulas. 

Contudo, isso nem sempre foi possível, já que o roulement das instalações não 

se podia contornar. Deste modo, houve três aulas onde a abordagem à rondada 

foi realizada em colchões no pavilhão. Obviamente que treinar em praticável, 

não é a mesma coisa que treinar em colchões.  

No futuro seria fundamental a realização de investigação mais extensiva 

na área da retenção em contexto de prática distribuída, quer em modalidades 

individuais, quer em modalidades coletivas, focando diferentes habilidades 

motoras. Isso seria crucial para o desenvolvimento e consolidação de novas 

metodologias de trabalho na EF.  

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

147 
 

Referências Bibliográficas 

  

Abe, M., Schambra, H., Wassermann, E. M., Luckenbaugh, D., Schweighofer, 

N., & Cohen, L. G. (2011). Reward improves long-term retention of a motor 

memory through induction of offline memory gains. Current Biology, 21, 

557-562. 

Araújo, C. (2013). Ginástica : manual de ajudas / Carlos Araújo. 

Derri, V., Emmanouilidou, K., Vassiliadou, O., Tzetzis, G., & Kioumourtzoglou, E. 

(2008). Relationship between Academic Learning Time in Physical 

Education (ALT-PE) and Skill Concepts Acquisition and Retention. 

Physical Educator, 65(3), 134-145. 

Hirano, M., Kubota, S., Tanabe, S., Koizume, Y., & Funase, K. (2015). 

Interactions among learning stage, retention, and primary motor cortex 

excitability in motor skill learning. Brain Stimulation, 8(6), 1195-1204. 

Januário, N., Rosado, A., Mesquita, I., Gallego, J., & Aguilar-Parra, J.-M. (2015). 

Student retention of the information transmitted by the teacher in physical 

education classes depending on the characteristics of the information. 

Infancia y Aprendizaje / Journal for the Study of Education and 

Development, 38(1), 212-242. 

Mesquita, I., & Graça, A. (2011). Modelos instrucionais no ensino do desporto. In 

A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do desporto (pp. 39-68). 

Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana. 

Mitchell, S. A., Griffin, L. L., & Oslin, J. L. (2006). Teaching sport concepts and 

skills: a tactical games approach (2 ed.). Champaign, II: Human Kinetics. 

Oslin, J. L., Mitchell, S. A., & Griffin, L. L. (1998). The Game Performance 

Assessment Instrument (GPAI): Development and Preliminary Validation. 

Journal of Teaching in Physical Education, 17(2), 231. 

Sousa, R. L. d., & Cunha, M. d. S. A. d. (2015). Raquel quer ser Pofessora de 

Educação Física : as vivências em contexto de prática de ensino 

supervisionada que a levaram a concretizar esse sonho : relatório de 

estágio profissional / Raquel Lima de Sousa orient. Mestre Mariana de 

Sena Amaral da Cunha. 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

148 
 

Utley, A., & Astill, S. (2008). Motor control, learning and development / Andrea 

Utley, Sarah Astill. 

Vickers, J. N. (1990). Instructional design for teaching physical activities: A 

knowledge structures approach. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Yong Hyun, K., Jung Won, K., & Myoung Hee, L. E. E. (2015). Effectiveness of 

motor sequential learning according to practice schedules in healthy 

adults; distributed practice versus massed practice. Journal of Physical 

Therapy Science, 27(3), 769. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 

149 
 

5. Conclusões e Perspetivas Futuras 

 

E pronto, a minha viagem pelos meandros da docência, em contexto de 

estágio, terminou! Este ano absolutamente ímpar irá ficar para sempre marcado 

na minha memória. Foi um ano riquíssimo em termos de aprendizagens, 

vivências e experiências que me permitiu ter o contacto direto com a realidade 

escolar e que, com toda a certeza, irá influenciar o meu modo de atuação nos 

mais diversos contextos ligados ao ensino. 

Apesar de o EP ser inerente à formação inicial, nunca o olhei como uma 

tarefa obrigatória a cumprir. Acima de tudo, queria desfrutar e aproveitar ao 

máximo esta oportunidade única. Fazendo uma retrospetiva, realmente dediquei 

e investi muito tempo nesta UC. Desenvolvi um trabalho imenso durante o ano 

letivo nas diferentes valências em que estive envolvida, porém todo o esforço 

valeu a pena. Só desta forma dedicada é que foi possível viver o “ser professor” 

na sua plenitude.  

Agora que tudo findou sinto-me invadida por um verdadeiro turbilhão de 

sentimentos e emoções. Alguma nostalgia causada pela recordação e saudade 

dos momentos únicos vividos e, ao mesmo tempo, um sentimento de felicidade 

e de extrema realização por ter terminado esta etapa da minha formação com 

distinção.  

O EP, sem dúvida, permitiu dotar de significado os pressupostos teóricos 

adquiridos ao longo da minha formação inicial, transformei e ajustei os 

conhecimentos provenientes da faculdade fruto de reflexões e reconstruções 

proporcionadas pela imersão no contexto da praxis. De facto, a relação estreita 

entre teoria e prática foi fundamental para se edificarem saberes superiores e 

contextualizados. Foi uma construção recheada de reflexões sobre todas as 

circunstâncias que iam surgindo e de partilha e discussão de ideias com o NE, 

PC e outros professores do AESAS.  

Este documento espelha toda a atividade e trabalho desenvolvidos ao longo 

da PES de uma forma refletida, crítica e sustentada em bibliografia. Consegui 

perceber que a docência é uma atividade deveras complexa que carece de 

formação permanente e abertura a novas aprendizagens, com o intuito de 
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sermos professores competentes e inovadores. Só adotando esta postura 

aberta, de questionamento contínuo, monitorizando a nossa atividade através de 

avaliações regulares é que podemos assegurar aprendizagens significativas e 

profícuas aos alunos. 

Sem dúvida que o balanço desta viagem é muito positivo. Tive a 

possibilidade de me inteirar e adotar uma metodologia de trabalho algo diferente, 

facto que, desde cedo me obrigou a alargar os horizontes. Senti-me confortável, 

a partir do momento em que comecei a perceber o modus operandi da mesma 

e, neste momento, posso afirmar que gosto desta forma de trabalhar que 

manteve os alunos motivados ao longo de todo o ano letivo e que possibilitou a 

aquisição de aprendizagens e evoluções. O objetivo no início do ano era claro: 

ensinar e proporcionar aprendizagens aos alunos, para além de lhe incutir o 

gosto pelo Desporto. Na minha perspetiva, este foi cumprido já que os alunos, 

estão num nível superior no que concerne à EF e olham o Desporto com um 

olhar mais positivo. 

Apesar de tudo o que mencionei, o findar desta etapa, infelizmente, não 

significa, num futuro próximo, estar a exercer esta profissão. Este sabor amargo, 

fruto da atual conjetura no nosso país, não me assusta, nem me vai retirar força 

para lutar pelo meu futuro. De uma coisa tenho a certeza, a minha paixão é o 

Desporto, mais concretamente o treino e o ensino, e, por isso irei lutar para 

singrar nestas áreas. Neste momento já sei que, na época 2016/17, irei dar 

continuidade ao meu percurso como treinadora no Sporting Clube de Braga que 

já vai para o seu quarto ano. Quanto ao resto, só o futuro o dirá, mas tenho 

sempre a esperança de um dia poder lecionar a disciplina de EF numa escola. 

Espero sinceramente que os ventos mudem e permitam a emersão da EF como 

uma disciplina única com altíssimo potencial para desenvolver os alunos de uma 

forma holística sem descurar nenhuma das suas potencialidades. 
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