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RESUMO 

 

No seguimento do segundo ano de Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

os Estudantes-Estagiários realizam um Estágio Profissional, constituído pela prática 

de ensino supervisionada e a elaboração do respetivo Relatório de Estágio. O 

presente relatório apresenta as experiências e conhecimentos adquiridos pelo 

Estudante-Estagiário, ao longo do Estágio Profissional, que recorreu à literatura para 

fundamentar algumas das suas conceções. O Estágio Profissional decorreu no ano 

letivo 2015/2016, numa escola pública de Vila Nova de Gaia, com um Núcleo de 

Estágio constituído por três Estudantes-Estagiários, um Professor Cooperante e 

uma Professora Orientadora. Todo o processo de ensino-aprendizagem decorreu 

com uma turma de 11º ano. Este Relatório de Estágio encontra-se dividido em cinco 

capítulos principais. A Introdução, em que é apresentada a estrutura do Relatório de 

Estágio e a sua pertinência neste processo formativo. O Enquadramento Pessoal, 

que contém uma apresentação pessoal, referindo aspetos tais como: o meu 

percurso pessoal, desportivo e académico, as razões que me levaram a escolher 

esta área e as minhas expetativas. O Enquadramento da Prática Profissional, que 

contém o enquadramento legal e institucional do Estágio Profissional, da escola 

onde decorreu a prática pedagógica, das turmas lecionadas durante o ano letivo  

assim como o Grupo de Educação Física e Núcleo de Estágio. A Realização da 

Prática Profissional, que se subdivide em 3 áreas: 1- Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem (conceção de ensino, planeamento, realização e 

avaliação); 2- Participação na Escola e Relação com a Comunidade (Atividades não 

letivas, Desporto Escolar e a Direção de Turma); 3- Desenvolvimento Profissional 

(estudo de caso). O estudo intitula-se “Os efeitos de um plano de acompanhamento, 

durante as aulas de Educação Física, na coordenação motora de um aluno 

hemofílico”. Por último, existe o capítulo das conclusões e perspetivas para o futuro, 

na qual surge a minha apreciação deste ano como EE e as minhas perspetivas 

futuras. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; ESTUDANTE-ESTAGIÁR IO; 

EDUCAÇÃO FÍSICA; COORDENAÇÃO MOTORA; REFLEXÃO. 
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ABSTRACT 

 

Following the second year of the Physical Education for Children in Elementary 

School and High School’s Master, taught at Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, Students-Teachers do a Professional Practicum, which is 

constituted by a supervised teaching practice and the elaboration of the 

respective Professional Practicum report. The present report presents, therefore, 

the experiences and the knowledge acquired by the Student-Teacher, during the 

Professional Practicum, using literature to support some of its conceptions. The 

professional practicum occurred in the academic year of 2015/2016 in Vila Nova 

de Gaia, with a group composed by 3 Students-Teachers, a Cooperator Teacher 

and a Supervisor. All this process took place teaching a 11º grade class. This 

report is divided in five main chapters: The Introduction, in which is presented the 

structure of the report and its relevance in the formative process. The Personal 

Framework, that contains a personal presentation, referring aspects such as: my 

personal sports and academic course, the reasons that made me choose this 

area and my expectations. The Professional Practice Framework, that contains 

the legal and institutional framework of the Professional Practicum, of the school 

in which the pedagogic practice took place, of the classes we worked with, such 

as the Physical Education and group. The Professional Practice Realization, 

which subdivides in 3 areas: 1 – Teaching and Apprenticeship Organization and 

Management (teaching conception, planning, realization and assessment); 2 – 

Participation in School and Relation with the Community (Extracurricular 

activities, sports in school and class management); 3 – Professional 

Development (case study). The study is entitled “The effects of a support 

program, during the Physical Education classes, in the motor coordination of an 

hemophiliac student.” Lastly, there is the conclusions chapter and perspectives 

for the future, in which comes up my appreciation of this year as Student-Teacher 

and my future perspectives. 

KEYWORDS: PROFESSIONAL PRACTICUM, STUDENT-TEACHER; 

PHYSICAL EDUCATION, MOTOR COORDINATION; REFLECTION. 
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1. Introdução 

 

O atual Relatório de Estágio (RE) ergue-se no seguimento do Estágio 

Profissional (EP), inserido no 2º ciclo de estudos destinado à obtenção do grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

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

O meu EP foi realizado numa Escola Cooperante em Vila Nova de Gaia, 

com o Núcleo de Estágio (NE) constituído por três Estudantes-Estagiário (EE), 

um Professor Cooperante (PC) e uma Professora Orientadora (PO). Queirós 

(2014) afirma que no EP são fundamentais a cooperação e o trabalho de grupo, 

desempenhando o NE e o PC um papel determinante. Desta forma, o meu EP 

distinguiu-se pela relação criada entre todos, fazendo brotar a partilha de 

conhecimentos e a entreajuda. O título “Vivências de um Estágio Profissional: 

Nascer pequeno e tornar-se grande” surge pelo facto de ter nascido, na FADEUP 

como um aluno e agora terminar o EP como professor, para mim uma “grande” 

profissão. Contudo, o ‘’tornar-se grande’’ não implica que se fique por aqui, pois 

o professor está em constante desenvolvimento devendo instruir-se 

continuadamente, de forma a atualizar e enraizar os seus conhecimentos. 

 Assim, o presente RE apresenta algumas das inúmeras experiências 

vivenciadas na escola, enquanto EE, onde lecionei aulas de Educação Física 

(EF) a duas turmas, uma de 11º ano – Turma Residente (TR) – e uma do 5º ano 

– Turma Partilhada (TP), e assumi uma participação ativa nas atividades 

organizadas pelo grupo de EF. 

Este RE encontra-se dividido em cinco capítulos principais. A Introdução, 

em que é apresentada a estrutura do RE e a sua pertinência neste processo 

formativo. O Enquadramento Pessoal, que contém uma apresentação pessoal, 

referindo aspetos tais como: o meu percurso pessoal, desportivo e académico, 

as razões que me levaram a escolher esta área e as minhas expetativas. O 

Enquadramento da Prática Profissional, que contém o enquadramento legal e 

institucional do EP, da escola onde decorreu a prática pedagógica, das turmas 

lecionadas durante o ano letivo assim como o Grupo de EF e NE. A Realização 

da Prática Profissional, que se subdivide em 3 áreas: 1- Organização e Gestão 
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do Ensino e da Aprendizagem (conceção de ensino, planeamento, realização e 

avaliação); 2- Participação na Escola e Relação com a Comunidade (Atividades 

não letivas, Desporto Escolar (DE) e a Direção de Turma); 3- Desenvolvimento 

Profissional (estudo de caso). O estudo incluído neste ponto intitula-se “Os 

efeitos de um plano de acompanhamento, durante as aulas de Educação Física, na 

coordenação motora de um aluno hemofílico”. Por último, existe o capítulo das 

conclusões e perspetivas para o futuro, na qual surge a minha apreciação deste 

ano como EE e as minhas perspetivas futuras. 

De referir que este documento, para além de descrever, teve como 

principal propósito fazer uma reflexão acerca do ano e da experiência que agora 

terminam. Este RE e as experiências vividas ao longo deste ano como EE 

alargaram os meus horizontes e aperfeiçoaram as minhas competências a nível 

pessoal, social e académico.  

 



 

3 

2. Enquadramento Pessoal 

2.1. Reflexão autobiográfica 

 

 A 21 de Julho de 1992 ocorreu o meu nascimento em Oliveira de 

Azeméis, mas neste preciso momento, resido em São João da Madeira. A minha 

grande paixão foi desde sempre o Desporto e este é um dos principais motivos 

pela qual decidi seguir esta área. Sou praticante de Basquetebol há 14 anos e 

treinador desta modalidade há 3 anos. O meu clube atual e o clube do meu 

coração é a Associação Desportiva Sanjoanense, embora já tenha jogado 

noutros dois clubes, o Penafiel e o Guifões. Neste clube, adoro o que faço, visto 

que um dos meus maiores sonhos sempre foi trabalhar com crianças e 

adolescentes. Logo, sinto-me realizado porque estou a exercer na minha área 

profissional, exatamente no contexto que sempre idealizei. 

Hoje tenho ainda mais a certeza que foi a paixão pelo Desporto que me 

influenciou na escolha pela área do Desporto, especificamente pela EF. 

Recordo-me que quando era mais novo, normalmente as crianças gostavam de 

ver desenhos animados na televisão, mas eu nunca tive esse hábito uma vez 

que gostava de ver Desporto e se possível praticá-lo em locais como a escola e 

parques desportivos. Por outro lado, o que me trouxe à área do ensino foi um 

professor que tive no Ensino Secundário, que incentivou o meu interesse por 

esta área e o sonho de um dia ensinar a crianças e adolescentes. Por último, a 

escolha pelo mestrado em EEFEBS resultou também da ideia que este mestrado 

me proporcionaria muitas aprendizagens transversais a outras áreas 

profissionais. 

Em termos académicos, sou licenciado em Educação Física e Desporto 

pelo Instituto Superior da Maia e optei por seguir o mestrado em ensino de EF 

na FADEUP. 

Após ter decidido que queria ser professor de EF, refleti também na crise 

de empregabilidade que vive o nosso país, principalmente no ramo da docência, 

pois preocupava-me a incerteza que existe em redor do nosso futuro profissional. 

No entanto, cheguei à conclusão que temos de seguir os nossos sonhos e o que 

gostamos. Na verdade, o mercado de trabalho está muito complicado para todos 
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os jovens, mas acredito que com esforço, empenho e dedicação poderá ser 

possível alcançar os nossos objetivos.  

Importa ainda referir que, atualmente, tenho também oportunidade de 

trabalhar na área do fitness. Já realizei uma formação de Indoor Cycling e agora 

estou a trabalhar num ginásio, onde dou aulas de Indoor Cycling, Cross-training 

e Musculação. 

Todas estas vivências ajudaram-me bastante no meu desempenho como 

professor de EF, pois as minhas experiências como atleta, treinador e 

trabalhador na área do fitness potenciaram algumas caraterísticas que 

facilitaram a minha instrução nas aulas e os meus feedbacks, principalmente 

relacionados com a modalidade que sempre pratiquei (Basquetebol). 

Apesar destes 2 anos no Mestrado de Ensino terem sido bastante 

trabalhosos, posso afirmar que foram 2 anos cruciais tanto para o meu 

desenvolvimento profissional, como pessoal, pois ajudaram-me a ganhar 

maturidade, a aprender novos métodos de gestão de tempo e trabalho, a elevar 

o meu gosto pela área desportiva e a aumentar os meus conhecimentos teóricos 

e práticos sobre todos os conteúdos que foram lecionados. Com efeito, penso 

que consegui alcançar tudo o que tinha previsto como objetivos neste ano de 

estágio, tendo ficado bastante satisfeito com o meu desempenho e com o 

resultado final obtido pelos meus alunos. 

 

2.2. Expectativas 

 

O estágio é o momento mais esperado pela maioria dos estudantes, 

sendo este marcado por uma grande mistura de sentimentos, tais como a 

ansiedade e insegurança.  

Para a realização do meu EP, fui colocado numa escola cooperante em 

Gaia, (a minha segunda opção). Já tinha ouvido falar bastante bem da escola, 

das suas instalações, dos materiais e agora que lá estive posso dizer que estou 

bastante satisfeito por lá ter vivenciado esta experiência. 
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Depois de conhecer o NE, a distribuição das turmas do PC, foi 

praticamente um sorteio e de acordo com o que era melhor para cada um dos 

membros do NE. Deste modo, o PC atribuiu-me a responsabilidade de trabalhar 

com uma turma de Ciências e Tecnologias de 11º ano que, a meu ver, foi uma 

turma muito aplicada e com bom comportamento disciplinar, embora possuíssem 

poucas noções da importância da EF. 

As minhas expectativas em relação à turma passaram por manter os 

alunos motivados, manter uma boa relação professor-aluno, transmitir-lhes todos 

os conhecimentos da EF, assim como a sua importância. Ou seja, ensinar-lhes 

habilidades técnicas e táticas de cada modalidade lecionada, mas também 

transmitir-lhe uma cultura desportiva (CD) e valores e normas importantes para 

que sejam bons cidadãos. Quanto ao que consegui na realidade, penso que as 

expectativas foram de encontro com o esperado, embora com algumas 

dificuldades, uma vez que certos alunos não tinham interesse pela disciplina. As 

situações de jogo eram uma das soluções para que os alunos se sentissem 

motivados e assim interessados em aprender nas aulas de EF. O facto de se 

sentirem motivados facilitava muito a minha intervenção pois conseguia expor 

com boas condições os conteúdos de cada modalidade lecionada conseguia 

manter a turma organizada e observar facilmente os aspetos a corrigir, 

transmitindo de imediato feedbacks, assim como observar os comportamentos 

fora da tarefa. 

Outra expectativa que tinha assente era de adquirir novos e renovados 

conhecimentos e chegar ao final do ano letivo como um verdadeiro profissional 

de EF que, segundo Queirós (2014), significa ensinar envolvendo múltiplas 

dimensões como o pensar, o fazer, o sentir, o partilhar e o decidir, assim como, 

compreender os sentidos da instituição escolar e da profissão. Trata-se da 

construção de uma identidade profissional própria que embora tenha início antes 

do EP começar, ganha forma ao longo das experiências vivenciadas na escola. 

Como referem Beijaard, Verloop e Vermont (2000), a identidade do professor é 

configurada num “process of interpretation and re-interpretation of experiences” 

que deve começar, desde logo, nos processos de formação inicial. Assim, na 

forma para a docência, segundo os mesmos autores, importa adquirir uma 

identidade em que os requisitos da competência estejam presentes, sendo que 
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para isso há necessidade de valorizar e incrementar o saber experiencial e 

desenvolver as competências funcionais em estreita articulação com as de 

conhecimento, ou seja, entre a ação teórica e a ação prática. 

Tentei encarar o EP enfrentando e superando as dificuldades que iam 

surgindo, com vista a garantir o melhor de mim e a assumir a responsabilidade 

de ensinar os meus alunos da melhor forma possível. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional  

 

3.1. Entendimento do Estágio Profissional 

 

Segundo Batista e Pereira (2014, p. 87), “O estágio profissional é uma 

unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente à obtenção do grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

Está inserido no segundo ano (terceiros e quarto semestres) deste ciclo de 

estudos e incorpora duas componentes: a) a prática de ensino supervisionada, 

realizada numa escola cooperante com protocolo com a FADEUP e b) o relatório 

de estágio, orientado por um professor da Faculdade, o responsável da 

instituição de ensino superior pela supervisão do estudante estagiário no 

contexto da prática de ensino supervisionada”. 

Já segundo as normas orientadoras1 (2014-2015) “o Estágio Profissional 

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

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

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

das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de 

organização e gestão, investigativas e de cooperação. Este visa a integração no 

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

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

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

exigências da profissão” (p. 3). Ainda no mesmo documento, são definidas três 

áreas de desempenho que procuram ser um veículo de desenvolvimento das 

competências profissionais que o EE terá de dominar para exercer a profissão, 

estando organizadas pela seguinte disposição: área 1 – Organização e Gestão 

do Ensino e da Aprendizagem; área 2 – Participação na Escola e Relações com 

a Comunidade e área 3 – Desenvolvimento Profissional. A área 1 engloba as 

tarefas de conceção, planeamento, realização e avaliação, referenciando que o 

                                                 
1 Matos, Z. (2014-2015). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao 

grau de mestre em ensino de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da FADEUP.  
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estudante-estagiário tem que conduzir um processo de ensino/aprendizagem 

promotor da formação e educação do aluno no âmbito da EF. A área 2 faz 

referência a todas as atividades não letivas realizadas pelo EE para a sua 

integração na comunidade escolar, tendo como objetivo a promoção do sucesso 

educativo e o reforço do papel do professor e da disciplina de EF. Por último, a 

área 3 diz respeito a atividades e vivências fulcrais na construção da 

competência profissional e tem como objetivo perceber a necessidade do 

desenvolvimento profissional. 

O EP, segundo Matos (2014-2015, p.3), entende-se como um “projeto de 

formação do estudante com a integração do conhecimento proposicional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria 

prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar”. Na minha 

opinião, o EP tem uma grande importância na ascensão do professor pelo facto 

de ser a oportunidade ideal para poder trabalhar a teoria e a prática no contexto 

real de ensino. Tanto o EP como as didáticas específicas do 1º ano de mestrado 

criam a oportunidade de trabalhar a teoria e a prática, no entanto, o EP 

diferencia-se das didáticas na medida em que decorre no contexto real e com 

uma ou mais turmas delegada apenas a um EE pelo PC. Este surge como uma 

oportunidade de continuar a nossa aprendizagem ao colocarmos em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo da formação, construindo e reconstruindo 

novos conhecimentos. A enfatização das dificuldades, bem como a procura de 

soluções junto do NE e intervenientes da escola cooperante - alunos, 

professores e funcionários, reforçam também no EE competências e 

capacidades fundamentais ao exercício da profissão docente na escola. 

Deste modo, podemos considerar que “A prática real de ensino possibilita 

a construção e a consolidação de um conjunto de destrezas, de atitudes e, 

sobretudo, de saberes práticos essenciais para o desempenho da profissão” 

(Flores, 1999, p.70). 

Através desta experiência na escola, compreendi que o estágio não se 

limita ao ato de lecionar aulas, mas também a todo um conjunto de tarefas 

inerentes a esta ação, assim como a uma participação ativa do professor na 

escola. O EP é um espaço que nos oferece a oportunidade de aperfeiçoar as 

nossas capacidades, através da relação e discussão com o NE, da relação com 
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os alunos, da participação nas diferentes funções da escola (e.g. direção de 

turma, DE), da relação com o grupo de EF (com quem podemos clarificar dúvidas 

e partilhar opiniões), assim como da experiência vivida na lecionação das aulas, 

na qual podemos aprender com os erros cometidos. Como refere Queirós (2014, 

p. 81), “é na escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a 

profissão”.  

Em termos organizacionais, o EP, é realizado por um NE que segundo 

Batista e Pereira (2014, p.89), é “constituído por 3 ou 4 estudantes estagiários, 

pelo professor cooperante (docente na escola cooperante) e pelo professor 

orientador da FADEUP. Ao estudante-estagiário cabe a responsabilidade de 

conduzir o processo ensino/aprendizagem de uma turma do ensino básico ou 

secundário, a qual se encontra adstrita ao professor cooperante. Este, por sua 

vez, assume um papel preponderante na condução do Estágio Profissional, 

nomeadamente no acompanhamento do estudante-estagiário, estabelecendo 

uma ponte entre este e as instituições, escola e FADEUP. Embora o estudante -

estagiário conduza uma turma em plenitude, todo o processo de conceção, 

planeamento, realização e avaliação é supervisionado, tanto pelo professor(a) 

cooperante, como pelo professor orientador da FADEUP”. Isto, na minha opinião, 

leva o EE a adquirir novas competências.  

 

3.2. Descobrir a escola como instituição de ensino 

 

A escola é, de acordo com Meneses (1999), provavelmente uma das 

instituições mais importantes das sociedades contemporâneas, pelo que não 

deve ser apenas um local de instrução, mas um local onde se personaliza, 

socializa e educa a criança e o jovem para a sociedade em que se insere.  

Tardif e Lessard (2005, p. 55) consideram a escola como “um espaço 

sócio-organizacional no qual atuam diversos indivíduos ligados entre si por 

vários tipos de relações – professores, alunos, pais e Encarregados de 

Educação, que participam de forma ativa no percurso escolar do seu educando 

e no funcionamento dos próprios estabelecimentos de ensino”. A escola deve 

neste contexto ser entendida e segundo Alarcão, (2003, p.81), como “um sistema 
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local de aprendizagem, que se situa num território específico”. Porquanto, tem 

legalmente o poder de “tomar decisões nos domínios estratégico, pedagógico, 

administrativo, financeiro e organizacional, no quadro do seu projeto educativo e 

em função das competências e dos meios que lhe são consignados” (p.5).2 

Neste seguimento, Schmidt (1989, p. 12) considera que a escola “(..) deve 

organizar o ensino de forma a considerar o papel de cada indivíduo e de cada 

grupo organizado dentro da sociedade”. Este papel da escola foi reforçado pela 

implementação da Gestão Flexível do Currículo, que, segundo Roldão (1999, p. 

16-17) se pauta por “um papel nuclear das escolas como centros de gestão 

educativa contextualizada”, que devem possuir todos os mecanismos, 

dimensões administrativas e pedagógicas, para uma melhor qualidade de 

ensino-aprendizagem. Conforme indica o autor, neste sentido, viabiliza-se a 

construção de uma “cultura de escola” própria e única, capaz de responder às 

necessidades de cada instituição e dos seus agentes – professores e alunos – 

bem como de se afirmar enquanto organização individual, cuja identidade 

importa preservar. É neste sentido que Costa (1991) defende o princípio da 

liberdade de ensino, que se relaciona com os direitos de participação e de 

identificação com a própria escola, pelo que a escola deve adotar modelos 

educativos expressos em projetos educativos próprios, de acordo com a 

pluralidade e a diversidade dos elementos que integram as comunidades 

educativas. Com efeito, tem sido valorizada uma maior autonomia das escolas, 

em que os professores devem ser entendidos como profissionais que procuram 

identificar e compreender problemas educativos e, consequentemente, tentar 

soluções para os mesmos, no âmbito do currículo nacional. Ou seja, os 

professores devem assumir um grande protagonismo na gestão flexível do 

currículo. Por esta razão, Roldão (1999) atribui aos professores o estatuto de 

especialistas, com o poder de decidir acerca do modo como desenvolve o seu 

trabalho.  

Atualmente, e segundo Siedentop et al. (2004), a escola figura-se como a 

instituição mais bem qualificada para proceder à formação do cidadão 

                                                 
2 Ministério da Educação. (1998). Decreto-Lei nº 115-A/98, 4 de Maio. Diário da República, 1.ª Série, n.º 

102, 1988 (2) - 1988 (14). 
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desportivamente culto, desportivamente instruído, competente e entusiasta, 

através da disciplina de EF. Nesta perspetiva, e tal como advoga Bento (1999), 

a EF tem que ser encarada como uma disciplina relevante do currículo escolar, 

que vai muito para além do físico e, onde o movimento e o desporto, enquanto 

matéria de ensino, estão inerentes. Segundo o mesmo autor, a EF deve ser 

assim entendida como uma disciplina curricular que torna o desporto como uma 

forma específica de lidar com a “corporalidade”, enquanto sistema de 

comportamentos culturais, marcado por normas, regras e conceções 

socioculturais.   

Para o efeito, importa referir que os professores devem atender às 

especificidades da escola assim como dos alunos para desempenharem as suas 

funções. Por esta razão, comprovando a análise realizada por mim no contexto 

onde trabalhei, apresento de seguida a caracterização da escola cooperante e 

das turmas que lecionei.  

 

3.3. Escola Cooperante 

 

A escola cooperante contém os ensinos básicos e secundários científico-

humanísticos, sendo estes ciências e tecnologias, línguas e humanidades, artes 

visuais e ciências socioeconómicas. A escola também integra os ensinos 

articulados na música e na dança, assim como um serviço de psicologia e 

orientação que se foca na informação e aconselhamento vocacional, apoio 

psicológico e psicopedagógico e apoio ao desenvolvimento do sistema de 

relações da Comunidade Educativa. Esta escola foi recentemente remodelada, 

sendo que oferece instalações muito bem equipadas, capazes de dar as 

melhores experiências de ensino aos seus alunos. É constituída por 1510 alunos 

no qual 634 são alunos do ensino básico e 876 são alunos do ensino secundário. 

Em relação ao pessoal docente e não docente, é constituída por 104 professores 

e 30 membros do pessoal não docente, sendo estes 1 psicóloga,10 assistentes 

técnicos e 23 assistentes operacionais. A escola funciona em regime duplo 

(manhã e tarde), sendo que as aulas de manhã começam as 8:15h terminando 



 

12 

às 13:15h e as aulas de tarde começam às 13:20h terminando às 17:30h, à 

exceção da quarta-feira em que não há aulas de tarde. 

Quanto à EF, as instalações da escola cooperante possuem dois 

pavilhões gimnodesportivos (Ginásio de baixo – dividido em três terços 

(G1,G2,G3) – e Ginásio novo – dividido em dois espaços (GN1, GN2)), que 

possibilitam a prática das mais variadas modalidades, incluindo, num dos 

respetivos pavilhões, um espaço dedicado ao “Fitness”. O espaço G1 e G3 

corresponde aos espaços das laterais e G2 ao espaço do meio. A par destes, a 

escola contém ainda um polidesportivo ao ar livre, que delimita um campo de 

Futebol/Andebol, composto por 2 balizas. O mesmo espaço contém ainda 3 

tabelas de basquetebol, que possibilitam a lecionação da respetiva modalidade. 

Estes apresentam condições exímias, muito devido às remodelações 

recentes a que foram sujeitos, assegurando, em larga margem, a 

possibilidade de ser desenvolvido um trabalho de excelência com os discentes, 

tendo por base a garantia de segurança dos mesmos.  

A utilização dos espaços mencionados é regulada pelo roulement, que é 

um sistema de rotatividade dos espaços, que o grupo de EF tem implementado 

para a distribuição dos espaços em cada semana de aulas pelas diferentes 

turmas. O roulement da escola cooperante foi elaborado pelo coordenador do 

grupo de EF, em consonância com todo o grupo disciplinar. (Ver Anexo 1 e 2). 

Conforme o roulement, ao espaço G2 está subjacente a prioridade de 

usufruir do polidesportivo exterior, dada as reduzidas dimensões que o G2 

apresenta. Assim, aquando da ocupação do espaço G2, e, caso as condições 

climatéricas se encontrem favoráveis, o espaço exterior constitui-se como 

preferencial para a lecionação da modalidade de Futebol. Todas as 

modalidades indoor poderiam ser lecionadas em qualquer um dos espaços, à 

exceção do Basquetebol, devido às reduzidas dimensões do espaço.  

No que diz respeito à gestão dos equipamentos, a escola cooperante 

dispõe de um leque variado de materiais necessários à lecionação das 

modalidades, apresentando na sua totalidade as melhores condições. É 

proibido transportar material de um pavilhão para o outro, visto que ambos os 

pavilhões possuem o número de materiais necessários. Os recursos espaciais 

interiores contam com a colaboração permanente de um funcionário, que 
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fica encarregue de manter o/a controlo/organização das instalações. A 

abertura de portas para a entrada dos alunos, a entrega do saco dos valores, 

o controle da entrada nos pavilhões gimnodesportivos são da sua inteira 

responsabilidade, levando a cabo o cumprimento de regras estabelecidas pelos 

órgãos administrativos. 

Frente a estas condições, posso afirmar que não eram frequentes os 

constrangimentos nas lecionações das aulas. Sempre tive todo o material 

necessário para a lecionação das aulas e os únicos constrangimentos que 

existiram ocorreram devido dos espaços. Os espaços da escola eram bastante 

bons mas o G2, obrigou-me por vezes a alterar o planeamento. Normalmente 

optava por planear neste espaço a modalidade de Futebol para ter acesso ao 

exterior, mas por vezes as fracas condições climatéricas não me permitiam 

lecionar no exterior. 

 

3.4. Grupo de Educação Física 

 

O grupo de EF, recebeu-nos muito bem e sempre nos ajudou ao longo do 

ano letivo, como por exemplo, na disponibilidade de espaços para lecionar uma 

aula e na integração na escola, embora uns mais do que outros. No grupo de EF 

existiu sempre um bom relacionamento e, por vezes, alguns momentos de 

discussão sobre alguns assuntos relacionados, proporcionando a partilha de 

opiniões. Assim, com o decorrer do tempo, fomos conquistando o nosso espaço 

no grupo, mostrando aos professores cooperantes que estávamos ali para 

trabalhar com empenho e dedicação, de acordo com as regras estipuladas pelo 

grupo. A conquista do espaço foi conseguida através do envolvimento e trabalho 

do NE nas tarefas desempenhadas pelo grupo de EF, também pela dedicação e 

resultados conquistados junto das nossas turmas. Penso que esta integração no 

grupo e nos afazeres do grupo de EF foi bastante benéfico, para a nossa 

formação, uma vez que “é no contacto com os espaços reais que o futuro 

professor conhece os contornos da profissão, tornando-se, pouco a pouco, um 

membro dessa comunidade educativa” (Queirós, 2014, p.77). 
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Com efeito, ao longo do EP, senti que o trabalho em equipa era uma mais-

valia para a nossa profissão pois, durante o decorrer do ano, fui percebendo que 

todos os professores estão dependentes uns dos outros e só com um trabalho 

de cooperação é que se consegue harmonia entre o grupo.  

 

3.5. Núcleo de Estágio 

 

Segundo Batista e Pereira (2014, p.92), “entende-se que o núcleo de 

estágio, constituído pelos estudantes-estagiários, professores cooperantes e 

orientador da faculdade, devem funcionar como comunidades práticas, levando 

os estagiários a gerar novo conhecimento e novas competências”. 

O NE era constituído por três EE’s com personalidades bastante distintas, 

o que se tornou bastante vantajoso visto que “sem prescindir da individualidade 

de cada estudante, percebe-se a elevada relevância das práticas coletivas, nas 

quais a partilha, a cooperação, o confronto, a competição, a experimentação, a 

reflexão em grupo e individual são indispensáveis” (Batista, P. & Pereira, A. 

2014, p. 92). Apesar deste grupo de EE não se conhecer foi um grupo que 

resultou muito bem, onde nos apoiamos uns aos outros.  

No meu entendimento, é muito importante realizar o EP em grupo porque 

assim, podemos discutir sobre a lecionação das aulas e cada um pode transmitir 

a sua opinião acerca do que falhou e do que se pode melhorar na lecionação. 

Muitas vezes, após discussões entre o NE, alterava planos de aula, UD, 

documentos do EP pois todos nós tínhamos vivências desportivas diferentes e 

isso originava uma entreajuda constante. Como refere Nóvoa (2009, p. 8), “a 

colegialidade, a partilha e as culturas colaborativas não se impõem por via 

administrativa ou por decisão superior. A formação de professores é essencial 

para consolidar parcerias no interior e no exterior do mundo profissional”. 

A PO e o PC também fazem parte da constituição do NE. Assim, 

relativamente à PO, ajudou-me e apoiou-me ao máximo assim como me 

esclareceu em todas as dúvidas existentes, tanto no âmbito da escola, como da 

faculdade. O PC encontrou-se sempre disposto a ajudar-nos, para que com a 

sua experiência e conhecimentos facilitasse a nossa integração na escola e 
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intervenção nas aulas de EF. Embora não sentisse o apoio desejado do PC, com 

o tempo consegui superar essa barreira. Inicialmente esperava que o PC me 

transmitisse alguns reforços positivos aquando da minha boa prestação, o que 

aconteceu poucas vezes fazendo com que me sentisse por vezes desmotivado. 

Mesmo assim, conseguimos manter uma boa relação que foi vantajosa para mim 

como EE, visto ter conseguido desempenhar as minhas funções de acordo com 

os objetivos do PC, tornando-me mais proativo. Com este acompanhamento 

percebi também que, apesar dos erros que cometia relatados pelo PC, obtinha 

também muitos sucessos, sendo esta visão que me motivava aula após aula. É 

importante referir que os erros nos ajudam a desenvolver e a melhorar, porque 

é através deles que aprendemos e superamos as nossas dificuldades. 

 

3.6. A Turma Residente 

 

No início do ano letivo pedi aos meus alunos que preenchessem uma ficha 

de caracterização individual (Ver Anexo 3), elaborada pelo NE, para podermos 

aceder a informações importantes sobre cada um dos alunos. A ficha individual 

era constituída por 6 campos principais: dados pessoais, dados familiares, dados 

do Encarregado de Educação, vida escolar e perspetivas futuras, vivências 

desportivas e saúde e hábitos de vida. 

A minha turma encontrava-se no 11º ano, no curso de ciências e 

tecnologias. Era composta por 26 alunos, 15 do sexo masculino e 11 do sexo 

feminino.  

Um aluno do sexo feminino lesionou-se no início do ano letivo e não 

realizou mais nenhuma aula até ao final, ficando assim com 25 alunos no total. 

Dos 26 alunos, apenas três haviam reprovado de ano. Um deles reprovou 

apenas uma vez, no seu 10º ano. Já os outros dois reprovaram por duas vezes, 

um deles no 2º e 10º ano e o outro no 10º e 11º ano de escolaridade.  

No que diz respeito à área de residência dos alunos a maioria vive em Vila 

Nova de Gaia (96%), com apenas um morador em Gondomar (4%). 
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Relativamente às vivências desportivas, pude constatar que a maioria dos 

meus alunos não praticava qualquer desporto, muitos por desistência, mas na 

altura não praticavam qualquer tipo de modalidade desportiva. Em 26 alunos, 14 

não praticavam qualquer tipo de modalidade. Os restantes 12 alunos eram 

praticantes de diferentes modalidades, como apresento a seguir na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após analisar todos os dados da ficha, preenchida individualmente pelos 

alunos, e após uma primeira aula com os mesmos, verifiquei que a minha turma 

era muito heterogénea, existindo alunos com boas aptidões físicas e outros com 

algumas dificuldades. Consegui perceber, também, que alguns alunos não 

gostavam de EF, ainda que apenas uma minoria. Desta forma, soube que teria 

de estimular todos os alunos para conseguirem realizar as aulas e gostarem das 

mesmas, independentemente de estarem mais ou menos motivados com a 

disciplina. 

No geral, a turma apresentava bom comportamento e bons desempenhos, 

o que facilitou a conquista da minha autoridade e boa relação estabelecida com 

os alunos. 

Claramente que esta turma foi um marco importante no meu percurso 

profissional, por serem os primeiros a despertar em mim sentimentos que 

desconhecia, enquanto professor, por isso serão sempre lembrados com 

carinho. 
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Modalidades

Andebol

Voleibol

Basquetebol

Futebol

Natação

Canoagem

Jujitsu

Karaté

Figura 1 - Modalidades praticadas pelos alunos 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 

 

4.1.1. Conceção de ensino 

 

Segundo as normas orientadoras do EP, a conceção visa “projetar a 

atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às 

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

educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às 

características dos alunos” (Matos, 2014-2015, p. 3).  

Na minha opinião, todo o planeamento tem início na conceção do ensino 

e nos programas nacionais de EF. Assim, segundo Bento (1987, p.9), “todo o 

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

conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino, nomeadamente 

na conceção de formação geral, de desenvolvimento multilateral da 

personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-social do ensino”. 

Com isto, posso afirmar que a conceção é uma tarefa imprescindível para o 

processo de ensino-aprendizagem. Bento (1987, p.56) refere ainda que “a 

conceção isolada das aulas não deixa «somar» os seus efeitos, nem alcançar 

um resultado satisfatório global do ensino. Este dificilmente será eficaz se não 

for concebido como um todo harmonioso, se não forem consideradas as 

condições e articulações concretas no seu decurso, durante todo o ano letivo”.  

Na conceção, analisar os Programas Nacionais de Educação Física 

(PNEF), articulando as diferentes componentes (finalidades, objetivos, 

conteúdos e indicações metodológicas), é um aspeto deveras importante. Por 

esta razão, foi-nos exigida, a nós EE’s, desde o início do mestrado uma grande 

atenção e análise do mesmo como preparação para o ano seguinte (ano do EP). 

É, com isto, que os professores definem os objetivos gerais, os conteúdos a 

ensinar, as especificidades das matérias e os critérios de avaliação. 
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Paralelamente, os professores têm de ser capazes e responsáveis no que cabe 

ao adaptar todos os conteúdos à realidade da sua escola, tanto às condições 

materiais como pessoais. Bento (1987, p.19) assevera que, “em termos gerais o 

programa ou curriculum deve fornecer a orientação norteadora para a 

planificação do ensino pelo professor e para a elaboração dos materiais 

complementares”. Atendendo a estes aspetos, numa primeira fase estas 

orientações e reajustes são assegurados por cada escola e respetivos 

departamentos disciplinares, através da elaboração do Projeto Educativo da 

Escola (PEE), Projeto Curricular de EF, Plano Anual de Atividades (PAA) e 

Regulamento Interno (RI). Com efeito, análise destes documentos, no início do 

ano letivo, juntamente com os membros do NE foi fundamental para iniciar a 

nossa missão na escola. 

Ao realizar a análise dos PNEF, documento no qual nos focamos mais, 

pudemos retirar que tanto no 1º, 2º e 3º ciclo como no ensino secundário, somos 

obrigados a respeitar um conjunto de modalidades a lecionar. Após análise mais 

aprofundada dos programas do ensino secundário foi notório o grande número 

de modalidades a lecionar em cada ano com o objetivo de o aluno as aprender. 

O 11º ano, ano pelo qual estive responsável, é um ano que integra os jogos 

desportivos coletivos, atletismo, ginástica, entre outros. Neste ano o nível de 

ensino das matérias é avançado para modalidades principais, enquanto nas 

alternativas são definidas para todos os níveis, introdutório, elementar e 

avançado. As modalidades alternativas devem ser lecionadas todos os anos e 

ficam ao critério do professor. 

Frente a estas indicações e às minhas vivências na escola, penso que os 

programas encontram-se um pouco desapropriados à realidade escolar, neste 

caso para o ensino secundário. Por esta razão, nas modalidades de caráter 

obrigatório, por vezes, tínhamos de recorrer dos objetivos definidos para níveis 

de aprendizagem mais baixos. Desta forma, na minha perspetiva, é essencial o 

professor não se basear apenas naquilo que os programas propõem. O professor 

tem de saber analisar, interpretar e adaptar os programas conforme a turma que 

tem, assim como, a escola em que está inserido. Talvez, por isso, Bento (1987, 

p.27) afirme que “para o professor «concentração no essencial» significa ajustar 

o conteúdo do programa à situação pedagógica concreta. Tem que colocar as 

exigências objetivas – apresentadas como norma geral no programa – em 
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relação com as possibilidades subjectivas dos alunos das diferentes turmas e 

com as condições concretas (materiais e temporais) características de cada 

escola”.  

Em suma, acredito que os PNEF são fundamentais, mas apenas 

documentos orientadores para a prática pedagógica do professor de EF, sendo 

através deles que conhecemos os conteúdos e competências a desenvolver em 

cada ano de escolaridade. Logo, o professor deve selecionar as estratégias que 

melhor se adequam às suas turmas e adequar os PNEF à sua realidade.  

 

4.1.2. Planeamento 

 

Segundo Matos (2014-2015, p. 4), o planeamento baseia-se em “planificar 

o ensino nos três níveis, anual, unidade temática e aula, tendo em conta: 

objetivos, recursos, conteúdos de ensino, tarefas e estratégias adequadas ao 

processo de ensino-aprendizagem, prever formas do processo de ensino-

aprendizagem – momentos e formas –, contemplar decisões de ajustamento”. 

Também para Bento (2003), a lógica da realização progressiva do ensino 

aponta a necessidade de dividir o planeamento em três níveis distintos, sendo 

estes o Plano Anual, UD e Plano de Aula. Com isto, como refere Bento (2003, 

p.59), “os diversos planos são, assim elaborados, inter-relacionados e 

entendidos como estações ou etapas intermédias e necessárias na via do 

aumento da qualidade de conceção e de melhoria da realização do ensino”. 

 

4.1.2.1. Planeamento Anual  

 

O planeamento é um objeto fundamental para o sucesso de toda a nossa 

prática e exige que façamos pesquisas, análises, observações para que toda a 

planificação e produto final seja uma mais-valia. Este funciona como um guia e 

um instrumento pelo qual nos vamos guiando ao longo do ano, embora sempre 

sujeito a adaptações quando necessário, consoante a realidade e as 

necessidades dos meus alunos. Deste modo, segundo Januário (1996, p.8), 
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“devemos definir planeamento como processo de produção de um plano, 

enquanto que plano será, logicamente, o produto final desse processo”.  

Assim, para dar início a este grande ano como EE, uma das primeiras 

tarefas de estágio incidiu na elaboração de uma planificação para a realização 

de todo o processo de ensino-aprendizagem com o nosso PC. Segundo Bento 

(2003, p.26), “Uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível mais elevado 

do seu planeamento e preparação”. Com isto, enfatizo a elaboração do 

Planeamento Anual (PA). De tal modo, antes deste processo de planeamento, 

foi necessária a interpretação de vários aspetos, tais como os PNEF, as 

condições da escola, o horário da minha turma, o calendário escolar, assim como 

o roulement de instalações. Como refere Bento (1987, p.59), antes de todo o 

planeamento é necessário “o estudo de materiais didático-metodológicos, 

sobretudo do programa; análise do estado de desenvolvimento, de rendimento 

e de comportamento dos alunos; análise e garantia das condições materiais; 

reuniões e decisões coletivas do grupo de Educação Física”. Estes aspetos são 

bastante importantes pois, um professor, ao realizar um bom planeamento vai 

sentir-se mais seguro e confiante ao lecionar as suas aulas, estando também 

preparado para qualquer problema que possa surgir. Deste modo, e como já 

evidenciei antes, no início do ano letivo, eu e os meus colegas de NE em reunião 

com o PC, delimitamos uma planificação, assim como as modalidades referentes 

a cada período letivo. Realizei no início do ano fichas de caracterização individual 

do aluno, preenchidas na primeira aula do ano, e daqui pude perceber quais 

eram as modalidades de eleição dos alunos para ter esse fator em conta na 

seleção das modalidades. No entanto, uma vez que o PC já tinha uma estrutura 

definida dos anos anteriores com outros EE’s, com resultados bastante positivos 

e a qual tinha vindo a resultar, a sua palavra prevaleceu nas modalidades 

referente ao 1º e 2º período. O PC optou pela lecionação de quatro modalidades 

para o 1º e 2º período – Futebol, Basquetebol, Ginástica de Solo e Voleibol, 

lecionadas de forma alternada ao longo dos períodos. Nesta reunião, foi 

discutido se esta organização das modalidades se revelaria eficaz, uma vez que 

os alunos tinham possibilidade de exercitar as quatro modalidades 

constantemente e num espaço de tempo ligeiramente curto, sem que se 

esquecessem dos conteúdos lecionados. Na minha opinião, e com o 
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conhecimento que fui adquirindo ao longo das aulas, penso que é uma 

organização metodológica segura, apesar de apresentar tanto vantagens como 

desvantagens. Os alunos exercitavam quatro modalidades por período, onde 

cada modalidade seria lecionada de duas em duas semanas. Na minha 

perspetiva, a vantagem desta organização passa pelos alunos que não gostam 

tanto de uma modalidade poderem exercitar as modalidades que mais gostam 

alternadas com aquelas que menos gostam, conseguindo assim obter um 

equilíbrio nas suas motivações. Por outro lado, as desvantagens passam por 

alguns alunos se esquecerem de certos conteúdos devido à lecionação 

alternada das modalidades. Segundo Bento (1987, p.114), “Vias diferentes de 

aprendizagem requerem sequências correspondentes”. Esta ideia remete-me 

para uma outra desvantagem que pode ocorrer. O facto de, lecionar quatro 

modalidades em simultâneo num só período implicava a lecionação de cada 

modalidade apenas de duas em duas semanas e, por tanto, pouca exercitação 

sistemática dos conteúdos lecionados, o que coloca em dúvida se existirá 

efetivamente aprendizagem. 

Quanto ao 3º período, o PC deu-nos a liberdade de escolhermos três 

modalidades para lecionar. Assim, optei pela modalidade de Atletismo, 

Badmínton e Andebol, lecionadas com a mesma estrutura dos períodos 

anteriores, ou seja, de forma alternada. A razão pela escolha destas 

modalidades deu-se pelo facto de serem modalidades que não tenho tanto 

conhecimento e não me sinto tão confortável. Pretendia assim, ultrapassar as 

dificuldades que me poderiam surgir na lecionação, tais como o escasso 

conhecimento de conteúdos e exercícios, e por conseguinte a minha intervenção 

nas aulas. 

Nas minhas aulas tentei sempre expor a matéria de forma progressiva, 

passando dos conteúdos mais simples para os mais complexos. Numa primeira 

fase optei por focar mais os aspetos técnicos e só depois os táticos. Isto levou a 

que os alunos melhorassem as habilidades técnicas, para depois serem mais 

eficazes na tática. Isto é, da base para o topo. Mais para a frente, comecei a 

focar mais na componente tática, tendo atribuído mais tempo de jogo às minhas 

aulas. Isto não implicou deixar a técnica de lado, uma vez que ia atribuindo 

restrições nas situações de jogo para condicionar a exercitação da técnica e da 



 

22 

tática. Por exemplo, numa situação de jogo, antes dos alunos executarem um 

lançamento no basquetebol, teriam de passar a bola por todos os elementos da 

equipa, o que levava a treinar o conteúdo técnico do passe. Outro aspeto que 

tentei sempre utilizar foi a seleção dos exercícios, tendo em atenção às 

necessidades do jogo. Por esta razão, procurava privilegiar as tarefas baseadas 

no jogo, “com o propósito de reforçar os requisitos de execução das habilidades 

mas em direta subordinação a necessidades objetivas evidenciadas pelos 

atletas nas atividades mais complexas e cuja configuração toma por referência 

o seu uso no jogo, ainda que os aspetos decisionais (o que fazer, quando fazer) 

possam estar muito facilitados, ou mesmo predeterminados” (Graça et al., 2013, 

p. 168). 

De acordo com as palavras do PC, o 10ºano é um ano essencialmente  

para os alunos se dotarem de ferramentas básicas em cada uma das matérias e 

no 11º ano, aprofundarem cada uma delas, daí a concentração no essencial. De 

facto, como refere Bento (2003, p. 27) – “Se pretendemos ensinar com eficácia, 

se queremos formar nos alunos conhecimentos e capacidades sólidas, 

aproveitando o escasso tempo disponível, então temos que definir o essencial 

do ensino e concentrar nisso a nossa atividade e a dos alunos”. Foi deste modo, 

com esta estrutura organizativa, que fui tomando decisões ao longo do processo 

de ensino e aprendizagem, contribuindo para a evolução de todos os níveis de 

desempenho dos alunos. Assim, considero a visão do PC um agente essencial 

para estas orientações, que me guiou para uma definição clara dos conteúdos a 

serem lecionados, de forma a conseguir estruturar com êxito a lecionação das 

minhas aulas e os feedbacks fornecidos aos alunos. 

Para a elaboração do PA tive de atender ao Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990). Este é um documento que 

serve como base para o planeamento de todas as modalidades a ensinar. 

Encontra-se dividido por 3 fases, sendo a primeira a fase da análise, em que 

estão inseridos os módulos I,II,III, a segunda fase da decisão, que inclui os 

módulos IV,V,VI e VII, e a última fase da aplicação, onde está incluído o módulo 

VIII. A primeira fase, inerente aos três primeiros módulos, centram-se na análise 

da modalidade e dos respetivos conteúdos, análise do contexto que interfere 

direta e indiretamente no processo de ensino-aprendizagem e análise dos alunos 
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da turma, respetivamente. No módulo I elabora-se uma análise das categorias 

transdisciplinares do conhecimento tais como, HM, conceitos psicossociais (CP), 

conceitos fisiológicos e cultura desportiva (CD). O módulo II já diz respeito à 

analise do contexto da escola, como são exemplo as infraestruturas e os 

materiais disponíveis. O módulo III tem como objetivo fazer uma análise dos 

alunos para permitir perceber qual os níveis de prestação dos alunos. A segunda 

fase, fase da decisão, já passa pela seleção, extensão e a sequência dos 

conteúdos (módulo IV), pela definição dos objetivos (módulo V), pela definição 

da configuração da avaliação (módulo VI), bem como a apresentação de 

possíveis progressões de ensino (módulo VII). Por último, a fase da aplicação, 

corresponde à prática pedagógica e à atuação do professor, ou seja, ao culminar 

de todo o processo (módulo VIII).  

Quanto à seleção das modalidades a ensinar, antes das decisões 

passarem por nós (tal como mencionado anteriormente), foi decidido em reunião 

de grupo de EF que o 11º ano de escolaridade iria ter no primeiro e segundo 

períodos três modalidades coletivas e uma modalidade individual. As 

modalidades coletivas foram então o Voleibol, o Futebol e o Basquetebol e a 

modalidade individual foi a Ginástica de Solo. No terceiro período as 

modalidades a ensinar seriam o Andebol, Badmínton e Atletismo (Ver Quadro 

1). Assim, as modalidades ensinadas em cada período foram as apresentadas 

seguidamente. 

Quadro 1 - Modalidades lecionadas e respetivo nº de aulas 

1º Período 2º Período 3º Período 

 Futebol 

 Basquetebol  

 Voleibol 
 Ginástica 

 Futebol 

 Basquetebol 

 Voleibol 
 Ginástica 

 Badmínton 

 Andebol 

 Atletismo (Salto em 
comprimento, 
estafetas, 
velocidade e 
resistência) 

 

O passo seguinte foi a planificação das diferentes aulas, tendo em conta 

o roulement (distribuição dos espaços desportivos), distribuindo adequadamente 

o número de aulas necessários a cada UD, conforme a rotatividade alternada 

das modalidades embora, por vezes, as condições climatéricas obrigassem a 

efetuar reajustes neste planeamento. 
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Assim, com o decorrer do tempo, fui percebendo que nem sempre temos 

que seguir completamente aquilo que temos planeado, pois num futuro próximo 

vão existir sempre constrangimentos/problemas que não permitirão utilizar esse 

planeamento. Na minha opinião, penso que o planeamento é um guia que nos 

vai ajudar a melhorar a nossa intervenção enquanto professores e não um 

documento que deveremos seguir ao rigor. Segundo Bento (2003, p.18) “Os 

planos não precisam de ser elaborados de modo que toda a atuação didática 

esteja completamente determinada de antemão” e, na minha perspetiva, o autor 

diz isto para reforçar que o professor apesar de ter tudo planeado, deve ser 

capaz de se adaptar às condicionantes com que se pode deparar, estando assim 

pronto para realizar alterações no seu planeamento quando necessário. 

Por outro lado, e por estímulo do PC, procurei atribuir ao PA um sentido 

cada vez mais prático e com transfer para o momento de aplicação, ao destacar 

logo neste nível de planeamento o que pretendia trabalhar ao nível dos conceitos 

da CD, psicossociais e de condição física (CF), em cada uma das respetivas 

aulas. Assim, foi planeado quanto à CD que os alunos teriam de perceber a 

história de cada modalidade assim como, perceberem e realizarem em situações 

de jogo as regras de cada modalidade. Relativamente aos conceitos 

psicossociais (CP), foi planeado os alunos desenvolverem a sua capacidade de 

cooperação, empenho e autonomia através das situações de aprendizagem 

exercitadas nas aulas de EF. Além disso, fruto da valorização por parte do PC e 

da escola cooperante, a CF foi alvo, desde o início, de um investimento extra no 

intento de encontrar um método de trabalho que permitisse atender ao processo 

de individualização. Neste sentido, no início do ano, juntamente com o NE 

criamos quatro planos de treino para a CF (Treino Físico 1 (TF1), Treino Físico 

2 (TF2), Treino Físico 3 (TF3), Treino Físico 4 (TF4)) que ao longo do ano letivo 

permitiu elevar a aptidão física dos alunos. Os quatro planos de treino realizados 

foram elaborados tendo em conta as necessidades físico-motoras para a prática 

das quatro modalidades lecionadas nos dois primeiros períodos (Futebol, 

Basquetebol, Voleibol e Ginástica), procurando trabalhar em cada modalidade 

os grupos musculares menos solicitados mas importantes para a prática da 

modalidade seguinte. Assim, TF1 correspondia ao plano de treino para a 

modalidade de Futebol. Tinha como objetivo potenciar os ganhos de força nos 
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principais grupos musculares não tão solicitados na parte fundamental da aula, 

que neste caso são os músculos superiores e reforçar a zona medial. O TF2, 

correspondia ao plano de treino para a modalidade de Basquetebol. Os objetivos 

são rigorosamente os mesmos que os do plano TF1 mudando apenas os 

músculos menos solicitados para músculos inferiores. O TF3, correspondia ao 

plano de treino para a modalidade de Voleibol. Possuía como objetivos o 

potenciar ganhos de força explosiva na zona medial e inferior do corpo assim 

como, o reforço muscular na zona medial e superior do corpo. Por fim, o TF4 que 

correspondia ao plano de treino para a modalidade de Ginástica. Os objetivos de 

todo este trabalho passavam por potenciar ganhos de força nos principais grupos 

musculares e por trabalhar a propriocetividade das principais zonas articulares. 

 

4.1.2.2. Unidades Didáticas 

 

De seguida, procedi à elaboração das UD’s. Na minha opinião é essencial 

tornar este instrumento suficientemente útil e funcional para nós, pois é um 

instrumento de auxílio para o professor no planeamento das aulas, uma vez que 

nas UD’s estão comtemplados todos os conteúdos a lecionar, os espaços e 

datas de cada aula, assim como a função didática de cada conteúdo nas 

respetivas aulas. Tal como afirma Bento (2003), as UD’s são partes essenciais 

do programa da disciplina, constituindo unidades fundamentais e integrais do 

processo pedagógico e apresentando aos professores e alunos as etapas de 

ensino e aprendizagem. 

Neste sentido, este módulo em particular, que resumia toda a planificação 

anterior, depois de interiorizado e consolidado, orientou de forma mais eficaz a 

elaboração dos planos de aula, dado que ao consultar o módulo, conseguia 

saber o que iria lecionar no momento e nas próximas sessões. 

Durante a elaboração de cada UD, foram surgindo algumas dúvidas e 

dificuldades, essencialmente relacionadas com os conteúdos a lecionar em cada 

modalidade e como atribuir as funções didáticas. As dúvidas/dificuldades que me 

foram surgindo fizeram-me sentir um pouco incomodado e desanimado, pois 
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eram aspetos importantes que teria de ultrapassar. Em reunião com a PO, foram 

esclarecidas estas dúvidas, ultrapassando assim estas condicionantes. 

Realizando as UD’s em conjunto com o NE, recorremos a recursos como 

manuais, internet e diálogo com o PC que me ajudou bastante. 

Não menos importante, foi o papel da PO neste processo, pois transmitiu-

nos dicas em como elaborar a UD, corrigindo posteriormente algumas delas para 

nos facilitar a elaboração das seguintes. Foram muitos os erros e as correções 

feitas, embora tudo por um bom motivo. Nesta elaboração penso que foi 

importante também trocar algumas informações com os meus colegas de estágio 

e professores residentes da escola cooperante, assim como ter em conta todas 

as pesquisas efetuadas por nós. Pois, como refere Nóvoa (1992, p. 26), “a troca 

de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua 

(…) o diálogo entre professores é fundamental para consolidar saberes 

emergentes da prática profissional”. 

Tal como o plano de aula e o PA foram sujeitos a alterações, também as 

UD, por vezes, necessitaram de alterações e correções no decorrer do ano letivo. 

Nem sempre consegui realizar a exercitação de todos os conteúdos previstos 

para uma determinada aula, visto que precisei de articular o plano com o poder 

de assimilação dos conteúdos por parte dos alunos. Isto também aconteceu, 

algumas vezes, pelas condições do espaço que estava destinado para a aula, 

devido a diferentes imprevistos, tais como as condições climatéricas. Além disto, 

surgiram alterações inesperadas, como a existência de feriados ou atividades da 

escola cooperante. De acordo com Bento (2003, p.78), “um planeamento 

adequado de unidades temáticas tem de ser algo mais do que a distribuição das 

matérias pelas diversas aulas, tem que ser a base para uma elevada qualidade 

e eficácia do processo real de ensino”. Exatamente por isto, quando algo 

inesperado acontecia, não me limitei apenas a cumprir a distribuição pré-definida 

mas sim a reformular a UD. 

Para além das dificuldades vivenciadas, descritas anteriormente, ao longo 

deste processo de elaboração das UD fui reconhecendo dois aspetos 

fundamentais do planeamento que Guilherme (2015) também sublinha. O 

primeiro reside na importância de construir “unidades didáticas com número 

limitado de conteúdos, que permita um experienciar consistente, ao invés de um 
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número exagerado, que não permita solidificar o que se deseja” (p. 120). O 

segundo prende-se com a necessária densidade de exercitação que os 

conteúdos têm de ter para que possa existir evolução. Deste modo, sublinha-se 

“a importância de escolher os conteúdos adequados para o nível de desempenho 

dos alunos, apresentá-los em contextos providos de sentido e objetividade, 

articulá-los e geri-los corretamente durante a unidade didática” (p. 120). 

Considero, de facto que estes princípios são indispensáveis à elaboração deste 

nível de planeamento e que têm um grau de importância bastante elevado no 

que refere ao processo ensino-aprendizagem.  

 

4.1.2.3. Plano de Aula 

 

Segundo Bento (2003, p. 101) “a aula é realmente o verdadeiro ponto de 

convergência do pensamento e da ação do professor (…) é não somente a 

unidade organizativa essencial, mas sobretudo a unidade pedagógica do 

processo de ensino. E isto porque tanto o conteúdo e a direção do processo de 

educação e formação, como também os princípios básicos, métodos e meios 

deste processo, devem encontrar na aula e por meio dela a sua correta 

concretização”. Segundo o mesmo autor, é no planeamento da UD que se dão 

os primeiros passos para a preparação da aula. “Os objetivos e os conteúdos 

essenciais estão definidos em traços largos; a aula está integrada no processo 

global da unidade didática, estando assinalada a sua função” (p. 164). 

Inicialmente, a construção do plano de aula contemplou os objetivos 

gerais e específicos, as situações de aprendizagem com o respetivo tempo para 

exercitação e as componentes críticas. Um plano de aula tem de cumprir sempre 

com as necessidades dos alunos para que estes tenham a devida evolução e 

cumpram os respetivos objetivos. Uma das dificuldades iniciais incidiu sobre a 

distinção e compreensão clara dos objetivos específicos e gerais assim como na 

definição dos objetivos na elaboração e operacionalização do plano de aula. 

Com isto, na minha perspetiva a clareza dos objetivos por parte do professor na 

sua atividade, é essencial para o ensino-aprendizagem dos alunos. Assim, “(…) 
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todo o professor deve esforçar-se por clarificar os objetivos, tanto para ele como 

para os seus alunos” (Bento, 2003, p. 113). 

No entanto, reunimos com a nossa PO para que nos esclarecesse as 

diferenças entre ambos e, para que de seguida tornássemos o plano de aula 

mais objetivo e prático para a lecionação das aulas. De facto, termos os objetivos 

bem definidos é a chave principal para a preparação de uma aula ajustada às 

necessidades dos nossos alunos, pois a seleção e estrutura das tarefas de 

aprendizagem dependem deste fator. Com isto, os objetivos gerais foram 

elaborados com base no modelo de Vickers (1990) que apresenta quatro 

conceitos: HM, CD, CP e CF. Quanto aos objetivos específicos estes indicam o 

comportamento que queremos ver no aluno com a realização das diversas 

situações de aprendizagem, por isso tive de dar uma elevada atenção às 

situações de aprendizagem. Isto porque existia a necessidade de criar situações 

que fossem ao encontro dos objetivos propostos, que seguissem uma sequência 

metodológica e fossem motivantes para os alunos. As situações de 

aprendizagem, na minha opinião, são a chave para o alcance dos objetivos 

propostos. Paralelamente, fui percebendo que a manutenção da estrutura e 

organização dos exercícios era essencial para rentabilizar o tempo de aula. 

Numa fase inicial, preocupava-me muito em criar novos exercícios tentando não 

os repetir nas aulas seguintes. Mas, por conselho do PC, tomei consciência que 

a manutenção da sua estrutura é um aspeto positivo e promove aos alunos uma 

maior autonomia e, assim, uma diminuição da preocupação do professor 

relativamente aos aspetos organizacionais dos exercícios. Por último, as 

componentes críticas, que transformamos mais tarde em palavras-chave, tinham 

um grau de importância bastante elevado, porque através delas conseguíamos 

ser mais objetivos e claros na emissão de feedbacks. Além disso, ajudavam-me 

a priorizar o que devia de ser corrigido nos alunos. 

Os CP, que abrangem o lado psicológico e social dos alunos, passaram 

também a nortear a construção do plano de aula. Estes focavam-se na 

cooperação, autonomia e empenho dos alunos, com o objetivo de desenvolver 

neles capacidades fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal e social. 

Isto lançou-nos alguns desafios uma vez que não estávamos tão familiarizados 

com o trabalho destas capacidades. A minha dúvida primordial foi exatamente 
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como desenvolver estas capacidades nos alunos enquanto procediam à 

exercitação prática das minhas aulas. Conjugar estes pontos e perceber como 

conciliar a prática desportiva com o desenvolvimento dos CP foi um desafio, 

embora ultrapassado, visto que com o decorrer do tempo fui percebendo que o 

ser professor não passa só por ensinar HM. Ser professor é planear e promover 

o desenvolvimento integral do aluno e isso implica trabalhar não só as HM, como 

a CF, a CD e os CP. 

Para o plano de aula, optamos por uma divisão em quatro partes. O 

cabeçalho, onde padecia o número da aula, a hora, a turma, a duração da aula, 

o nº de alunos, a UD, a função didática, o espaço, o material e os objetivos 

gerais. A parte inicial, que continha o controlo de presenças e o aquecimento 

destinado à ativação do sistema cardiorrespiratório. A parte fundamental, relativa 

aos exercícios pré-definidos de acordo com os objetivos gerais e específicos da 

respetiva aula. Por último, a parte final, onde se inseria a CF, o retorno à calma, 

uma projeção da aula seguinte e o questionamento.  

Na fase inicial do ano letivo, não dei grande importância à planificação das 

minhas aulas, pois pensava que qualquer exercício dava para os alunos 

exercitarem e cumprirem os objetivos da aula. Mas reconheci que estava 

enganado e a partir desse momento comecei a ter uma cuidadosa planificação 

das aulas, para tentar que todos os alunos chegassem ao final de cada aula com 

os objetivos cumpridos. Com isto, passei a dar uma elevada atenção à seleção 

dos exercícios, ajustando-os tanto às caraterísticas dos alunos como aos 

objetivos definidos para a aula, tendo em conta as diferentes dimensões, HM, 

CD, CP e CF. As conferências com o PC ajudaram-me muito nesta tarefa pelo 

facto de ele me apresentar vários exercícios utilizados em anos anteriores, 

permitindo-me encontrar algumas soluções ajustadas à turma.  

O início foi um pouco “assustador” devido à falta de uma planificação 

cuidadosa e coerente, tal como já referi. Nesta fase, surgiram por isso alguns 

imprevistos, tais como: planear uma aula para 25 alunos e ter metade dos alunos 

na sessão, o que me obrigava a mudar a organização da aula e as tarefas de 

aprendizagem; planear a 1/3 de campo e chegar à aula e ter 2/3, sendo 

importante aqui rentabilizar melhor o espaço; e não ter as palavras-chave bem 
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definidas no plano de aula, o que tornava os meus feedbacks pouco pertinentes 

para o desenvolvimento dos alunos: 

 

“Quanto a mim, estive bem mas ainda a emitir poucos feedbacks ao longo da 

exercitação. Devo melhorar neste aspeto pois é bastante importante para o 

sucesso dos alunos. Uma estratégia é estudar ainda mais a parte das 

componentes críticas do plano de aula que me vai facilitar depois na transmissão 

aos alunos.” (Reflexão 10 – 22 de Outubro de 2015). 

 

Ao longo das reuniões com o nosso PC, era frequente falarmos destes 

pormenores que falhavam e tínhamos de tomar mais atenção para melhorar o 

nosso desempenho. Um dos seus conselhos, que considerei bastante 

importante, foi a necessidade de nos focarmos num objetivo para nós 

(professores) em cada aula, relativamente ao que tínhamos de melhorar. Por 

exemplo, numa aula focar-me na minha postura, na aula seguinte nos 

comportamentos fora da tarefa dos alunos, noutra aula nos meus feedbacks e 

assim sucessivamente como referenciado na reflexão seguinte (Reflexão 12 – 

29 de Outubro de 2015). Penso que esta foi efetivamente uma boa estratégia 

para mim, pois desta forma consegui ir ultrapassando as minhas maiores 

dificuldades como EE. 

 

“(…) Devo colocar sempre objetivos a mim próprio para a aula e nesta 

mesma aula coloquei um, que foi o seguinte: sempre que um grupo de alunos 

me chamarem para ajudá-los, não posso virar as costas ao resto da turma”. 

(Reflexão 12 – 29 de Outubro de 2015). 

 

Desta forma, ao longo do ano letivo, fui melhorando a elaboração do plano 

de aula, pois comecei a dar bastante atenção aos objetivos da aula, à seleção 

das situações de aprendizagem mais adequadas ao desenvolvimento dos 

alunos, às palavras-chave para que fossem pertinentes à aprendizagem dos 

alunos e aos possíveis imprevistos que poderiam surgir, tendo em mente sempre 

um “plano b”. No meu entendimento, penso que todo este cuidado originou 
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efeitos positivos na aprendizagem dos alunos, pois notei que evoluíram bastante 

e isso partiu tanto do esforço e dedicação dos alunos como da melhor 

planificação da aula.  

Citando o meu PC, com uma frase que guardei na minha memória, 

“sabemos que uma aula teve sucesso quando saímos dela completamente 

esgotados”. Sem dúvida que isto se adequa à realidade. No início não pensava 

assim, pois saía das aulas um pouco desmotivado, uma vez que nem tudo tinha 

corrido como planeado. Mas com o decorrer do estágio e com o superar das 

minhas dificuldades, chegava ao fim das aulas com um sorriso na cara e 

afirmando para mim mesmo “Hoje dei o meu máximo, estou cansado mas muito 

satisfeito com o meu trabalho”. De facto, ser professor é isto mesmo, quando se 

consegue proporcionar boas aulas, como refere Bento (2003, p. 101) é “estar-se 

esgotado mas também satisfeito e feliz”.  

 

4.1.2.4. “Plano b”  

 

Durante o ano de EP, em algumas ocasiões tive de reajustar o meu 

planeamento. As trocas de instalação ou espaço com outros professores do 

grupo de EF, mesmo sendo avisadas na maioria das vezes por e-mail antes da 

lecionação da aula, implicou em alguns dias ter de alterar forçadamente o que 

tinha planeado pelo facto de ser informado apenas no próprio dia. Outra situação, 

era quando chegava ao pavilhão no dia e hora da aula com um planeamento 

para 1/3 de campo e tinha 2/3 de campo ou campo inteiro para lecionar. Isto 

implicava mudar o plano de forma a rentabilizar melhor o espaço e todo o 

material existente. 

 Apesar destas mudanças, tentei sempre manter as características dos 

exercícios, assim como, manter os seus objetivos, reajustando por vezes apenas 

a organização da tarefa e dos alunos. Paralelamente, surgiram-me outros 

imprevistos os quais, também me levaram a mudar o meu planeamento, isto por 

exemplo na modalidade de Futebol. Como o espaço privilegiado para esta 

modalidade era o espaço exterior, por vezes as condições climatéricas não 

permitiam a lecionação da aula. Nestes casos, tinha disponível um espaço 
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interior, o espaço G2, que, como já referi anteriormente, tinha dimensões mais 

reduzidas que impossibilitavam a lecionação da modalidade de Futebol. Por esta 

razão o plano de aula não podia ser dirigido para o Futebol mas sim para outra 

modalidade, como por exemplo o Voleibol ou a Ginástica. Nestas situações, em 

que as condições climatéricas estavam irregulares, verificava a previsão 

meteorológica no dia anterior à lecionação da aula e preparava um plano b 

dirigido a outra modalidade. 

Como refere Bento (2003, p.102), “antes de entrar na aula, o professor 

tem já um projecto da forma como ela deve decorrer, uma imagem estruturada, 

naturalmente, por decisões fundamentais. Tais são, por exemplo, decisões sobre 

o objectivo geral e objectivos parciais ou intermédios, sobre a escolha e 

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

tarefas didáticas, sobre a direcção principal das ideias e procedimentos 

metodológicos”. Atento que são estas decisões referidas pelo autor que 

permitem ao estar sempre preparado para atuar o mais rápido possível numa 

determinada situação.  

 

4.1.3. Realização  

 

Segundo Matos (2014-2015, p.4), a realização é “conduzir com eficácia a 

realização da aula, atuando de acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta 

as diferentes dimensões de intervenção pedagógica”. Os sub-capítulos 

seguintes centram precisamente em algumas reflexões sobre essas dimensões 

da intervenção pedagógica e algumas experiências vivenciadas ao longo da 

realização do processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.1.3.1. Instrução e Feedback  

 

A instrução é, no meu ponto de vista, um parâmetro muito importante para 

o exercício da profissão docente. A instrução refere-se a comportamentos de 

ensino que fazem parte do reportório do professor para transmitir informação 
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diretamente relacionada como os objetivos e os conteúdos do ensino (Siedentop, 

1991). Também Rosado e Mesquita (2009) defendem que a transmissão de 

informação é uma das competências fundamentais dos professores, sendo 

evidente a sua importância na aprendizagem. Os mesmos autores referem, 

ainda, que os processos de comunicação envolvem a transferência e a 

compreensão de significados entre pessoas. As pessoas comunicam de 

diferentes formas - verbal e não-verbalmente – e a informação retida pelos seus 

ouvintes parte da forma como elas manuseiam os conteúdos. Assim, acredito 

que quanto mais persuasivas e ilustrativas forem as pessoas que ditam as 

informações, maior será a atenção das pessoas e consequentemente melhorar 

a compreensão dos conteúdos partilhados. Assim, segundo Fernandes et al. 

(2015, p.209), “informar, motivar, instruir e corrigir, são verbos que fazem parte 

do ato de comunicar, apresentando-se este como uma valência fundamental do 

professor”, logo não podemos desvalorizar estes aspetos. 

Relativamente à instrução, um dos aspetos marcantes é a projeção de 

voz. Este aspeto nunca foi um problema para mim, pois tinha habitualmente uma 

boa colocação e projeção de voz. O problema que emergia por vezes, no início 

do ano letivo, era a minha colocação no espaço nos momentos que tentava 

instruir os alunos, uma vez que nem sempre eram criadas boas condições para 

que os alunos me ouvissem: 

 

 “Um dos aspetos em que devo ter mais atenção e tentar aperfeiçoar é o 

meu posicionamento em relação aos alunos, comunicar mais alto e mais perto 

dos alunos quando está mais barulho no pavilhão.” (Reflexão 5 - 6 de Outubro 

de 2015). 

 

Procurei instruir mantendo sempre a turma reunida e próxima de mim. 

Para o efeito, recorri à contagem decrescente – 5, 4, 3, 2, 1 - em voz alta, 

juntamente com gestos feitos com os dedos. Esta estratégia resultou muito bem 

pois os alunos percebiam rapidamente que na contagem feita teriam de se 

aproximar de mim e, assim, eu conseguia comunicar com eles, de forma que 

todos me ouvissem e ultrapassássemos a barreira do barulho em volta. 
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Além disso, numa fase inicial, a minha instrução nem sempre era clara e 

objetiva e, por isso, os alunos não entendiam algumas situações de 

aprendizagem:  

 

“(…) Estar mais atento aos momentos em que peço para os alunos 

exercitarem determinado exercício e alguns deles não o fazem corretamente 

pois não entenderam bem a explicação.” (Reflexão 5 – 6 de Outubro de 2015). 

 

Com efeito, para que a minha instrução fosse cada vez mais clara e 

objetiva passei a reunir a turma para instruir as tarefas de aprendizagem ou 

transmitir um feedback global e a recorrer à demonstração, tendo sempre em 

atenção se a mensagem era audível para todos. Ao recorrer à instrução 

acompanhada da demonstração, garantia que os alunos recebessem “a mesma 

mensagem de diversas formas (por ex.: verbal e visualmente) e por canais 

diferentes, resolvendo potenciais insuficiências de compreensão que a utilização 

de um só canal ou só uma forma de emissão pode ocasionar” (Rosado & 

Mesquita, 2009, p.92).  

Aqui, era eu quem realizava a demonstração porque nunca senti  

dificuldade e, na maior parte das vezes, os alunos percebiam eficazmente o que 

tinham de exercitar. 

No entanto, um dos aspetos que o PC disse que seria importante melhorar 

em relação às desmonstrações era efetuar as ações com mais calma, com 

princípio e fim, e nunca partindo da ideia que os alunos já dominavam o 

conteúdo: 

 

“Um ponto que devo ter em atenção é não pensar que os alunos já sabem 

as coisas, devo demonstrar ou explicar tudo até ao fim de forma clara.” (Reflexão 

8 – 15 de Outubro de 2015). 
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De forma a contornar este ponto negativo, interiorizei que os alunos 

precisam de explicações detalhadas e que o fio condutor das suas 

aprendizagens é o professor. 

Adicionalmente, ainda como forma de melhorar a qualidade da minha 

instrução, tentei encurtar o discurso, formulando-o com base em palavras-chave, 

pois a utilização de palavras-chave revelou-se fundamental, principalmente 

numa fase inicial da aprendizagem das habilidades, para que os alunos 

reconhecessem a informação importante para a realização da tarefa. Isto porque 

“o praticante necessita de reconhecer e elaborar um conhecimento declarativo 

(centrado no esclarecimento do que fazer) para, com base nele, construir um 

conhecimento processual” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 100). Outro momento, 

em que as palavras-chaves foram importantes, residiu nos feedbacks, ou seja, 

na minha intervenção durante a exercitação dos alunos. A utilização de palavras-

chave nestes momentos foi um processo pelo qual tive algumas dificuldades, 

concretamente na escolha ideal das palavras a serem utilizadas como chave da 

ideia central. Este foi um processo que implicou treino e muita concentração em 

todas as aulas.  

Outro fator importante nos momentos de instrução e feedback, que me 

permitiu certificar que os alunos entendiam a informação transmitida, era o 

questionamento. De acordo com Harvey e Goudvis (cit. por Rosado & Mesquita, 

2009) o questionamento é a chave para a compreensão. Assim, por vezes, após 

a explicação de um exercício questionava um aluno para ter a certeza que tinha 

percebido a informação e voltasse a repetir aos colegas uma explicação clara, 

embora por vezes fosse necessário completá-la ou corrigi-la. Não investi sempre 

nesta estratégia porque originava a perda de algum tempo de aula. Por esta 

razão, a estratégia surgiu apenas em algumas aulas, nos últimos 5 minutos, em 

que reunia os alunos e os questionava sobre os conteúdos lecionados, para me 

certificar que a informação chegara de forma eficaz aos alunos. 

Centrando-me agora um pouco mais no feedback pedagógico, este é um 

ponto bastante importante para que ocorra aprendizagem nos alunos. Segundo 

Fishman e Tobey (cit. por Rosado & Mesquita, 2009), o feedback pedagógico é 

um comportamento iminente no professor de reação à resposta motora de um 
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aluno, com o objetivo de modificar essa resposta, no sentido da obtenção ou 

execução de uma habilidade.  

Nas primeiras aulas que lecionei, o meu foco não foram os feedbacks 

pedagógicos pois, como já referi anteriormente, o nosso PC disse-nos para 

definirmos objetivos para nós em cada aula e, com isto, os meus primeiros 

objetivos e preocupações foram o controlo da aula, a instrução e o meu 

posicionamento. Por esta razão, os meus feedbacks eram bastante fracos e, 

muitas vezes, nem emitia feedbacks com o medo de errar, principalmente nas 

modalidades que menos dominava a matéria. Este foi um aspeto que identifiquei 

logo que teria de melhorar porque os alunos necessitavam de receber feedbacks. 

Pois, tal como Rosado e Mesquita (2009, p. 88) consideram, é “desejável que 

cada praticante receba uma quantidade apreciável de informação (naturalmente 

de qualidade) acerca das suas ações motoras”. Após o cumprimento dos 

objetivos de controlo de turma, posicionamento e instrução, passei a focar-me 

na melhoria dos feedbacks pedagógicos. Nas primeiras aulas, uma das minhas 

maiores dificuldades era reconhecer o que deveria ser corrigido nos alunos para 

que fossem bem-sucedidos. Este era um dos pontos na qual o PC me chamava 

mais atenção. Além disso, era pouco interventivo e um dos erros que cometia 

era utilizar frases demasiadamente extensas na intervenção, em vez de 

palavras-chave, e recorria muito pouco aos feedbacks individuais. Na verdade, 

o individualizar o feedback originava um pouco a perda do controlo da restante 

turma. Por este motivo passei a recorrer maioritariamente ao feedback em grupo 

para evitar a tal perda de controlo na turma. Isto, principalmente nas modalidades 

coletivas. A Ginástica, onde os alunos trabalhavam sempre em grupo, era a mais 

propícia para individualizar o feedback e, como referi, perdia bastante o controlo 

dos restantes grupos, que estavam distraídos ou pouco envolvidos na 

exercitação. Aqui, a primeira estratégia, passou por expor colchões de modo a 

fazer um retângulo no campo, para que quando individualizasse o feedback 

conseguisse manter o controlo sobre o resto da turma movimentando-me, 

sempre pelo exterior. Outra modalidade que senti bastantes dificuldades foi 

Futebol, pois demorava a identificar os erros que os alunos cometiam e, muitas 

vezes, só os percecionava no final da aula através das palavras do PC. Isto, sem 

dúvida, por não dominar os conteúdos desta modalidade. Para contornar este 
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problema tive a ajuda de um colega do meu NE, que estava ligado ao Futebol, e 

estudei os conteúdos sobre a modalidade de forma a desenvolver os meus 

conhecimentos e a conseguir melhorar os feedbacks.  

O PC insistiu constantemente neste aspeto comigo, para que conseguisse 

mais e melhor, o que me fez investir intensivamente na emissão dos feedbacks 

e no uso das palavras-chave, de modo a que os feedbacks fossem, pertinentes 

e adequados às necessidades dos alunos. 

Adicionalmente, penso que, com a desvalorização da EF e consequente 

retirada da disciplina para o peso da média escolar, os alunos passaram a revelar 

menores níveis de empenho, por isso, os feedbacks positivos são para mim cada 

vez mais importantes. Assim, aprendi que o feedback não podia ser dirigido 

apenas para a correção do erro, pois poderia alimentar a desmotivação, sendo 

importante incentivar os alunos com palavras de reforço e incentivo. Mesmo 

assim, importa também transmitir aos alunos que a correção dos erros não é 

com intenção depreciativa, mas sim melhorativa. Tal como refere Rosado e 

Mesquita (2009, p. 114) “A gestão dos erros exige, em primeiro lugar, uma 

conceção correta do erro, na qual o erro é entendido como uma oportunidade, 

como um desafio e não como uma ameaça”. 

Quanto às modalidades que me transmitiam mais confiança, como é o 

caso do Basquetebol (porque sou treinador e jogador de Basquetebol), assim 

como da Ginástica e Voleibol, não senti dificuldades na explicação dos 

conteúdos nem na sua demonstração. No entanto, a Ginástica foi a modalidade 

em que o nosso PC insistiu mais nas melhorias da nossa instrução devido ao 

facto desta ser uma modalidade em que os níveis de concentração dos alunos 

devem ser superiores. Os alunos entendiam, bem o que era para exercitar e, 

quase sempre, as demonstrações eram realizadas comigo e com alguns alunos. 

Também aqui, e como já referi acima, recorria por vezes ao questionamento na 

explicação de um determinado exercício, assim como no final da aula. O Futebol 

foi sem dúvida a modalidade mais desafiante para mim porque alguns dos 

conteúdos desta modalidade eram uma novidade para mim, obrigando-me a 

trabalhar mais na pesquisa e estudo antes da lecionação das aulas, de forma a 

conseguir estruturar bem o discurso e transmitir corretamente a informação aos 

alunos. Isto deveu-se ao facto do Futebol ser a modalidade que menos 
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experienciei durante o meu percurso. No entanto, considero que consegui 

superar as dificuldades. 

 

4.1.3.2. Disciplina e Clima da Aula 

 

A disciplina controla o processo de ensino-aprendizagem. Gerir os 

aspetos disciplinares de forma positiva num ambiente exigente e aceitável é 

muito importante. As regras e rotinas impostas pelos professores são cruciais 

para obter um clima de aula favorável, visto permitirem aos alunos conhecer os 

procedimentos corretos a ter nas diversas situações de ensino. Segundo Rosado 

e Mesquita (2009, p. 189), “As regras devem ser entendidas como uma fonte de 

enquadramento regulador das interações entre os diversos intervenientes (…)”. 

Rosado (cit. por Rosado & Mesquita, 2009) afirma ainda que toda a boa gestão 

dos aspetos disciplinares, envolvendo a explicitação e a justificação das regras, 

a sua negociação e a implementação de procedimentos justos e razoáveis, num 

meio simultaneamente exigente e tolerante, é terminante. É importante, também, 

monitorizar bem as atividades das aulas e a participação ativa dos alunos para 

aumentar o entusiasmo dos mesmos, de forma a cumprir os objetivos traçados 

pelo professor. Na minha turma, eram muito pouco frequentes os 

comportamentos inadequados. No geral, a turma era bem comportada, sem 

grandes faltas de respeito para com o professor e colegas, cumprindo sempre 

as regras estabelecidas. 

Raras foram as vezes em que tive de tomar atitudes mais severas, tais 

como a expulsão de aula ou falta disciplinar. Um dos problemas que tinha com 

a minha turma centravam-se em alguns comportamentos fora da tarefa, por isso, 

eram aspetos que o PC insistia em corrigir. Muitas vezes, os alunos chutavam 

uma bola de Basquetebol com os pés, ou enquanto intervinha alguns alunos 

brincavam ou driblavam a bola, ou conversavam com os colegas, entre outros 

aspetos. Para ultrapassar isto, utilizei algumas estratégias, tais como: sempre 

que via alguém a chutar bolas sem ser de Futebol a turma toda pagava com CF; 

sempre que estava a falar as bolas tinham de estar paradas debaixo do braço 
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ou do pé no caso do Futebol senão pagavam com CF ou sentavam-se em caso 

de acontecer muitas vezes: 

 

“Os aspetos que devo melhorar ou dar mais atenção são: quando estou a 

explicar algum conteúdo evitar que os alunos brinquem com a bola ou falem com 

os colegas. Para isto, os alunos não poderiam ter bola durante as explicações, 

pousam em cima da baliza ou colocam a bola debaixo do braço ou pés, senão 

sentavam-se, caso acontecesse muitas vezes, por exemplo.” (Reflexão 25 - 5 de 

Janeiro de 2016). 

 

Outra medida a referir, que decidi adotar nas aulas, era relembrar os 

alunos dos comportamentos fora da tarefa que haviam demonstrado nas aulas 

anteriores, o que os levava a tomarem mais atenção a esse aspeto no exercício 

das aulas. 

 

Relativamente à minha postura, a qual, na minha opinião, é um aspeto 

bastante importante para criar um bom clima de aula e disciplina, penso que fui 

melhorando ao longo do ano. No início não tinha uma postura assertiva perante 

a turma, sentia que era demasiado relaxado e, por vezes, não poderia ser assim 

pois os alunos não respeitariam as regras estabelecidas. Desta forma, fui 

interiorizando que por vezes teria de ter uma postura mais afirmativa perante os 

alunos para que estes cumprissem com as regras da aula, como não falarem 

durante a explicação de um exercício, não perturbarem quem quer aprender, 

entre outros aspetos. As estratégias que utilizei foi dominar algumas soluções de 

controlo disciplinar como sentar quem perturbasse a aula, a realização de CF, 

entre outras. Mas, no entanto, confesso que quase nunca coloquei estas 

medidas em prática porque a minha ideia de professor de EF não passava por 

ser assim tão penalizador e autoritário. No meu entendimento, falar com os 

alunos e tentar entendê-los é uma boa solução, pois assim podemos mostrar-

lhes interesse no que dizem e pensam. De acordo com Klafki (1995), o ensino e 

a aprendizagem devem ser entendidos como processos de interação (em que 

as relações professor-aluno (s), e alunos entre si, desempenham um papel 
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fulcral. Apenas não se trata de processos de transmissão e aquisição em que se 

confrontam problemas e matéria, mas também estão envolvidos processos de 

aprendizagem social. Com efeito, sempre tive como objetivo marcar os meus 

alunos de forma positiva como eles me marcaram a mim. Assim, com o decorrer 

do tempo fui adquirindo uma postura assertiva perante a turma e os alunos 

cumpriram com as regras estabelecidas. 

Quanto ao clima da aula, no meu ponto de vista, é um dos pontos 

fundamentais para que uma aula corra bem e para que os alunos obtenham o 

devido sucesso. A criação de ambientes positivos é algo com um grau de 

elevada importância. Segundo Rosado e Mesquita (2009, p. 185), “Na realidade, 

a criação de ambientes adequados de aprendizagem exige uma análise das 

agendas dos alunos e dos professores e da sua interação nos contextos de 

ensino”. Assim, também temos de ter especial cuidado com a forma como 

estruturamos a sessão da aula para obtermos um ambiente adequado e 

desejado. Um clima positivo de aula depende dos alunos e dos professores. 

Desde o início, procurei um excelente clima entre mim e os alunos, pois sabia 

que isso me facilitaria na lecionação das aulas. A seleção dos conteúdos e de 

situações de aprendizagem adequadas e desafiantes foi sempre realizada com 

a preocupação de conseguir cativar e motivar os meus alunos. Pois, como 

assinala Carlson (cit. por Rosado & Mesquita, 2009), os conteúdos que se 

aprendem são fundamentais na criação de um ambiente de aprendizagem e, a 

sua seleção, deve focar-se em critérios que promovam a motivação dos 

praticantes. Outro aspeto importante para o desenvolvimento de um bom clima 

de aprendizagem foi a boa relação professor-aluno que criei. Este fator levou, 

sem dúvida, a um clima de aula muito positivo e agradável. Tive também 

bastante atenção para não criar um ambiente pesado ou desfavorável, ou seja, 

não fazer distinção de géneros nem dar menos importância a quem tem mais 

dificuldades pois, muitas vezes, os alunos com mais dificuldades sentem que o 

professor não lhes dá tanta atenção. Portman (cit. por Rosado & Mesquita, 2009) 

afirma que os alunos que são pouco habilidosos sentem que têm menos atenção 

dos professores, mais atenção negativa, menos oportunidades para aprender e 

evoluir, sendo mais criticados publicamente, quer pelos professores, quer pelos 

colegas. Com o decorrer do tempo, analisei também que a competição para os 
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meus alunos era um ponto bastante eficaz na criação de um clima de aula 

positivo. Por vezes o que acontecia, principalmente no início do ano letivo, era 

que alguns alunos não sabiam perder e não sabiam lidar com a competição, por 

isto tive de lhes dar enfoque sobre estes aspetos. Expliquei-lhes o objetivo da 

competição e o sentido do espírito de equipa e, a partir desse momento, a 

competição criou sempre um clima de aula positivíssimo. Segundo Rosado e 

Mesquita (2009, p. 188), “As atividades competitivas (...) podem ser conduzidas 

de modo a controlar os potenciais efeitos negativos que uma centração 

exagerada no ganhar poderá introduzir: importa, com regularidade, chamar a 

atenção dos jovens para as dimensões éticas e positivas da competição, 

valorizar o esforço, ensinar as equipas a saber lidar com a vitória e a derrota, 

ensinar, também, os princípios e regras do fair-play, o valor do trabalho em 

equipa e da preocupação com os outros”. 

 

4.1.3.3. Gestão da Aula 

 

A gestão da aula envolve a gestão das regras e rotinas, bem como da 

monitorização e avaliação. Esta gestão envolve, ainda, a gestão do tempo, do 

material, do espaço e dos alunos. É essencial para que uma aula seja eficaz ao 

nível do uso do tempo e para que os alunos obtenham o devido sucesso, 

reduzindo, consequentemente, a indisciplina. 

No início do ano letivo, o meu grande problema e preocupação centrava -

se na organização da aula em 1/3 de campo tendo, vinte e seis alunos. Este foi 

um aspeto que me levou a pensar bastante, na tentativa de encontrar estratégias 

para que este aspeto não me causasse distúrbios no decorrer das aulas. Para o 

efeito, falei com o PC, que me ajudou muito ao fornecer uma elevada fonte de 

estratégias e situações para conseguir gerir a aula de forma eficaz. Através das 

informações que me forneceu passei a gerir as aulas para que os alunos não 

tivessem filas de espera nos exercícios, estivessem pouco tempo parados, 

serem rápidos nas transições dos exercícios e, principalmente, se mantivessem 

em constante movimentação a fim de exercitarem repetidamente os conteúdos. 

No meu caso, não tive grandes problemas a nível das transições, pois os meus 
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alunos foram na maioria das vezes rápidos a iniciarem as tarefas. Isto, também 

deveu-se ao facto de ter estabelecido uma regra com eles no início do ano letivo. 

Sempre que começava a efetuar uma contagem decrescente significava que 

queria dar uma explicação e teriam de se juntar a mim, ou que, após a 

explicação, tinham esse tempo para estarem todos em exercitação. O não 

cumprimento das regras impostas por mim implicava realizar 20 flexões de 

braços, ou outro trabalho de CF.  

Centrando-me agora nos fatores condicionantes na gestão da turma, o 

facto de ter começado com um número de alunos diferente dos disponíveis 

posteriormente devido a lesões ou faltas, foi um fator que me despoletou uma 

preocupação e atenção pois, muitas das vezes, era difícil arranjar exercícios com 

uma aplicabilidade eficaz para todos os alunos. Muitas vezes, devido à falta dos 

alunos, tinha de saber gerir na mesma a aula, o que implicava saber gerir 

imprevistos que poderiam surgir, assim como alterar a gestão da aula naquele 

momento para que esta cumprisse, mesmo assim, o objetivo dos aluno obterem 

sucesso. Durante o ano letivo, planeava sempre a aula para vinte cinco alunos 

e, por vezes, tinha apenas metade dos alunos na sessão. No entanto, considero 

estas condicionantes que iam surgindo como positivas para o desenvolvimento 

da minha reflexão e tomada de decisões na própria ação. Não existem aulas 

perfeitas, nós é que temos de fazer o melhor possível para que estas se tornem 

aulas eficazes e produtivas. 

Quanto ao espaço, nunca tive grandes problemas a não ser quando as 

situações climatéricas não eram favoráveis à aula planeada para o exterior. Com 

isto, percebe-se a importância de um plano b, o qual possuía sempre de lado 

para possíveis imprevistos. 

As minhas aulas foram sempre organizadas consoante os espaço que 

tinha naquela semana e no respetivo dia, de acordo com o que estava definido 

no roulement da escola. Sempre que lecionava Futebol ou Andebol, tentava que 

as aulas fossem no exterior, pois são modalidades que o exterior proporciona 

uma melhor qualidade de aula. Por vezes, e quando tinha oportunidade, 

lecionava também no exterior Basquetebol e Atletismo. Nos espaços interiores, 

uma vez que não existia tanto espaço, lecionava as modalidades de 

Basquetebol, Voleibol, Ginástica e Badmínton. 
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Relativamente ao material da escola, este foi um aspeto que me 

surpreendeu bastante, pois existia na instituição uma grande variedade de 

material e em boa qualidade. Ter uma turma grande não me impôs qualquer 

transtorno na lecionação das aulas a nível do material. O facto de possuirmos o 

material suficiente fazia com que tivéssemos de render o material, um aspeto 

muitas vezes evidenciado pelo nosso PC que nos dizia: “se temos vinte e cinco 

bolas de Basquetebol porque não criar exercícios onde cada aluno tivesse uma 

bola?”. Este foi um aspeto que refleti e, a partir desse momento, tentei sempre 

rentabilizar e fazer render o material disponível. 

A única modalidade que, a meu ver, não tinha o material necessário para 

lecionar as aulas adequadamente foi o Badmínton, devido ao facto de existirem 

poucos volantes e, nesta modalidade, é importante existirem volantes para todos 

os alunos. O motivo desta falha deve-se a muitos dos volantes existentes ficarem 

presos nas redes e nas janelas do pavilhão, sítios de difícil acesso que 

impossibilitam os docentes, alunos, funcionários ou qualquer outra pessoa de os 

ir buscar. Outro ponto a referir ao qual tive sempre atenção pois poderia levar -

me a ter algumas dificuldades a nível do material foi, relativamente ao pavilhão 

de baixo, onde existiam três espaços para lecionação, os professores não 

poderem lecionar a mesma modalidade. Por esta razão, muitas vezes mandava 

e-mail aos professores que iam lecionar ao meu lado para saber o que iriam 

ensinar.  

Relativamente ao controlo do tempo da aula, numa fase inicial, sentia 

algumas dificuldades. Na verdade, tinha grandes dificuldades em cumprir com 

os tempos planeados para cada exercício, pois dava mais atenção a outros 

elementos da aula. As falhas que cometia eram, por exemplo: dar uma 

explicação quando já deveria ter efetuado a transição para outro exercício; estar 

com atenção nos alunos que estão a realizar CF quando estes já deveriam ter 

feito a troca com os restantes. De forma a melhorar este aspeto, comecei a 

trabalhar na forma como dava as minhas explicações, diminuindo o tempo destas 

pois, inicialmente, eram muito demoradas. Quando os alunos iam realizar CF, 

enquanto os restantes estavam a exercitar uma situação de aprendizagem, 

passei a dar a explicação dos exercícios todos antes de começarem a exercitar, 

ao invés de explicá-los intercalados com os diversos exercícios. Deste modo, 
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consegui dar mais atenção aos alunos que estavam em situação de 

aprendizagem, controlando melhor o tempo, de forma a serem feitas as trocas 

dos alunos nos tempos corretos.  

 

4.1.3.4. Modelos de Ensino dos Jogos Desportivos 

 

Será que existe um modelo de ensino ideal? Rink (cit. por Mesquita & 

Graça, 2011) afirma que não existe um modelo que seja apropriado a todos os 

processos da aprendizagem. 

Os modelos de instrução, por exemplo, para o ensino do jogo 

desempenham um papel muito importante na medida em que “oferecem uma 

estrutura que permite conjugar o conhecimento do conteúdo com uma 

perspectiva pedagógica de propósitos e processos de ensino e aprendizagem, 

papéis do professor e praticantes, características das tarefas e das relações 

sociais na aula”. (Graça & Mesquita, 2009, p.136)  

Cada professor possui uma forma diferente de organizar e pensar nas 

aulas, devendo ter ainda em conta as diferentes características da turma, dos 

materiais, dos espaços, entre outros aspetos. Nos dias de hoje, um professor 

não deve ignorar que os modelos de ensino existentes são cada vez mais 

prescindíveis ou imprescindíveis para prática desportiva, no sentido de elevar a 

concretização do objetivo da aula. Como referem Graça e Mesquita (2013, p.12), 

“os modelos aparecem, deste modo, como um avanço em coerência e 

intencionalidade relativamente às ideias mais fragmentárias de estratégias, 

procedimentos e habilidades de ensino (…) e como uma mudança de escala 

relativamente à ideia mais circunscrita e parcelar de estilo de ensino”. 

Graça e Mesquita (2009, p.45-46) referem ainda que “entre modelos de 

instrução mais centrados na direção do professor e modelos que concedem mais 

espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo equilíbrio 

entre as necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as condições 

favoráveis para uma vinculação duradoura à prática desportiva”. Deste modo, no 

decorrer do EP, atentei os modelos a utilizar às características da turma, às 

condicionantes do espaço assim como à modalidade a lecionar, por isso optei 
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por rentabilizar diferentes pressupostos dos vários modelos de ensino: o Modelo 

de Instrução Direta (MID) desenvolvido por Rosenshine (1979), o Modelo de 

Ensino de Jogos para a Compreensão – Teaching Games for understanding 

(TGfU) desenvolvido por Bunker e Thorpe (1982) e o Modelo de Competência 

nos Jogos de Invasão (MCJI) desenvolvido por Musch e Mertens (2002). Ou seja, 

a maior parte das vezes, adotei um modelo híbrido, juntando o melhor e o mais 

adequado de cada modelo, para o contexto que vivenciava com a minha turma. 

No início do ano letivo, como desconhecia a turma e não tinha experiência 

decidi adotar o MID pelo facto de traçar como objetivos essenciais o domínio de 

competências por parte dos alunos e a aquisição de conhecimentos de forma 

gradual. (Arends, 2008). O MID, segundo Graça e Mesquita (2009, p.48), 

“caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente todas as 

decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem”. Os mesmos autores 

referem ainda que neste modelo “o professor realiza o controlo administrativo 

determinando explicitamente as regras e rotinas de gestão e acção dos alunos, 

de forma a obter a máxima eficácia nas actividades desenvolvidas pelos alunos”. 

Segundo Rosenshine (cit. por Graça & Mesquita, 2009), os professores 

que aplicam o MID cumprem várias determinações didáticas tais como a 

estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de aprendizagem, a 

progressão das situações de ensino em pequenos passos, a indicação do critério 

de sucesso mínimo que os alunos querem alcançar, a instrução com carácter 

descritivo e prescritivo e com explicações detalhadas, a prática desportiva ativa 

e intensa, a avaliação como também as correções dos estudantes 

essencialmente nas fases iniciais de aprendizagem. 

Apesar deste modelo se centrar no professor, exige que sejam sempre 

privilegiados fatores como a prática motora ativa e intensa por parte do aluno, 

explicações detalhadas e progressões de ensino (Rosenshine, cit. por Mesquita 

& Graça, 2011). Desta forma, na prática, optei por utilizar este modelo nas 

modalidades de Ginástica e Badmínton, uma vez que são modalidades 

individuais e, na minha opinião, o aluno consegue obter mais sucesso através 

de um trabalho mais técnico e diretivo. Deste modelo utilizei designações como 

a instrução explícita, o ensino ativo e a instrução dirigida pelo professor  

(Baumann, cit. por Graça & Mesquita, 2009). Durante uma aula de EF, o 
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professor ao aplicar o MID tem de ter em atenção algumas tarefas obrigatórias 

que, segundo Rosenshine (cit. por Graça & Mesquita, 2009) são: revisão da 

matéria aprendida, exposição de novas habilidades ou do conteúdo em geral, 

controlo da atividade motora dos alunos e avaliações/correções sistemáticas 

referentes aos objetivos planeados. Assim, planeei as aulas destas modalidades 

tendo em conta estas indicações. Desta forma, sinto que consegui garantir 

melhor o controlo da turma e uma prática motora intensa com explicações 

detalhadas e frequentes. 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi outro dos modelos que 

equacionei utilizar, de forma a motivar os alunos para a prática das modalidades. 

Segundo Graça e Mesquita (2009, p.59), o MED “define-se como uma forma de 

educação lúdica e crítica das abordagens descontextualizadas, procurando 

estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência desportiva autêntica, 

conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para os alunos ”. 

Outra razão na qual ponderei usar este modelo foi pelo facto de o ter 

experienciado durante o 1º ano de mestrado, motivando-me a experiencia-lo 

agora na escola cooperante. Porém, devido a algumas contingências da escola 

e do PC não foi possível aplica-lo. Assim, no Atletismo apliquei um modelo 

híbrido, recorri do MID, no sentido de garantir uma instrução explícita e dirigida 

e um ensino ativo. (Baumann, cit. por Graça & Mesquita, 2009), mas resgatei 

também algumas características do MED. Ou seja, recorri à afiliação por 

promover a integração dos alunos em equipas e, assim, estimular o 

desenvolvimento do sentimento de pertença a um grupo; e planeei um evento 

culminante no sentido de proporcionar aos alunos um ambiente desportivo 

autêntico e um clima de festividade. Também na avaliação desta modalidade, 

optei por criar uma sucessão de exercícios coletivos – embora os alunos fossem 

avaliados individualmente – para despoletar o entusiasmo, a competição e o 

empenho dos alunos no seio da prática pedagógica. 

Relativamente às modalidades coletivas, Futebol, Basquetebol, Andebol 

e Voleibol, para além do MID, recorri a alguns princípios do TGfU, mais 

frequentes nas últimas aulas das respetivas modalidades. No TGfU, segundo 

Graça e Mesquita (2013, p.18), “o contexto de jogo e o significado das ações, 

«os porquês», têm precedência sobre a técnica, justificam a sua oportunidade e 
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adequação. O TGfU preconiza, deste modo uma viragem fundamental no sentido 

da compreensão tática do jogo”. Segundo os mesmos autores, a este modelo 

“interessa-lhe uma forma de jogo cujas dificuldades técnicas inerentes não sejam 

de todo impeditivas de o aluno encarar a situação de jogo de uma forma 

inteligente”. (p.18). O recurso aos pressupostos deste modelo deveu-se ao facto 

destas modalidades serem modalidades onde existe jogo e a necessidade de 

tomar decisões durante a própria prática. Assim, nas aulas onde estavam 

presentes estes pressupostos procurava focar-me na apreciação dos aspetos 

constituintes do jogo, na consciência que os alunos tinham de ter dos princípios 

táticos, na tomada de decisão dos alunos quanto ao que fazer e como fazer nas 

distintas situações de jogo e na integração dos aspetos técnicos a par dos 

táticos, que produziam uma melhor performance no jogo (Graça & Mesquita, 

2009). Desta forma, o primeiro ponto fulcral foi a escolha da forma básica de jogo 

para os alunos, como por exemplo, no Basquetebol o 3x3 e 4x4 e, seguidamente, 

o planeamento de situações de aprendizagem em que os alunos exercitassem 

situações táticas de jogo e, se necessário, condicionava a tarefa de modo a 

favorecer a exercitação de conteúdos técnicos. Por exemplo, no jogo de 

Basquetebol, antes de lançarem ao cesto, os alunos tinham de passar a bola 

entre si, ou seja, por todos os elementos da equipa e, cortarem em direção ao 

cesto após passe. Outro exemplo foi a utilização de formas parciais de jogo tais 

como o 3x2. De acordo com Graça e Mesquita (2013, p.142), ‘’as formas básicas 

de jogo são versões modificadas do jogo formal, apropriadas ao nível de jogo 

dos alunos”. Segundo os mesmos autores, “as formas parciais de jogo não se 

obrigam à regra da paridade entre ataque e defesa” (p.142), por isso podemos 

recorrer a situações de superioridade numérica. As tarefas baseadas no jogo, e 

de acordo com Graça e Mesquita (2013, p.143), visam também “o 

desenvolvimento dos meios necessários para dar resposta às soluções dos 

problemas do jogo”, por esta razão, por vezes recorria ao 3x3 + apoios no futebol.  

Por fim, e dando resposta à questão que coloco no início deste capítulo, 

não considero que exista um modelo de ensino ideal. O professor é responsável 

por escolher as estratégias de cada modelo que melhor se adequam à sua turma, 

privilegiando sempre o alcance dos objetivos de aprendizagem definidos para a 

UD. 
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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 de cada professor”. A avaliação é crucial no processo de ensino-

aprendizagem, sendo este um processo contínuo. Tal como reforçam Rios e 

Alsina, (2002, p. 84), “o processo de avaliação precisa de se fundamentar numa 

conceção de processo cíclico, que se desenvolve durante todo o processo de 

ensino-aprendizagem, assumindo o papel de diagnóstico, formativo e somatório, 

de acordo com as funções específicas que ele deve cumprir no início, durante e 

ao término desse processo”. Neste seguimento, posso afirmar que a avaliação é 

um processo que compreende muito mais do que apenas a classificação 

atribuída aos alunos, fornecendo ao professor não só informações relativas aos 

alunos, mas, também, relativas a si mesmo. Tal como afirma Bento (2003, p.177) 

o professor é “o sujeito da análise e avaliação do seu ensino’’.  

A avaliação pode ser dividida em criterial e normativa. A primeira é feita 

tendo por referência um ou mais critérios e o professor avalia o aluno em função 

de objetivos pré-estabelecidos. Isto sugere que a avaliação criterial faz a 

comparação entre o desempenho dos alunos e os critérios definidos. A segunda 

– avaliação normativa –, tal como o nome sugere, tem por base a norma, onde 

se compara o desempenho dos alunos e as diferenças entre eles, tendo em 

conta uma norma, um padrão ou uma média. 

Ao longo do meu ano de EP optei por favorecer a avaliação criterial. Esta 

escolha prendeu-se com o facto de considerar mais justo para os alunos uma 

avaliação feita pelos critérios do que pela norma. Assim, os alunos tinham de 

atingir os objetivos sugeridos no início. Com a avaliação por critérios, consegui 

analisar cada aluno individualmente e detetar as suas dificuldades, uma vez que 

conhecia os critérios que os alunos não conseguiam preencher. 

Adicionalmente, a avaliação pode ser efetuada em 3 momentos distintos 

de uma unidade de ensino: AD, Avaliação Formativa (AF) e AS. No final de cada 

período realizava ainda a autoavaliação dos alunos. Com este processo, 

pretendia desvendar a perceção dos alunos acerca das suas capacidades, 
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conhecimentos e desenvolvimento ao longo das aulas, conseguindo assim 

aceder a uma melhor compreensão e reflexão dos alunos acerca das suas 

aprendizagens, e promover uma aprendizagem mais significativa (Gonçalves et 

al., 2010). 

 

4.1.4.1. Avaliação Diagnóstica 

 

Segundo Gonçalves et al., (2010, p. 47) “a avaliação diagnóstica, como o 

próprio nome indica, não é formular um juízo mas recolher informação para 

estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu 

desenvolvimento”. Neste sentido, a AD foi realizada de forma a averiguar se os 

alunos possuíam as aprendizagens base necessárias, as suas principais 

dificuldades e o que precisavam de trabalhar mais. 

No começo de cada UD, no primeiro período, foi realizada uma AD aos 

alunos, em que pude avaliar os seus conhecimentos sobre a modalidade, as 

suas capacidades e as suas dificuldades motoras. Esta avaliação serviu também 

para distinguir os distintos níveis de desempenho dos alunos (Nível básico, 

elementar, intermédio e avançado). No segundo período não realizei a AD 

porque as modalidades a lecionar eram as mesmas do primeiro período. No 

terceiro período também não foi realizada a AD pelo facto de serem poucas as 

aulas previstas no calendário escolar, sendo pouco o tempo para dispensar aulas 

para avaliação diagnóstica e por se tratarem de modalidades que os alunos 

nunca tinham experienciado anteriormente. Estas decisões foram tomadas após 

a reflexão conjunta com o PC. Assim, optei por realizar uma avaliação inicial em 

vez de uma AD, pois não devemos de cair no erro de confundir os conceitos de 

AD com avaliação inicial. Ainda que a avaliação inicial pertença à AD, estas 

diferenciam-se no seguinte aspeto: a AD contém indicações que permitem 

antecipar a evolução do aluno, enquanto a avaliação inicial deve delimitar os 

objetivos educativos em função de um prognóstico do que é exequível aprender 

por parte dos alunos. (Rosado et. al, 2002) 
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Aqui, as informações possíveis de adquirir através de uma AD foram 

adquiridas de forma geral nas primeiras aulas, orientando assim as decisões 

futuras. 

Quanto aos instrumentos utilizados nesta avaliação, foram as listas de 

verificação na modalidade de Ginástica, uma vez que o objetivo era analisar o 

que os alunos faziam e não faziam; e as escalas de apreciação para as 

modalidades de Basquetebol, Voleibol e Futebol. A lista de verificação, estava 

dividida em “Faz” ou “Não faz” e a escala de apreciação dividida numa escala de 

1 a 3, em que 1 era “não faz”, 2 “faz com dificuldade” e 3 “faz” para avaliar os 

conteúdos táticos. 

As dificuldades que senti na AD foram: verificar todos os critérios definidos 

em todos os alunos, gerir o tempo para avaliar todos os alunos e atribuir uma 

escala ao aluno conforme a observação. Isto deu-se pelo facto de possuir pouca 

experiência no início do ano letivo. Inerente a isto, um fator que, na minha 

opinião, foi positivo para ultrapassar estas dificuldades foi o passar o tempo, que 

contribuiu para aperfeiçoar a minha experiência e conhecer cada vez melhor os 

alunos. 

 

4.1.4.2. Avaliação Formativa  

 

A AF é uma operação realizada de forma contínua, que assinala em que 

medida o processo alcança os objetivos, pelo confronto entre as metas fixadas 

e as alcançadas (Mesquita, 2013). Através deste tipo de avaliação, e segundo 

Rosado (1999), o professor tem a possibilidade de adaptar as suas tarefas de 

aprendizagem, introduzindo alterações que viabilizem uma maior adequação das 

tarefas. 

Utilizei a AF para obter indicações sobre o desempenho dos alunos e 

mediar dificuldades que pudessem surgir ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. Para o efeito, fui fazendo reflexões após a lecionação das aulas, 

permitindo-me dar continuidade à avaliação dos alunos, aula após aula, e à 

avaliação da própria aula. A importância desta reflexão posterior à aula é 

salientada por Bento (2003, p.190) ao afirmar que “a reflexão posterior sobre a 
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aula constitui a base para um reajustamento na planificação das próximas aulas, 

uma vez que proporciona uma definição mais exata do nível de partida e procede 

a balanços que devem ser tomados em conta na futura planificação e 

organização do ensino. Simultaneamente afirma-se como condição decisiva 

para a qualificação da atividade do professor e, assim, para uma maior eficácia 

do ensino”. 

Em prole da maximização da aprendizagem dos meus alunos, o processo 

reflexivo feito ao longo do ano letivo promoveu a melhoria da minha atuação ao 

fazer-me corrigir algumas dificuldades, tarefas e estratégias. 

No sentido de perceber as aquisições dos alunos aula após aula, recorria 

ainda ao questionamento no final de cada aula. Deste modo, conseguia perceber 

se os alunos tinham interiorizado os objetivos e conteúdos lecionados na aula e 

repensar nos objetivos das aulas seguintes. 

 

4.1.4.3. Avaliação Sumativa 

 

A AS era realizada no final de cada UD, sendo caraterizada por apresentar 

um balanço de resultados no final de uma unidade de ensino, com reflexos no 

final de cada período e no final de cada ano letivo. Acredito que esta seja a 

avaliação mais eficaz, uma vez que compara resultados globais, tendo em conta 

a progressão dos alunos e os objetivos definidos inicialmente pelo professor. Tal 

como na AD, na AS os alunos são avaliados de acordo com três domínios: motor, 

sócio-afetivo e cognitivo. O primeiro domínio está associado à aprendizagem das 

habilidades técnicas e táticas e das capacidades físicas do aluno; o segundo 

engloba as atitudes, regras e comportamentos sociais; o terceiro diz respeito aos 

conhecimentos que o aluno possui. 

Assim, através desta avaliação tive conhecimento do desenvolvimento e 

evolução dos meus alunos em cada UD, tendo em conta os 3 domínios. Além 

disto, a AS possibilitou-me a avaliação dos meus alunos para, no final, conseguir 

classificá-los. Na avaliação do domínio motor, para cada UD, recorri às grelhas 

de avaliação criadas pelo meu NE. As grelhas padeciam de uma escala de 

apreciação, dividida numa escala de 1 a 5, em que 1 correspondia a ‘’não faz’’ e 

5 a ‘’faz muito bem’’. O nível 1 era aplicado aos alunos que não realizavam o 
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conteúdo. O nível 2 era atribuído aos alunos que mostravam algumas 

dificuldades na realização do conteúdo. O nível 3 era aplicado aos alunos que 

realizavam o conteúdo, mas nem sempre da forma correta. O nível 4 era 

atribuído aos alunos que realizavam o conteúdo de forma correta com 

regularidade, mas que por vezes não era a melhor opção. O nível 5 era dado aos 

alunos que realizavam o conteúdo de forma correta, sempre com as melhores 

opções. Quanto ao registo, obedeceu à seguinte escala de classificação: 5 = 

17,5-20; 4 = 13,5-17,4; 3 = 9,5-13,4; 2 = 4,5-9,4; 1 = 0-4,4. Acumulada a esta 

avaliação existiam testes teóricos constituídos por questões de resposta aberta, 

aplicados apenas no primeiro e segundo períodos, que avaliavam o 

conhecimento dos alunos acerca das modalidades lecionadas (domínio 

cognitivo). No que diz respeito aos alunos com atestado médico, realizavam o 

teste escrito nos 3 períodos, sendo este constituído por questões de escolha 

múltipla e resposta aberta. Estes eram avaliados pelo teste escrito (90%) e pelo 

ser (10%). O domínio sócio-afetivo era alvo de uma avaliação contínua, não 

tendo por base apenas os atrasos ou presenças nas aulas, mas também os 

conceitos psicossociais (empenho, autonomia e cooperação) trabalhados ao 

longo das aulas. 

O meu NE utilizou o modelo de avaliação da escola “90/10”, onde 90% da 

nota faziam referência ao “Saber/Fazer” (o “Fazer” tinha 80% e o “Saber” 10% 

do total dos 90%) e 10% ao “Ser”. O teste escrito (“saber”) e o domínio sócio-

afetivo (“ser”), tinham um peso de 2 valores da nota final do aluno. As notas finais 

de cada avaliação foram calculadas com base nestas percentagens e, por fim, 

somadas, resultando daí a nota final do aluno. 

No terceiro período não foi feito o teste escrito porque os alunos tinham 

acumulado muitos testes e provas intermédias e, por este motivo, o NE tomou a 

decisão de não realizar o teste teórico. Assim, neste mesmo período, as 

percentagens atribuídas foram modificadas, sendo 90% atribuído ao domínio 

psicomotor (dividido em 30% para cada uma das 3 modalidades) e os restantes 

10% foram atribuídos ao domínio sócio-afetivo. A classificação anual dos alunos 

foi dividida em 2 partes: As modalidades do 1º e 2º período tiveram um peso 

maior (75%) e as modalidades do 3º período tiveram um peso de 25%. 

Nas modalidades coletivas (Basquetebol, Futebol, Voleibol, Andebol) os 
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alunos foram avaliados em situação de jogo. Nas modalidades individuais como 

a Ginástica, o Badmínton e o Atletismo a avaliação era realizada de forma 

diferente. Na Ginástica, os alunos foram avaliados na realização de todos os 

elementos de solo exercitados ao longo do ano letivo. No Badmínton, a avaliação 

centrava-se na realização de uma sequência em que deveriam estar presentes 

todos os gestos técnicos lecionados. No Atletismo, a avaliação decorria no evento 

culminante divido em várias estações de exercícios (Corrida de Resistência, Salto 

em Comprimento, Corrida de Estafetas e Corrida de Velocidade). 

Esta avaliação causou-me dificuldades na gestão do tempo de aula (tal 

como na AD), mas principalmente na conversão das escalas de classificação 

dos alunos numa classificação final. Ou seja, após efetuar a avaliação não sabia 

como converter os registos em classificações. O PC foi o principal agente para 

conseguir ultrapassar esta dificuldade, uma vez que possuía uma enorme 

experiência. Desta forma, com o auxílio do PC, discutia com os meus colegas de 

NE as classificações, o que também colaborou para ultrapassar esta dificuldade. 

Por último, embora tenha optado por uma avaliação criterial, no final do 

ano letivo existiu uma avaliação com referência à norma. As notas das diferentes 

turmas do meu NE eram apresentadas ao PC e, em conjunto, fazíamos a 

comparação das notas das três turmas do NE. Depois de comparadas, as notas 

podiam sofrer alterações por parte do PC. 

Nunca tinha avaliado ninguém deste modo formal e as avaliações 

efetuadas por mim teriam uma repercussão direta no percurso escolar dos meus 

alunos, o que me deixou muito ansioso e nervoso nos primeiros momentos de 

avaliação. 

Em suma, apesar de ter sentido algumas dificuldades, considero que os 

diferentes momentos de avaliação foram uma experiência valiosa no meu 

percurso académico e profissional. Por meio desta experiência, senti-me cada 

vez melhor a avaliar os meus alunos de forma justa. Com os instrumentos 

utilizados por mim, ultrapassei as dificuldades sentidas inicialmente na 

conotação da classificação aos alunos, pelo facto dos critérios serem explícitos 

e por ter feito todas as reflexões imprescindíveis à minha crescente evolução. 
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4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade 

 

De acordo com Matos (2014-2015), esta área engloba todas as atividades 

não letivas realizadas pelo EE para a sua integração na comunidade escolar, 

tendo como objetivo a promoção do sucesso educativo e o reforço do papel do 

professor e da disciplina de EF. 

Silva (2009, p.9) refere que a escola pode ser entendida “como uma 

comunidade de aprendizagem, cuja interação entre os membros e com a própria 

comunidade é fundamental, pode-se, assim, perceber que, hoje em dia, o papel 

do professor é muito abrangente e complexo”. Papel este que, segundo o mesmo 

autor, vai “além de gestor de aula (…) tem que ser um gestor de relações 

pessoais e de conflitos, um gestor administrativo, um gestor de tarefas de 

interação com a comunidade” (p.39). O papel de gestão de relações começou, 

sem dúvida, a crescer com o avançar do tempo, não só pela envolvência em 

reuniões do grupo disciplinar e do conselho de turma, mas também na ampliação 

de atividades desportivas geradas pelo grupo de EF. 

Neste seguimento, aprofundo as atividades em que estive envolvido no 

meu EP, a Direção de Turma e o DE. 

 

4.2.1. Atividades não letivas 

 

No decorrer destas atividades foi desenvolvido um clima muito positivo e 

de boa disposição. Este clima foi notório na relação como os professores 

cooperantes no envolvimento de alguns almoços e lanches promovidos pelo 

grupo de EF, proporcionando uma maior integração e comunicação com os 

professores cooperantes. Para além deste bom ambiente, estas atividades 

permitiram também que aumentasse a minha capacidade de organização e 

gestão. As atividades não letivas eram da responsabilidade de uma professora 

cooperante, que organizou todas as atividades - especificadas mais adiante - tais 

como os torneios, Corta Mato Escolar, Expo ESAG (Escola Secundária Almeida 
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Garrett) e o dia de Almeida Garrett. Todas as tarefas realizadas juntamente com 

a professora levaram-me a conhecer estratégias para o bom funcionamento dos 

torneios, tal como a forma de organizá-lo e estruturar. Um ponto central para os 

torneios e para as atividades não letivas era a sua divulgação, realizada não só 

em cartazes afixados pela escola cooperante, mas também por todos os 

professores cooperantes que distribuíam pelas suas turmas e tentavam motivar 

os alunos à participação das mesmas. Os professores cooperantes eram os 

responsáveis pelas inscrições das suas respetivas turmas. Fechadas as 

inscrições, a professora cooperante responsável realizava a formação dos 

grupos para os torneios com base em quadros competitivos. 

 

4.2.1.1. Torneios promotores pelo gosto da Atividade Física 

 

Os torneios organizados pela escola cooperante tinham como objetivo 

promover o gosto pela modalidade, a ocupação dos tempos livres com atividades 

físicas e desportivas, motivar os alunos para a prática de atividades físicas e 

desportivas e, ainda, promover a ligação entre atividades curriculares e de 

complemento curricular. Estes foram realizados durante o decorrer do ano letivo, 

em diferentes períodos, abrangendo as modalidades de Basquetebol, Futebol e 

Voleibol. 

Houve uma regra imposta pela escola cooperante nos torneios: só 

poderiam participar no torneio de Futebol as equipas que participassem nos 

torneios de Basquetebol e de Voleibol. Esta regra, na minha opinião, foi 

importante para a adesão de um elevado número de alunos nos diferentes 

torneios. 

 

Relativamente ao torneio de Basquetebol 3x3, realizado no 1º período, as 

equipas eram de caráter misto, foi de fácil organização e não implicou grandes 

recursos financeiros e humanos, uma vez que todas as equipas presentes 

envolveram-se nas várias funções pois, na inscrição todas as equipas teriam de 

possuir de duas pessoas para as funções organizativas mais apropriadamente, 

arbitragem e secretariado. Quanto aos recursos materiais não causaram 
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qualquer transtorno para a realização do torneio uma vez que a escola possui de 

vasto número de materiais. De referir, que estes aspetos mencionados 

anteriormente acerca dos recursos, existiram da mesma forma nos outros dois 

torneios, Voleibol e Futebol. Este torneio, tal como os restantes, foi bastante 

importante para sensibilizar o aluno para a prática desportiva, estimulá-lo para o 

prazer do jogo, educá-lo para uma prática desportiva autónoma, aumentar o 

número de horas dedicadas à atividade física, promover o fair-play e desenvolver 

competências ao nível da responsabilidade, espírito de equipa e disciplina. 

Importante é referir que não existiu qualquer tipo de conflitos, o que proporcionou 

um excelente ambiente. 

Quanto à estrutura do torneio, este estava muito bem planificado. A 

professora responsável tinha as tabelas divididas por ano de escolaridade, o que 

a meu ver contribuía para uma boa rentabilização organizativa e dos jogos uma 

vez que as equipas se encontravam concentradas no mesmo espaço. Outro 

aspeto a referir acerca da boa organização do torneio é todos os jogos terem 

começado e acabado ao mesmo tempo. A estrutura de competição foi realizada 

da seguinte forma: primeiro uma fase de grupos e posteriormente as 

eliminatórias, que iriam destacar os grandes vencedores do torneio por ano de 

escolaridade. Os jogos eram de 10 minutos. No caso de empates, a equipa 

desempatava em lançamentos livres pelo processo de morte súbita (equipa que 

falha após a outra ter marcado). 

Por fim, a professora cooperante responsável dividiu as tarefas entre 

todos os professores do grupo disciplinar. Assim, a função que ocupei foi registar 

as pontuações no final de cada jogo, realizando a sequência de passagem das 

equipas até à final e, ainda, arbitrar os jogos das finais, uma vez que estou 

inserido nesta modalidade e tenho conhecimento de todas as regras. 

 

No que diz respeito ao torneio de Voleibol 2x2, apesar de ser umas das 

atividades inseridas no dia da escola cooperante (Dia de Almeida Garrett) e na 

Expo ESAG que falarei mais adiante, também se realizou no segundo período 

do ano letivo. O torneio dirigiu-se a todos os anos de escolaridade e foi um 

torneio interturmas. As equipas podiam ser mistas, masculinas ou femininas. A 

professora cooperante responsável dividiu as tarefas entre todos os professores 
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do grupo disciplinar. A minha função era, tal como no torneio de Basquetebol, 

registar as pontuações no final de cada jogo realizando a sequência de 

passagem das equipas até à final na ficha já realizada pela professora 

responsável. 

A estrutura de competição foi realizada da seguinte forma: primeiro uma 

fase de grupos e posteriormente as eliminatórias, que iriam destacar os grandes 

vencedores do torneio. Os jogos eram de 10 minutos. No caso de empates 

durante a fase de grupos, era atribuído 1 ponto a cada equipa. Já na fase das 

eliminatórias, as equipas disputavam de um ponto de jogo extra para definir o 

vencedor. 

O registo de pontos foi feito numa folha A4 numa escala pontual de 1 a 

25. Este registo, assim como a arbitragem, era feito pelos alunos que se 

encontravam fora de competição. Esta seleção dos alunos para estes cargos 

revelou-se muito prática, tendo resultado sempre muito bem. Não houve registo 

de conflitos entre equipas, assim como no Basquetebol. 

 

No torneio de Futebol, realizou-se no 3º período, sendo uma das 

atividades inseridas na Expo ESAG. O torneio foi de 5x5, dirigido a todos os anos 

de escolaridade, cada turma criava o nº de equipas decidisse e as equipas só 

poderiam ser ou masculinas ou femininas. Tal como nos torneios anteriormente 

referidos, a professora cooperante responsável dividiu tarefas pelo grupo 

disciplinar de EF. A minha função foi arbitrar os jogos no campo de baixo, uma 

vez que no espaço exterior, também estavam a realizar-se jogos. 

A estrutura da competição foi realizada tal como nos torneios anteriores, 

primeiro uma fase de grupos e de seguida as eliminatórias. Os jogos eram de 10 

minutos e no caso de empates, as equipas desempatavam em grandes 

penalidades pelo processo utilizado também em Basquetebol, morte súbita. Por 

outro lado, não existiram conflitos entre as equipas, assim como nos outros dois 

torneios mencionados anteriormente. 

Para finalizar, estes momentos na minha opinião foram bastante 

importantes para os alunos uma vez que nem todos têm oportunidade de 

participar nestes eventos e, deste modo, são das poucas ocasiões em que estes 



 

59 

têm oportunidade de sentir verdadeiramente a competição e toda a festividade 

inerente. É importante que todo o esforço dos professores de EF, principalmente 

da professora responsável, seja reconhecido. É através deles que os aluno s 

podem ter estas experiências. 

 

“O trabalho, a entrega e o gosto da professora responsável e de todos os 

professores cooperantes fascinou-me. É muito importantes isto acontecer pois é 

através destes que os alunos podem realizar estes eventos.” (Reflexão dos 

torneios, 6 de Junho de 2016) 

 

Por outro lado, retiro destes torneios, todo o trabalho desenvolvido pela 

professora responsável que me levou a perceber como estruturar e organizar um 

torneio futuramente. A participação nas tarefas atribuídas destes torneios e a 

visão que tinha de tudo que acontecia contribuiu imenso para o meu 

desenvolvimento como EE, na medida em que permitiu estabelecer relações 

mais próximas com os professores cooperantes, na estruturação de torneios nas 

aulas e em ver-me confrontado com a necessidade de ter de dar resposta a todas 

as situações que ocorressem como a questões colocadas pelos alunos. 

 

4.2.1.2. Dia da escola cooperante  

 

O dia da escola cooperante realizou-se no dia 4 de Fevereiro. Neste 

mesmo dia, foram várias as atividades realizadas tais como: torneio de Voleibol, 

torneio de Ténis de Mesa e circuito de treino funcional. Este dia foi importante 

para sensibilizar para a prática desportiva, estimular o aluno para o prazer do 

jogo, educar o aluno para uma prática desportiva autónoma, educar para a 

cidadania, promover o fair-play, desenvolver no aluno competências ao nível da 

responsabilidade, espírito de equipa e disciplina e trabalhar as capacidades 

físicas. 

Relativamente ao circuito de treino funcional este foi realizado de manhã 

e dirigido apenas aos alunos do secundário. Foi organizado em várias estações, 
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as quais os alunos teriam de realizar durante a contagem decrescente da 

professora responsável. Fiquei responsável pelas tarefas de organizar e montar 

as estações juntamente com o meu NE. 

O torneio de Ténis de Mesa realizou-se também de manhã. Não estive 

presente uma vez que estava no circuito de treino funcional. Posso referir que 

este torneio foi dirigido a todos os anos de escolaridade. 

No que diz respeito ao torneio de Voleibol 2x2, este esteve em foco ao 

longo de todo o dia, uma vez que o torneio de Ténis de Mesa foi realizado no 

exterior e o circuito de treino funcional num outro pavilhão da escola cooperante. 

A minha presença neste torneio deu-se da parte de tarde, onde fiquei 

responsável no registo das pontuações no final dos jogos realizando a sequência 

de passagem das equipas até à final, como já referi anteriormente. Todo o 

formato do torneio já foi evidenciado anteriormente. 

 

4.2.1.3. Expo ESAG  

 

A Expo ESAG concretizada neste ano letivo, decorreu entre os dias 3 e 5 

de Junho, comportando atividades inerentes a várias unidades curriculares e a 

realização de uma exposição constituída por várias barracas responsáveis por 

cada departamento disciplinar e com o objetivo de divulgar trabalhos e atividades 

realizadas durante todo o ano letivo. Nestes dias, os alunos inscritos nas 

atividades estavam dispensados das suas aulas. Ao longo destes dias, várias 

foram as atividades que decorreram em simultâneo, o que impossibilitou a minha 

presença em todas. As atividades que decorreram foram: torneio de Voleibol e 

Futebol, circuito de agilidade, demonstração e experimentação de Esgrima e 

Ginástica – treino em espaço aberto. Assim, as atividades em que estive 

presente foram os dois torneios, Voleibol e Futebol. As tarefas pelas quais fiquei 

responsável assim como a organização e estrutura do torneio já foi evidenciada 

anteriormente. 

Na minha opinião, o torneio correu bem e toda a organização foi exemplar 

o que cumpriu com os objetivos que o evento tem para os alunos, tais como: 

motivar os alunos para a atividade física, desenvolver as capacidades físicas,  
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promover as modalidades do DE e captar alunos para a prática das modalidades 

do DE no próximo ano letivo. No final do torneio de Voleibol, o NE realizou um 

jogo contra os vencedores do torneio. De seguida, o nosso PC juntou-se a nós 

e realizamos vários jogos contra todas as equipas do torneio presentes. Este 

acontecimento gerou um momento de festividade fantástico. Os alunos nas 

bancadas diziam os nossos nomes e do PC em forma de cântico. Com isto, refiro 

que foi existente o bom ambiente entre todos e que estes momentos, 

incentivaram os alunos a participarem em mais torneios e no DE. 

 

4.2.1.4. Corta Mato Escolar 

 

O corta-mato realizou-se no dia 17 de Dezembro sendo organizado pelo 

NE juntamente com a professora responsável. Antes do planeamento desta 

atividade assim como quais as tarefas com que cada professor do grupo 

disciplinar iria ficar, realizou-se uma reunião de departamento. Nesta reunião, 

todos os professores estavam livres de transmitir novas ideias mas não se 

chegou a um consenso. As tarefas de planificação e organização foram 

realizadas com base nos anos transatos. As tarefas de organização a realizar no 

dia do evento incidiram na demarcação do percurso, montagem do posto de 

entrega dos dorsais aos alunos, do pódio, do posto de recolha das pulseiras e 

dorsais, do posto de entrega dos lanches, colocação do painel para afixação das 

classificações e de materiais logísticos. Como auxílio ao grupo de EF, alguns 

alunos que não participavam no evento, integraram funções relativamente à 

organização como ajudar na entrega das pulseiras durante a prova. Estes 

proporcionaram uma organização ainda melhor pelo facto de ser preciso várias 

pessoas na entrega de pulseiras pois o grupo de EF, não tinha elementos 

suficientes. Porém, o NE não fico responsável apenas pelas tarefas acima 

referidas. Assim, o pedido de patrocínios, a inscrição de atletas, a averiguação 

do número de pulseiras existentes, os cartazes de classificação, a passagem 

das classificações para Microsoft Excel e todos os materiais necessários. 

Relativamente aos patrocínios, houve sucesso. O PC juntamente connosco, 

conseguiu adquirir todos os materiais necessários para o evento. Deste modo, 

em contacto com uma editora, adquiriu todos os prémios para os vencedores. A 
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forma que utilizamos para angariar os patrocínios foi pelo envio de faxes. Na 

minha opinião, este meio já está bastante desatualizado uma vez que muitas 

empresas já nem possuem fax. Penso que como alternativa, poderiam utilizar o 

e-mail acrescentando que é uma forma mais atualizada e simples de utilizar. 

Ainda falando em termos de organização, achei o uso de pulseiras e o processo 

de identificação dos alunos muito positivo. O processo de identificação dos 

alunos foi agregado ao seu professor de EF, o que facilitou a entrega dos dorsais 

no que diz respeito a todos os alunos não se terem de concentrar no mesmo 

local. Assim, cada aluno dirigia-se à mesa distribuída pelo pavilhão de cima com 

o nome do seu professor. Após acabar a prova, o aluno dirigia-se ao local das 

classificações onde entregava o seu dorsal e onde, os responsáveis por essa 

tarefa, colocavam-no no cartaz de classificações conforme a ordem de chegada 

dos alunos o que permitia uma divulgação das classificações logo no final da 

prova. 

No que diz respeito às inscrições, estas foram realizadas pelos 

professores cooperantes das respetivas turmas. Os professores tinham de 

inserir num dos computadores da sala do grupo de EF, o nome dos alunos no 

escalão correto. As inscrições fechavam dois dias antes do evento para que se 

pudesse contabilizar o número de inscritos para realizar a contagem de pulseiras 

para cada escalão, o número de águas e os lanches necessários. No entanto, 

no dia do evento existiram ainda inscrições, as quais foram autorizadas pela 

professora responsável. Na minha opinião, causou um pouco de transtorno 

relativamente às pulseiras pois não existiam suficientes, o que fez com que os 

professores tivessem de estar mais atentos e contar o número de voltas desses 

respetivos alunos. 

Relativamente às minhas responsabilidades no evento, juntamente com o 

NE e os alunos que não realizavam o evento e tinham sido escolhidos para a 

parte organizativa, fiquei responsável pelo posto de entrega de pulseiras à 

passagem dos alunos no evento. Apesar de a tarefa ter sido bem-sucedida, 

tivemos de criar na zona de entrega das pulseiras devido ao elevado número de 

atletas inscritos, separadores para identificar o número de voltas entre os 

participantes. Porém, e tendo verificado que vários atletas não tem consciência 

sobre o número de voltas que já completou evidenciando alguma confusão à 
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passagem dos corredores, inserimos um aluno dos que estavam ajudar nas 

pulseiras no início de cada corredor de forma a dizer aos alunos qual era o 

respetivo corredor. 

Contudo, de uma forma geral considero que o corta-mato decorreu dentro 

do previsto e das perspetivas criadas, sem a ocorrência de grandes incidentes. 

As atividades não letivas em que participei permitiram-me adquirir competências 

ao nível da gestão de recursos humanos, materiais e espaciais. No futuro, sinto-

me mais à vontade para organizar estes eventos enquanto professor de EF. 

Em forma de conclusão, na minha opinião, estes eventos realizados 

contribuíram bastante para aprender a como os estruturar e organizar 

futuramente, como por exemplo no corta-mato, termos de adquirir um conjunto 

de habilidades tais como a gestão logística, estruturação das classificações, 

distribuição por escalões conforme o processo de inscrições, entre outros 

aspetos. Por outro lado, estas atividades têm também um contributo grande para 

a comunidade escolar. O relacionamento criado com os professores e 

funcionários levam-me a um desenvolvimento como EE ainda maior, pelo facto, 

destas relações me atribuírem conselhos que me poderão ser úteis futuramente. 

Neste seguimento, os alunos terem a presença destas atividades também é 

bastante importante na medida em que se integrem nas atividades e socializem 

com os alunos, como, também, na promoção de sinergias com a comunidade 

escolar. Estas atividades, têm uma grande importância também, no facto de 

incentivarem os alunos à realização e gosto pela prática desportiva assim como 

à participação nas modalidades do DE da escola cooperante. Por último, não 

esquecer a importância que o professor de EF exerce nestas atividades bem 

como a da EF. O professor tem um papel muito importante uma vez que sem ele 

não existem estas atividades. É este que organiza e estrutura tudo. Assim sendo, 

a EF tem um papel também muito importante uma vez que faz com que os alunos 

transmitam nestas atividades uma boa educação desportiva como refere SADI 

(cit. por Caldas, 2006), que a união de uma aula de EF e o DE é realizada pelo 

conceito de educação desportiva. 
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4.2.2. Direção de Turma 

 

Segundo Brás (2000), para que o processo de ensino-aprendizagem seja 

organizado, visando a sua orientação nas múltiplas dimensões do 

desenvolvimento do aluno, é necessário escolher um professor que exerça o 

papel de liderar todo este processo, de modo a que este e a turma possam 

alcançar os objetivos educativos É neste sentido que emerge o diretor de turma 

(DT), um professor do conselho de turma, nomeado pelo diretor para assumir 

esta função. 

Zenhas (2006, p.48) descreve o Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 115-A/98 

referente às competências do DT, no qual lhe que compete ‘’Assegurar a 

articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e encarregados 

de educação; Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 

professores e alunos; Coordenar (...) a adequação de atividades, conteúdos, 

estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à 

especificidade de cada aluno; Articular as atividades da turma com os pais e 

encarregados de educação promovendo a sua participação; Coordenar o 

processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e 

integrador; Apresentar à direcção executiva um relatório crítico, anual, do 

trabalho desenvolvido’’. 

Durante o EP, não tive a possibilidade de acompanhar a direção de turma 

da minha TR, no entanto, acompanhei a direção de turma de um dos meus 

colegas de estágio. Além disso, o PC transmitia-nos firmemente quais as suas 

funções enquanto DT e os problemas que existiam na turma, assim como 

formas, de acordo com o papel do DT, de resolver esses mesmos problemas. 

Durante o ano letivo percebi que o PC mantinha o contato com os encarregados 

de educação dos alunos, informando-os das assiduidades e problemas que 

ocorriam com os seus educandos. Tive oportunidade de presenciar algumas 

reuniões da direção de turma, nas quais me apercebi da importância que o DT 

tem na comunicação com os restantes professores da turma. Desta forma, o DT 

estava sempre atualizado acerca de todos os acontecimentos nas restantes 

disciplinas, conseguindo assim apresentar um acompanhamento contínuo e 

global dos seus alunos. De igual modo, o DT mantinha-se em contacto com os 
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alunos. Se existisse algum problema com os alunos, o DT reunia-os no início das 

suas aulas para clarificar e resolver essas situações. Este acompanhamento 

contínuo é, na minha opinião, muito importante para o sucesso dos alunos, no 

entanto, considero que existem aspetos negativos. Tal como refere Sá (1997), 

os Diretores de Turma lecionam disciplinas cuja carga horária semanal é 

reduzida e perdem tempo da sua aula ao realizar o atendimento aos alunos no 

início das aulas, podendo comprometer a lecionação dos conteúdos 

programados. 

A comunicação entre a escola e a família é mantida pelo DT, e é muito 

importante, visto ser através dela que os encarregados de educação obtêm 

conhecimento acerca do que se passa no contexto escolar. É importante realçar 

que não é somente o DT que tem um papel fulcral na comunicação entre a escola 

e a família. O aluno padece, também, de um papel importante na comunicação 

entre a escola e a família. Zenhas (2006, p. 61) realça que “a criança é em si 

própria uma mensagem, mesmo que não o pretenda ou de tal não tenha 

consciência. Quando regressa da escola, o seu estado de espírito, as suas 

atitudes ou aquilo que diz podem levar os pais a depreender determinadas coisas 

sobre a escola, sobre os professores ou sobre o que lá se terá passado. Assim, 

ela é uma mensagem da escola’’. 

Assim, mesmo não tendo acompanhado continuamente o trabalho do PC 

como DT entendi que o seu papel é fulcral na relação aluno-professor e do 

professor com os encarregados de educação. Desta forma, o DT reúne melhores 

condições para o processo de ensino-aprendizagem e para a criação de um 

ambiente positivo entre os diferentes intervenientes deste processo. 

 

4.2.3. Desporto Escolar 

 

O Decreto-Lei nº 95/91 de 26 de Fevereiro, secção II, artigo 5.º do Regime 

Jurídico da EF e do DE, define o DE como “o conjunto de práticas lúdico-

desportivas e de formação com objeto desportivo, desenvolvidas como 

complemento curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade 

de participação e de escolha, integradas no plano de atividades da escola e 
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coordenadas no âmbito do sistema educativo” (p.5). Deste modo, o DE “deve ser 

sempre analisado numa perspetiva de complementaridade da formação, não só 

desportiva, mas integral dos alunos, sendo assim, mais um instrumento que a 

escola possui para atingir os objetivos gerais que estão definidos nos Projetos 

Educativos” (Marques, 2011, p. 16). Segundo Caldas (2006, p. 41), “o desporto 

escolar acontece no contexto educativo, pedagógico, formativo e competitivo, 

quando oferece tarefas, exigências e obstáculos para se experimentar, quando 

as pessoas lidam corretamente com as regras e com os outros e, ainda, 

desenvolvem a procura pelo rendimento e a competição, para isso os indivíduos 

treinam, exercitam, esgotando todas as suas capacidades de empenho”. O DE 

possibilita a todos os alunos o acesso à prática do desporto, sendo uma mais-

valia para eles, tal como refere Caldas (2006, p. 19) “são maiores as chances de 

prática desportiva, pois há um aumento na carga horária do conteúdo (aumento 

do número total de aulas de educação física somadas ao desporto escolar), (...) 

em função desse aumento, uma valorização do conhecimento específico da 

educação desportiva’’. Assim, o DE proporciona o acesso à prática desportiva 

regular de qualidade, contribuindo, por exemplo, para a ascensão do sucesso 

escolar dos alunos e dos estilos de vida saudáveis. 

Caldas (2006, p.41) defende que o DE “deve funcionar sob a supervisão 

de professores de educação física’’. Deste modo, durante o ano letivo, tive 

oportunidade de experienciar o DE na escola cooperante. A escola dispunha de 

3 modalidades no DE, sendo elas Esgrima, Ginástica e Voleibol. O meu NE ficou 

responsável pelo DE na modalidade de Voleibol, pois o PC achou que seria a 

modalidade mais adequada para nós acompanharmos. As nossas tarefas eram 

de ajudar o professor responsável em algumas decisões assim como em jogar 

com os alunos para lhes causar mais dificuldades. Deste acompanhamento 

resultaram, naturalmente, novas aprendizagens. Inicialmente a novidade da 

experiência do DE foi muito empolgante, no entanto, com o passar do tempo as 

tarefas e responsabilidades associadas ao DE foram aumentando. Por esta 

razão, fui sentindo dificuldades na gestão do tempo e, em conversa com o PC, 

decidi abandonar as minhas funções no DE juntamente com o NE. Não foi uma 

decisão fácil, pois o DE era mais uma oportunidade para o meu crescimento 

pessoal e profissional, no entanto, tive de dar seguimento a esta decisão porque 
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foi opção que achei mais correta, de forma a conseguir dar resposta a todas as 

tarefas que tinha neste ano letivo. Ainda assim, apesar do curto espaço de tempo 

em que estive envolvido no DE, considero ter sido uma experiência 

enriquecedora, pois consegui percecionar que os alunos envolvidos no DE 

tinham uma coisa em comum: a paixão pelo desporto em geral, especificamente 

pelo Voleibol. Em nenhuma ocasião rejeitaram tarefas, mostraram-se sempre 

muito empenhados e mantiveram uma alegria bastante visível durante a prática 

desportiva. 

Por fim, e encarando o DE como um meio que, na realidade, é para muitas 

crianças a única oportunidade de praticarem desporto, considero que a escola 

cooperante aposta no DE de forma entusiasmante, proporcionando a todos os 

seus alunos a oportunidade da prática desportiva com qualidade. 
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4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

 

4.3.1. Os efeitos de um plano de acompanhamento, durante as aulas 

de Educação Física, na coordenação motora de um aluno 

hemofílico 

 

4.3.1.1. Introdução 

No decorrer do meu ano de estágio tive oportunidade de desenvolver um 

trabalho específico com um aluno com necessidades educativas especiais 

(NEE), durante as aulas de EF. Esta oportunidade emergiu da necessidade de 

colaborarmos com uma professora de EF, uma vez que tinha numa das suas 

turmas um aluno hemofílico, que devido às suas limitações não podia realizar as 

aulas juntamente com os colegas. Começamos, assim, desde logo a trabalhar 

com o aluno em todas as aulas de EF e só depois uma avaliação inicial, frente 

às necessidades do aluno. Com os temas escolhidos para os nossos estudos, 

decidimos delinear para cada um de nós um plano de acompanhamento 

atendendo aos seguintes objetivos: melhorar a aptidão física geral do aluno, com 

especial ênfase na capacidade cardiorrespiratória, nas capacidades 

coordenativas (o equilíbrio, a destreza, as habilidades com bola) e capacidades 

condicionais (força e velocidade de reação), bem como melhorar a sua 

autonomia e integração na turma. Frente a estes objetivos, cada um nós ficou 

responsável por trabalhar sobre uma dimensão, alternando as sessões entre os 

três EE’s. 

Segundo a Associação Portuguesa de Hemofilia3, esta é uma doença 

crónica e uma deficiência orgânica congénita no processo da coagulação do 

sangue. É transmitida geneticamente, aparece quase exclusivamente nos 

indivíduos do sexo masculino e caracteriza-se pela ausência ou acentuada 

carência de um dos fatores da coagulação. Por este motivo, a coagulação é mais 

                                                 
3 APH. Consult. 20 de Agosto de 2016, disponível em http://aphemofilia.pt/disturbios-

hemorragicos/hemofilia/o-que-e/ 

http://aphemofilia.pt/disturbios-hemorragicos/hemofilia/o-que-e/
http://aphemofilia.pt/disturbios-hemorragicos/hemofilia/o-que-e/
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demorada ou inexistente, provocando hemorragias frequentes, especialmente a 

nível articular e muscular. Os fatores da coagulação, que estão presentes no 

sangue, são representados em numeração Romana de I a XII. Assim, tendo em 

conta que existem dois tipos de hemofilia, a A e a B, a Hemofilia A tem uma 

deficiência de fator VIII, já uma pessoa com Hemofilia B tem uma deficiência de 

fator IX. Ambos os tipos de Hemofilia partilham os mesmos sintomas e padrão 

hereditário. 

Segundo a mesma instituição e de outras Coagulopatias Congénitas, as 

crianças com hemofilia seguem uma escolaridade igual à das crianças sem 

hemofilia, sendo o absentismo muito reduzido. A hemofilia não tem de ser um 

obstáculo, nomeadamente para o percurso académico ou para o exercício de 

uma profissão. As pessoas com hemofilia4 são incentivadas a exercer 

regularmente atividades desportivas, sendo a caminhada, a Natação, o andar de 

bicicleta, entre outras, algumas das atividades recomendadas, uma vez que, em 

segurança, permitem fortalecer a massa muscular, tornando as articulações 

menos vulneráveis às hemorragias. Os desportos de contacto são consideradas 

práticas de maior risco de hemorragia. Com efeito, as pessoas com Hemofilia A 

devem evitar saltos, corridas, desportos como Basquetebol, Judo, Futebol, entre 

outros. Tal significa que é necessário ter cuidado no trabalho desenvolvido com 

alunos desta natureza e ter atenção aos constrangimentos que por vezes 

poderão existir como, por exemplo, as quedas. Por esta razão, a existência de 

planos específicos de acompanhamento para alunos NEE parece ser 

estritamente necessária, no sentido de lhes conceder a oportunidade de 

realizarem exercício físico, mas de forma segura. Algumas das modalidades que 

podem ser desenvolvidas com alunos desta natureza são a Natação, o Golfe, o 

Ténis de Mesa, o Ciclismo, a Musculação, entre outros. Ou seja, o trabalho de 

condição física é uma das práticas possíveis para este tipo de alunos, sendo o 

desenvolvimento das capacidades coordenativas uma mais-valia para o seu 

bem-estar. Segundo Grosser (1983) a coordenação motora é determinada como 

a capacidade que permite ao sujeito efetuar, de forma correta, os movimentos e 

                                                 
4 Educação Física & Hemofilia. Consult 23 de Agosto de 2016, disponível em 

http://educacaofisicaehemofilia.blogspot.pt/ 

http://educacaofisicaehemofilia.blogspot.pt/
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de se manter em equilíbrio ou de reagir rapidamente às situações a que está 

exposto. O mesmo autor refere ainda que, a coordenação motora é a capacidade 

motora que permite realizar gestos com os ritmos pré-estabelecidos. Ou seja, a 

coordenação motora exerce um papel de grande importância ao longo da vida 

de qualquer indivíduo. 

Para a realização do presente estudo, procurei centra-me nos efeitos do 

plano de acompanhamento sobre algumas capacidades coordenativas e 

condicionais do aluno. 

 

4.3.1.2.  Objetivo do estudo 

 

O objetivo do presente estudo é analisar os efeitos de um plano de 

acompanhamento, durante as aulas de EF, nas capacidades coordenativas 

(destreza, equilíbrio e habilidades com bola) e na capacidade condicional 

(velocidade de reação) de um aluno hemofílico. 

 

4.3.1.3. METODOLOGIA  

4.3.1.3.1. Metodologia de Recolha 

 

O estudo teve como participante um adolescente de 15 anos de idade do 

10º ano de escolaridade, do curso ciências e tecnologias, da escola cooperante 

onde realizei o EP. O aluno é possuidor de Hemofilia A, tendo deficiência do fator 

VIII. Como qualquer pessoa com Hemofilia A, o aluno tem que aumentar os 

níveis sanguíneos de fator VIII através de aplicações intravenosas do fator, um 

processo conhecido como “infusão”. Como o caso de Hemofilia deste aluno é 

considerado grave, ele não pode realizar nenhum tipo de desporto coletivo nas 

aulas de EF, nem nenhuma modalidade que apresente perigo de contacto com 

os colegas. Além disso, não pode exercitar Ginástica, pelo facto das suas 

articulações e músculos serem bastante frágeis, e não deve realizar corrida nem 

saltos, pelo risco de queda e possível hemorragia. O aluno tinha 1,80 cm e 
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pesava 49 Kg no início do ano, terminando este programa de acompanhamento 

com 51Kg. Em termos físicos, era um aluno muito descoordenado e apresentava 

pouca força muscular. 

  

4.3.1.3.2. Plano de Acompanhamento do Aluno Hemofílico 

 

O plano de acompanhamento definido por mim foi aplicado na escola 

cooperante, na hora da aula de EF do aluno. As aulas ocorriam às terças (8.15h) 

e quintas-feiras (16h), mas o plano era realizado apenas de 3 em 3 aulas, visto 

que cada elemento do NE tinha um plano com objetivos diferentes. Ou seja, 

existia uma rotatividade das aulas entre nós. As minhas sessões centravam-se 

em estações, onde o aluno tinha de repetir a tarefa (quadro 2), conforme as 

minhas indicações. Em cada sessão procurei realizar diferentes exercícios 

alternando entre a destreza manual, habilidades com bola, equilíbrio e 

velocidade de reação. Já o trabalho desenvolvido pelos meus colegas de estágio 

focava-se no treino funcional. 

Este plano de acompanhamento foi utilizado como um guião para o 

planeamento de cada sessão, sendo aplicado a partir do 2º período (12 

sessões). As reflexões após cada sessão serviram como complemento para 

análise das respostas do aluno às tarefas propostas. 

“Nesta aula o aluno exercitou exercícios para as várias capacidades. 

Analisei com o decorrer da aula que o aluno não se sentiu motivado nos 

exercícios de equilíbrio. Na próxima aula, de forma a tentar solucionar esta 

vertente do aluno se sentir mais motivado, este exercitará os exercícios de 

equilíbrio com exercícios de habilidades com bola (e.g. O aluno em cima de um 

bosu tenta equilibrar-se e ao mesmo tempo receber e passar bolas de ténis ao 

professor)”. (Reflexão 3 – aluno hemofílico – 3 de Fevereiro de 2016) 
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Quadro 2 - Plano de Acompanhamento do Aluno 

Capacidades 

coordenativas 

Objetivo geral Tarefas 

 

Destreza 

manual 

Realizar movimentos 

coordenados das mãos e 

dedos.  

▪ Delinear percurso num papel (1x); ▪ Flexão 

dos dedos da mão com o polegar criando a 

letra ‘’O’’ (2x 5rep. cada mão); ▪ Cortar 

desenho por cima da linha exterior (1x); ▪ 

Apertar bola de ténis (3x 5’’ cada mão) 

 

 

 

 

 

Habilidades 

com bola 

 

 

 

 

 

Realizar movimentos 

coordenados com bola. 

▪ Atirar bola de ténis para o aluno agarrar (2x 

10rep.); ▪ Atirar 2 bolas de ténis 

alternadamente para o aluno agarrar (2x 

10rep.); ▪ Atirar bola de ténis contra a parede 

e agarrar com uma das mãos (10x cada 

mão); ▪ Atirar bola de ténis contra alvo fixo 

na parede (10x cada mão); ▪ Atirar 2 bolas  

de ténis para o ar e agarrar (10x); ▪ Alternar 

2 bolas de ténis entre as duas mãos com 

uma pequena elevação das bolas (10x); ▪ 2 

voltas a 1/3 de campo passando à volta da 

cintura 1 bola de basquetebol; ▪ Driblar bola 

de ténis com as 2 mãos alternadamente (2x 

15’’); ▪ Atirar bola de ténis contra a parede 

para o aluno agarrar (2x 10rep.); ▪ Trocar 

passes com as mãos com o aluno usando 1 

e 2 bolas de ténis (2x  30’’);  

 

 

 

Equilíbrio 

estático 

 

 

 

Sustentar a posição do seu 

corpo contra a força da 

gravidade. 

 

▪ Equilibrar em cima de 2 tábuas de madeira 

com 1 e os 2 pés (2x 15’’); ▪  Em cima do 

bosu com 1 pé enquanto o professor 

provoca pequenos desequilíbrios no aluno 

(2x 15’’ cada pé); ▪  Prancha com cotovelos 

apoiados no chão e pés em cima de uma 

fitball (2x 15’’); ▪ Avião (2x 10’’); ▪ Equilibrar 

em cima de um banco sueco com 1 e os 2 

pés (2x 15’’); ▪ Em posição de prancha (MS 

e MI no solo), levantar um MS e MI 

contrários (2x 10’’); ▪ Pé-cochinho com olhos 

fechados (2x 10’’ cada pé) 

 

 

 

Equilíbrio 

dinâmico 

 

 

Manter o equilíbrio com o 

corpo em movimento sujeito 

a sucessivas alterações da 

base de sustentação. 

▪ Deslocar à retaguarda em cima de uma 

linha (4x); ▪ Saltar sobre quadrados 

marcados no solo com os pés alternados 

(4x); ▪ Caminhar sobre linha com as pontas 

dos pés a bater nos calcanhares (4x); ▪ 

Caminhar sobre linha em ponta dos pés 

(4x); ▪ Caminhar sobre banco sueco virado 

ao contrário (2x); ▪ Saltos com os 2 pés 

sobre bosu (2x 10rep.); ▪ Caminhar em pé-

cochinho com olhos fechados (2x 10’’ cada 

pé) 
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Velocidade de 

Reação 

 

 

 

Responder a um estímulo o 

mais rápido possível. 

▪ De olhos fechados, agarrar bola de ténis 

que o professor deixa cair à sua frente ao 

sinal de palma (2x 10rep.); ▪ Sentado numa 

cadeira, agarrar nota que o professor deixa 

cair à sua frente (10x cada mão); ▪ Sentado 

numa cadeira, agarrar régua que o 

professor deixa cair à sua frente (10x cada 

mão); ▪ De olhos fechados, braços em 

extensão à frente do peito e mãos abertas,  

fechar e abrir mãos o mais rápido possível 

ao sinal de uma palma (2x 10rep.); ▪ 

Sentado e de olhos fechados, ao sinal de 

uma palma levantar e sentar (2x 10 rep.) 

 

4.3.1.3.3. Instrumentos 

 

Os instrumentos utilizados neste estudo foi a bateria de testes Movement 

Assessment Battery for Children – 2 (MABC-2) e o teste da Régua de Nelson. O 

MABC – 2 serve para identificar dificuldades motoras em crianças com idade 

entre os 3 e os 16 anos, por meio das seguintes habilidades: destreza manual, 

habilidades com bola e equilíbrio estático e dinâmico, organizado de acordo com 

cada grupo de idade. O teste da Régua de Nelson tem como objetivo avaliar a 

velocidade de reação. 

Os testes MABC-2 e Régua de Nelson foram realizados na FADEUP em 

horário compatível com o aluno. Quanto ao teste MABC-2 os dados foram 

recolhidos por uma professora cooperante da FADEUP, especialista nesta área 

de estudo. Já o teste da Régua de Nelson foi aplicado por mim. Os testes foram 

realizados no dia 20/01/2016 (Avaliação Inicial) e no dia 09/06/2016 (Avaliação 

Final). 

O MABC-2 foi elaborado por Sheila E. Henderson, David A. Sugden e 

Anna L. Barnett (2007) e é um teste que abrange as habilidades de Destreza 

Manual, Lançar e Receber (Habilidades com Bola) e Equilíbrio (Estático e 

Dinâmico), com complexidades distintas para cada faixa etária (Faixa 1: três a 

seis anos; Faixa 2: sete a dez anos; Faixa 3: onze a dezasseis anos). Neste 

estudo, especificamente, utilizou-se a faixa etária três.  
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O teste é efetuado por oito exercícios, sendo três de destreza manual, 

dois de habilidade com bola, um de equilíbrio estático e dois de equilíbrio 

dinâmico, tal como mostra o quadro 3.  

 

Quadro 3 - Bateria de testes do MABC-2 dos 11 aos 16 anos 

 Material Exercícios 

D
e
s
tr

e
z
a
 M

a
n

u
a
l 

 

 

 

 

1 Placa azul, 12 
cavilhas amarelas ou 
vermelhas, 1 tapete 

de mesa e 1 
cronómetro. 

1. Inverter peças; 

 

O sujeito inicia a tarefa com a mão preferida, invertendo as 12 
peças da placa azul. O processo repete-se para a mão não 
preferida. São efetuados 2 ensaios. É registado o melhor tempo 

conseguido pelo sujeito para cada mão. 

 

 

3 tiras amarelas, 3 

porcas e 3 
parafusos, 1 tapete 
de mesa e 1 

cronómetro. 

2. Triângulo com porcas e parafusos;  

 

São efetuados 2 ensaios. É 

registado o melhor tempo 
conseguido pelo sujeito. 

 

 

Folha de desenho, 1 
caneta vermelha de 
ponta fina e 1 base 

suave para pousar a 
folha. 

3. Exercício de desenho 3. 

 

São realizados 2 ensaios. É registado o ensaio com menos erros. 

Efetuado apenas com a mão preferida. 

P
re

c
is

ã
o

 e
 

R
e
c
e
ç
ã
o

 

 

 

 

 

1 bola de ténis e 1fita 
colorida. 

1. Lançar e agarrar com uma mão; 
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São efetuados 10 ensaios para a mão preferida e outros 10 para 
a mão não preferida. São registados apenas os lançamentos que 
o sujeito consegue agarrar a bola. 

 

 

1 bola de ténis, 1 
alvo vermelho na 

parede e 1 fita 
colorida. 

2. Lançar ao alvo que se encontra na parede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São realizados 10 ensaios com a mão preferida. É registado o 
número de vezes que o sujeito consegue acertar no alvo. 

E
q

u
il

íb
ri

o
 e

 B
a
la

n
ç
o

 

 

1 cronómetro, 2 

placas de equilíbrio 
azuis e sapatilhas 
para desporto. 

1. Equilibrar em duas tábuas; 

 

São efetuados 2 ensaios. É registado o ensaio em que o sujeito 

se mantém em equilíbrio durante mais tempo. 

 

 

 

 

1 fita colorida e 
sapatilhas 

2. Andar das pontas dos pés para o calcanhar; 
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De acordo com o manual do MABC – 2, cada criança é testada 

individualmente e a duração habitual de todos os testes é de 20 a 40 minutos 

(Henderson & Sugden, 1992). Para o registo dos resultados obtidos recorreu-se 

a uma ficha específica de registo, incluída no manual do MABC – 2 (ver anexo 

4). Segundo os mesmos autores (Henderson & Sugden, 1992), sempre que o 

sujeito se recusa a realizar o exercício é atribuído no resultado um “R”; quando 

a tarefa não se adequa ao sujeito é atribuído um “I”; e quando o sujeito falha ou 

não realiza corretamente o exercício é atribuído um “F”. Os resultados dos 

exercícios realizados convertem-se, posteriormente, numa escala de pontuação, 

tendo em conta ao valores e percentis definidos no manual do MABC – 2 (ver 

anexo 6). Através dos percentis é possível verificar o nível das dificuldades 

apropriadas para 

desporto. 

 

São realizados 2 ensaios. É registado o ensaio em que o sujeito 

consegue efetuar o maior número de passos mantendo-se em 
equilíbrio. 

 

 

 

 

3 tapetes amarelos, 

2 azuis e 1 azul com 
um alvo vermelho e 
sapatilhas. 

3. Saltar nos tapetes em zig zag. 

 

São realizados 2 ensaios para as duas pernas. É registado o 

ensaio que o sujeito consegue realizar mais zig zags sem perder 
o equilíbrio.  
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motoras do aluno na execução dos movimentos, situando os percentis no 

sistema de cores ou semáforo (ver anexo 6). 

Para a velocidade de reação foi utilizado o teste da Régua de Nelson 

(1974). Este teste permite determinar a capacidade de tempo de reação, para o 

estímulo visual e auditivo. O material usado é apenas uma mesa, uma cadeira e 

a Régua de Nelson marcada com vários valores. O indivíduo senta-se numa 

cadeira, com o antebraço apoiado confortavelmente sobre uma mesa com as 

pontas dos dedos, polegar e indicador numa posição pronta para apertar a régua, 

cerca de 7 a 10 cm fora do bordo da mesa. O examinador segura a régua na 

extremidade mais afastada, deixando a outra pender entre os dedos polegar e 

indicador do sujeito. O indivíduo com o olhar dirigido para a zona de 

concentração (entre as linhas 0.120 e 0.130) procura reagir o mais rapidamente 

possível, apanhando a régua entre as extremidades dos dedos polegar e 

indicador ao comando “pronto”. O examinador regista em milímetros (mm) a 

marca obtida pelo sujeito. Este procedimento foi realizado em vinte tentativas 

para as duas mãos (preferida e não preferida).  

Para o estímulo auditivo, o procedimento foi o mesmo com o indivíduo 

provido de uma venda, reagindo apenas ao sinal do examinador.   
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4.3.1.3.4. Metodologia de Análise 

 

Os resultados obtidos no MABC – 2 e no teste da Régua de Nelson foram 

revistos e corrigidos por uma professora cooperante da FADEUP e, 

posteriormente, analisados por mim.  

Para a análise de dados, recorreu-se à estatística descritiva, usando 

medidas de tendência central (média) e de dispersão (desvio padrão, valor 

mínimo e máximo) para cada capacidade coordenativa do MABC – 2. Isto 

significa que para cada capacidade atendeu-se aos valores médios do total dos 

respetivos exercícios, após serem convertidos numa escala de pontuação (ver 

anexos 6). No teste da Régua de Nelson os cálculos estatísticos tiveram em 

conta as 20 tentativas do sujeito para cada uma das mãos (preferida e não 

preferida). Para esta análise estatística, recorreu-se ao software de análise IBM 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Statistics 24. Seguidamente, 

foi calculada a percentagem (%) de alteração da avaliação inicial para a 

avaliação final, a fim de se verificar e quantificar a diferença de resultados entre 

os dois momentos de avaliação. 

 

4.3.1.4. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Numa primeira análise, foi calculada a média, o desvio padrão, o valor 

mínimo e o valor máximo da avaliação inicial e final, bem como a percentagem 

de alteração. 
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Quadro 4 - Resultados obtidos pelo aluno, atendendo às classificações do primeiro e segundo 
momentos de avaliação 

 

Através do quadro 4 é possível verificar que a média da destreza manual 

aumentou 0,22%. Já as médias das habilidades com bola e de equilíbrio 

mantiveram-se iguais. Na destreza manual, o valor mínimo da pontuação escalar 

conseguido pelo aluno na primeira avaliação foi de 4 valores, enquanto que na 

segunda avaliação foi de 7. O valor máximo no primeiro momento foi de 14 da 

pontuação escalar, aumentando no segundo momento para os 16 valores. Tais 

resultados também evidenciam a melhoria do aluno nesta capacidade. 

Ao atender ao conteúdo das reflexões efetuadas ao longo do plano de 

acompanhamento, consigo perceber que a motivação do aluno foi sempre 

superior para as tarefas relacionadas com a destreza manual, comparativamente 

às restantes capacidades. Ou seja, nestas tarefas o aluno prestava mais atenção 

e realizava de forma visivelmente interessada, sendo este um fator determinante 

para se obter melhorias na respetiva capacidade coordenativa. Nos exercícios 

de equilíbrio e de habilidades com bola, o aluno já não apresentou o mesmo 

interesse. Talvez a falta de empenho do aluno possa ter condicionado os valores 

obtidos no teste, não só pela possível falta de empenho na realização dos testes, 

como pelo desinteresse em melhorar estas capacidades ao longo do plano.  

Outro fator que pode ter condicionar os resultados centra-se no número e 

frequência das sessões, realizadas pelo aluno durante o 2º período. O facto de 

existir uma rotatividade entre os elementos do NE, com tarefas e objetivos 

distintos, originava uma paragem do plano de 2 em 2 semanas, não existindo 

 

 

Média ± 
Desvio 
Padrão 

 
Valor 

mínimo 
(pontuação 

escalar) 

 
Valor 

máximo 
(pontuação 

escalar) 

 
% Alteração 

((ẋ₂-
ẋ₁)/ẋ₁x100) 

Destreza 
manual 

Av. Inicial 10,33 ± 5,51 4,00 14,00 
 

0,22 % 
Av. Final 12,67 ± 4,93 7,00 16,00 

Habilidade

s com bola 

Av. Inicial 11,00 ± 0,00 6,00 15,00 
 

0,00 % Av. Final 11,00 ± 0,00 11,00 11,00 

Equilíbrio 
Av. Inicial 12,00 ± 1,00 11,00 13,00  

0,00 % 
Av. Final 12,00 ± 1,00 11,00 13,00 



 

81 

assim, um treino frequente do aluno para o desenvolvimento das capacidades 

coordenativas. 

Adicionalmente, atendendo ao sistema de cores ou semáforo (quadro 5), 

incluído no manual do MABC-2, é possível verificar que na avaliação inicial o 

aluno encontrava-se no percentil 75 (verde) e na avaliação final no percentil 95 

(verde) não apresentando nenhuma dificuldade motora aparente. 

 

Quadro 5 - Sistema de Cores ou Semáforo (adaptado de Henderson & Sugden, 1992) 

Zonas (cores) Descrição Percentis 

 
Nenhuma dificuldade 

motora verificada 

Acima do percentil 69 

 
Risco de ter 

dificuldades motoras 

Entre o 63 e 69 percentil 

 
Elevado risco de ter 

dificuldades motoras 

Abaixo do percentil 63 

 

No quadro 6 são apresentadas as médias, os valores mínimos e valores 

máximos das 20 tentativas realizadas pelo aluno na avaliação inical e final da 

mão preferida (MP) e da mão não preferida (MNP), bem como a respetiva 

percentagem de alteração. 
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Quadro 6 - Resultados obtidos pelo aluno atendendo às classificações da avaliação inicial e 
final com a mão direita e esquerda 

 
MPinicial 

(mm) 
MPfinal 
(mm) 

MNPinicial 
(mm) 

MNPfinal 
(mm) 

Média 210,50  185,00 212,75  168,25  

Mínimo 170,00  150,00  180,00  100,00  

Máximo 290,00  225,00  300,00  275,00  

% Alteração 

((ẋ₂-ẋ₁)/ẋ₁x100) 

 

12,11 % 

 

20,92% 

 

Relativamente aos dados obtidos para a MP, o valor máximo no 1º 

momento foi de 290 mm, enquanto que no 2º momento foi de 225 mm. O valor 

mínimo foi de 170 mm na avaliação inicial e de 150 mm na avaliação final. A 

média também sofreu uma ligeira alteração positiva da primeira avaliação para 

a segunda (12,11%).  

Já na MNP, o aluno obteve no 1º momento o valor de 300 mm, enquanto 

que no 2º momento foi de 275 mm. O valor mínimo conseguido inicialmente foi 

de 180 mm e no final de 100 mm. Também a média da avaliação final da MNP 

foi muito inferior à média da avaliação inicial, originando uma percentagem de 

alteração de 20,92%. Tal como na MP, estes resultados revelam melhorias na 

velocidade de reação.  

Embora se verifique melhorias nas médias obtidas na avaliação final de 

ambas as mãos, as alterações foram mais notórias na MNP. 

 

4.3.1.5.  Conclusões e Limitações do Estudo 

 

Com a realização do presente estudo, foi possível conhecer a doença da 

Hemofilia e as devidas precauções a ter com estes sujeitos, bem como aprender 

pela vivência prática a lidar com alunos com hemofilia nas aulas de EF. 

Atendendo aos resultados obtidos, apenas ocorreram alterações positivas na 

destreza manual (0,22%) e na velocidade de reação da MP (12,11%) e da MNP 

(20,92%). No entanto, não é possível afirmar que estes dados resultaram do 

trabalho desenvolvido através do plano de acompanhamento. Isto porque as 
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condições temporais não permitiram um trabalho regular e frequente destas 

capacidades, nem tão pouco existiu um controlo próximo das diferentes variáveis 

que podem ter influenciado os resultados (e.g. o trabalho desenvolvido nos 

planos de acompanhamento dos meus colegas de estágio).  

Através da comparação dos resultados com o sistema de cores, foi 

possível perceber que ser detentor de Hemofilia não significa necessariamente 

ter dificuldades notórias ou graves na coordenação motora, mas tal não implica 

desconsiderar o trabalho destas capacidades no desenvolvimento motor do 

aluno. Até porque estas são capacidades motoras fundamentais ao bem-estar 

de qualquer indivíduo, principalmente, de indivíduos que precisam de ter 

apurado um bom equilíbrio, no sentido de evitar quedas que coloquem em risco 

a sua vida.  

Por último, importa referir que este estudo centrou-se apenas num caso 

particular, não sendo possível alargar os resultados à comunidade escolar. 

Apesar das limitações do estudo, pela inexperiência na realização de estudos de 

investigação e desconhecimento da matéria, considero que esta foi uma tarefa 

que me enriqueceu como professor. Pois, através desta experiência percebi a 

importância da investigação no exercício da profissão docente, não apenas no 

sentido de investigar e repensar as próprias práticas, mas também para aceder 

a novos conhecimentos, importantes no nosso desenvolvimento profissional. 

Esta tarefa permitiu-me refletir acerca de questões que antes não haviam 

surgido, como por exemplo, a necessidade das escolas disporem de condições 

físicas e humanas para trabalharem com estes alunos. Além disso, penso que o 

grupo de EF deve refletir cuidadosamente sobre os conteúdos e objetivos a 

serem atingidos pelos alunos com NEE, pois estes agentes também precisam 

da EF e tal implica cumprir com objetivos de aprendizagem.   
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4.3.2. Reflexão – Contributo para um bom professor 

 

Costa et al. (2013, p.62) refere que a reflexão tem um grau de importância 

elevado uma vez que “possibilita ao estudante estagiário analisar, pensar, refletir 

e discutir criticamente os seus desejos, valores e realizações (..)”. A reflexão, 

quando bem estruturada e fundamentada, é uma ótima condutora para o 

desenvolvimento do professor, principalmente na sua formação inicial. Esta 

formação deve promover nos professores em fase de iniciação, uma postura de 

reflexão crítica levando-os a questionarem-se acerca dos conteúdos usados, 

para além da transmissão de conhecimentos (Batista & Pereira, 2014). 

Paralelamente, desde o início deste mestrado fomos despertados a ser 

professores com um pensamento reflexivo. Segundo Dewey (cit. por Alarcão, 

1996), este pensamento reflexivo é a melhor forma de pensar. Para o mesmo 

autor, este pensamento consiste em analisarmos mentalmente todos os aspetos 

de um determinado assunto dando uma consideração séria e consecutiva a este 

mesmo. 

Durante o ano do EP, realizei reflexões individuais de cada aula, após a 

lecionação. Posso referir que no início, olhava a reflexão, apenas como uma 

tarefa que tinha de cumprir, mas com o tempo e a necessidade de refletir, esta 

ação tornou-se um hábito. Como refere Nóvoa (2009, p.7) “a formação deve 

contribuir para criar nos futuros professores hábitos de reflexão e de auto-

reflexão que são essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes 

científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a partir de 

referências pessoais”. Desta forma, as minhas reflexões numa fase inicial eram 

baseadas na descrição, referindo o que correu bem e mal nas minhas aulas, os 

comportamentos da turma, entre outros aspetos. Após correções da PO de 

algumas reflexões iniciais, conclui que não estava a conseguir ver o “porquê” de 

certos aspetos não terem corrido bem e que estratégias poderia utilizar para os 

ultrapassar. Como afirma Alarcão (1996, p.175), “ser-se reflexivo é ter a 

capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido”. Deste modo, 

fui capaz de ir atribuindo este sentido progressivamente não me limitando 

apenas ao que correu bem ou mal, mas também, na razão pela qual a aula correu 

de certa forma. Assim, não só as reflexões de caráter formal foram importantes 
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para que melhorasse as minhas práticas, mas também as reflexões conjuntas 

com o PC no final das aulas, ou nas reuniões do NE, e as conversas com outros 

professores do grupo de EF, que me permitiram partilhar alguns dúvidas ou 

opções acerca da minha prática pedagógica. 

Importa também referir que, não é apenas a reflexão após a lecionação 

da aula que proporciona ao professor corrigir os seus erros, arranjar estratégia 

para os superar e antecipar possíveis erros. Neste sentido, Schön (cit. por 

Alarcão, 1996) refere que existem 3 momentos na reflexão: reflexão na ação, 

reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. Relativamente à 

reflexão na ação é feita durante a própria ação, sem a interrompermos. Na 

reflexão após a ação, como o nome indica, tentamos fazer uma retrospetiva e 

análise após a ação. Na reflexão sobre a reflexão na ação, é o processo que 

leva o professor a progredir no seus desenvolvimento, ajudando-o a determinar 

a sua ação futura, a entender os seus erros e a procurar novas estratégias (p. 

16-17). 

Por fim, posso referir que ao longo do ano as minhas reflexões foram 

melhorando, o que promoveu uma lecionação cada vez mais segura, uma vez 

que me sentia cada vez mais preparado para qualquer situação. Deste modo, 

posso concluir que a reflexão para o professor é um dos pontos fundamentais 

para o sucesso do ensino-aprendizagem, tanto no início da carreira como 

durante toda a vida profissional. Como refere Batista e Pereira (2014, p.87) na 

seguinte citação todo o plano de formação relativamente ao professor tem de 

“fornecer ferramentas para uma postura crítica, de reflexão, para que seja 

duradoura e não fiques apenas circunscrita ao contexto da formação inicial”. 
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4.3.3. Observação – Ver para aprender  

 

Segundo o regulamento do EP5 (2014-2015), o EE deve “observar aulas 

regidas pelo professor cooperante e pelos colegas estagiários”. Por conseguinte, 

e conforme as normas orientadoras, ao longo do EP fomos sujeitos à observação 

de 10 aulas de cada EE e 6 aulas do professor cooperante ou outro professor da 

escola cooperante. No nosso caso, uma vez que o PC não lecionava nenhuma 

turma, as observações foram realizadas a outros professores do grupo de EF. 

Na minha opinião, estas observações aos EE’s foram muito importantes e 

vantajosas no sentido em que no final de cada aula, conforme o que observamos, 

discutíamos acerca da aula e de tudo que nesta se passou. Esta partilha permitia 

atender a situações que dentro da aula não conseguíamos percecionar e debater 

diferentes pontos de vista sobre as ocorrências e decisões tomadas ao longo da 

aula. Este facto promoveu uma prática pedagógica cada vez mais eficaz. As 

observações a outros professores do grupo de EF constituíram-se igualmente 

uma fonte de aprendizagem, uma vez que algumas das estratégias pedagógicas 

encontradas para resolver os problemas da prática podiam ser rentabilizadas 

nas nossas aulas e alguns problemas prevenidos quando planeávamos as aulas.  

No início do ano letivo elaboramos uma ficha de observação para que a 

análise das respetivas aulas fosse orientada por alguns objetivos. Para além do 

preenchimento destas fichas, realizávamos uma análise mais detalhada por 

escrito acerca das ocorrências registadas. Portanto, analisamos o 

posicionamento do professor, os comportamentos dos alunos, a interação do 

professor e as atividades propostas nas aulas dos EE’s e nas três primeiras aulas 

observadas dos professores do grupo de EF. Para cada uma destas dimensões 

tínhamos definidos critérios/comportamentos a observar. Assim, realizamos no 

primeiro período três observações da análise do posicionamento do professor, 

dos comportamentos do aluno e da interação do professor a cada EE. Já no 

                                                 
5 Matos, Z. (2014-2015). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de Educação Física nos ensinos básicos e secundário da 

FADEUP. 
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segundo período, para além destas componentes, para cada EE, observamos 

as atividades propostas e as respetivas respostas dos alunos.  

Durante a realização das observações, principalmente das primeiras, 

algumas foram as dificuldades que surgiram na medida em que não 

conseguíamos observar alguns critérios definidos.  

Por fim, posso afirmar que as observações foram uma componente 

essencial para o meu crescimento no EP. Para além de ter melhorado as minhas 

capacidades como observador, pude perceber melhor o que acontecia nas 

minhas aulas, através das observações dos meus colegas de NE. Por outro lado, 

as observações que realizei aos meus colegas de NE e aos professores do grupo 

de EF, contribuiu para o meu desenvolvimento como professor na medida em 

que procurava sempre entender a razão pela qual eram evidenciados certos 

comportamentos e o que faria perante estes. Neste seguimento, todas as 

discussões e partilha de opiniões a seguir à lecionação da aula de cada EE 

tinham um papel decisivo para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 
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5. Conclusões e Perspetivas Futuras 

 

Hoje dou por terminada mais uma etapa da minha formação e a etapa 

com mais significado para mim, pois foi neste ano que consegui concretizar o 

sonho de ser professor de EF. Neste primeiro contacto com a profissão docente, 

deparei-me com algumas dificuldades mas foi com elas que aprendi. 

Inicialmente, houve momentos em que o cansaço era muito, a quantidade de 

trabalho parecia cada vez maior e era difícil fazer a gestão de todas as variáveis, 

mas com a crescente motivação e empenho consegui superar tudo isso. Eu fui 

muito bem recebido pela escola cooperante, pelos professores em geral e pelos 

alunos e tive uma ajuda indispensável e acompanhamento por parte do PC e da 

PO. Paralelamente, tive um NE que estava sempre disposto a colaborar para 

evoluirmos conjuntamente. Com o passar do tempo, eu consegui perceber que 

na nossa profissão as boas relações entre colegas são determinantes, visto que 

é através delas que criamos um ambiente favorável no grupo de EF que nos leva 

a um melhor ensino-aprendizagem, promovendo um ensino de qualidade. 

O presente ano foi vivido intensamente. As expectativas eram muitas mas 

creio que foram amplamente superadas, tendo sido uma etapa repleta de 

conhecimento, de partilha e de experiências. No corrente ano aprendi imenso e 

percebi que o professor pode ter um papel crucial para o desenvolvimento e 

aprendizagens dos seus alunos. Na minha opinião, criada ao longo deste ano, o 

papel do professor é essencial visto que é através dele que os alunos adquirem 

todas as informações dadas. Ou seja, o professor é responsável, por exemplo, 

por desenvolver o hábito do exercício físico, educar os movimentos através do 

exercício físico ensinando-lhes a lidar com a vitória e a derrota, de trabalhar em 

equipa e de adotar a prática desportiva como meio de prevenir doenças. Termino 

este trajeto com a plena consciência de que dei o melhor de mim. 

Quanto a perspetivas futuras, pretendo continuar a investir na minha 

formação e na construção da minha identidade profissional. Apesar das 

conhecidas dificuldades atuais para entrar no sistema de ensino, permaneço 

confiante e com a certeza de que quero um dia exercer a minha profissão de 

sonho, ser professor de EF. 
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Anexo 1 - 3 quadros semanais (A,B,C) 
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Anexo 2 - Meses e respetivas semanas para cada professor 
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Anexo 3 - Ficha de caracterização do aluno 
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Anexo 4 – Folha de registo do MABC-2 
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Anexo 5 – Folha de registo do teste Régua de Nelson 
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Anexo 6 - Tabelas de Conversão de Resultados do teste MABC - 2 

Quadro 7 - Pontuação escalar das 3 componentes em 
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Quadro 8 - Percentis para os indivíduos com 15 anos de 
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Quadro 9 - Pontuação total obtida 

da soma das pontuações escalares 
em relação ao percentil 


