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Resumo 

 

O presente documento é o reflexo do meu estágio profissional, incluído no 2º 

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

nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. Este estágio decorreu numa escola secundária do distrito de Braga, a 

Escola Secundária D. Maria II, durante o ano letivo de 2015-16. O relatório do 

estágio profissional é a narração de todo o meu percurso ao longo do ano letivo, 

tendo em conta as minhas vivências, dificuldades e todo o processo de 

conceção, planeamento, realização e avaliação do processo de ensino-

aprendizagem. O relatório é constituído por cinco capítulos: (1) a introdução, 

onde é exposto o propósito do relatório; (2) o enquadramento pessoal, onde é 

retratado o meu percurso e as minhas expectativas do estágio profissional; (3) o 

enquadramento da prática profissional, onde é caracterizado todo o contexto da 

minha prática; (4) a realização da prática profissional, que está organizada em 

três grandes áreas de desempenho: Área 1 – Organização e Gestão do Ensino 

e da Aprendizagem; Área 2 – Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade; Área 3 – Desenvolvimento Profissional, onde é feita uma reflexão 

sobre o processo tendo em conta os problemas, as atividades, as dificuldades, 

as estratégias e a avaliação e controlo do trabalho desenvolvido e, por último, 

(5) a conclusão e perspetivas para o futuro, onde são feitas as considerações e 

comentários finais acerca da experiência que foi o estágio profissional. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

IDENTIDADE PROFISSIONAL, INVESTIGAÇÃO-AÇÃO-REFLEXÃO, ENSINO-

APRENDIZAGEM. 
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Abstract 

 

This document is a reflection of my practicum training included in the 2nd cycle 

of studies leading to the master’s degree in Teaching Physical Education in the 

Basic and High Education in the Faculty of Sports of the University of Porto. This 

stage took place in a high school of Braga — High School Dona Maria II, during 

the school year 2015-16. The practicum report is the story of my whole route 

throughout the school year, taking into account my experiences, difficulties and 

the whole process of designing, planning, implementation and evaluation of the 

teaching-learning activity. The report consists into five chapters: (1) the 

introduction, where the purpose of the report is exposed; (2) the personal 

framework, which is portrayed my route and my expectations of the practicum; 

(3) the framework of professional practice, which is characterized all of my 

practice context; (4) the performance of professional practice, which is organized 

in three performance areas: First Area – Teaching and Learning Organization 

and Management; Second Area – Participation in School and Relationship with 

the Community; Third Area – Professional Development, which is made a 

reflection on the process taking into account the problems, activities, difficulties, 

strategies and the evaluation and control of all the work and, finally, (5) 

completion and prospects for the future, which are made considerations and final 

comments about the experience that was the practicum training. 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PRACTICUM TRAINING, 

PROFISSIONAL IDENTITY, RESEARCH-ACTION-REFLECTION, TEACHING-

LEARNING. 
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1. Introdução 

 

O Relatório de Estágio (RE) foi realizado no âmbito da unidade curricular 

do Estágio Profissional (EP), inserido no plano de estudos do Mestrado de 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Para além do 

relatório final, esta unidade curricular incorpora a Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) realizada numa Escola Cooperante (EC) que tem 

protocolo com a faculdade. 

O EP assume-se como o auge da formação inicial, sendo o momento 

determinante para se aplicar em contexto real todos os conhecimentos 

construídos, procurando-se conjugar a teoria com a prática. O EP oferece aos 

futuros professores a oportunidade de imergir na cultura escolar nas suas mais 

diversas componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, 

costumes e práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela 

comunidade específica (Batista & Queirós, 2013). 

De acordo com as normas orientadoras (Matos, 2012), o EP é um projeto 

de formação do estudante com a integração do conhecimento proposicional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria 

prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O projeto de 

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

um ensino de qualidade, tornando-o 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 se sobressaem 

funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de cooperação. 

Na realidade, uma prática reflexiva proporciona aos professores 

oportunidades para o seu desenvolvimento, tornando-os profissionais mais 

responsáveis, pois quando o professor analisa o ensino e a aprendizagem, 

reconstrói os conhecimentos, os sentimentos e as ações. A formação é então 

um processo contínuo e inacabado, onde o desenvolvimento de competências 

associadas à investigação-reflexão-ação torna o professor capaz de se adaptar 

face a outras realidades. 
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O EP permite ao estudante ter uma experiência pessoal com os alunos, 

analisando os seus comportamentos, as suas necessidades, os seus desejos, 

as suas inter-relações e os seus conflitos, componentes reais pouco presentes 

durante a formação inicial (Falkenbach, 2002). A necessidade da profissão 

ocorrer em espaço real de exercício é considerada determinante, pois é com este 

contacto que o estudante-estagiário conhece os contornos à profissão, tornando-

se, pouco a pouco, um membro dessa comunidade educativa (Batista et al., 

2012). 

Resumidamente, pode-se dizer que por EP se entende a integração do 

professor estagiário no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada, em contexto real, desenvolvendo um professor reflexivo e crítico, 

capaz de responder aos desafios e exigências da profissão. 

O relatório final do EP está constituído por cinco grandes capítulos: a 

introdução, o enquadramento pessoal, o enquadramento da prática profissional, 

a realização da prática profissional e a conclusão e perspetivas para o futuro. 

No enquadramento pessoal, é retratado todo o trajeto de vida do professor 

estagiário que conduziu a este caminho, salientando as dificuldades sentidas 

durante todo o percurso. 

No enquadramento da prática profissional, é caracterizado o contexto de 

realização do estágio de forma aprofundada. 

Na realização da prática profissional, é descrita toda a experiência 

vivenciada e está organizada em áreas de desempenho, onde se reflete sobre 

todo o processo tendo em conta os problemas, as atividades, as dificuldades, as 

estratégias e a avaliação e controlo do trabalho desenvolvido, interligando 

sistematicamente a teoria e a prática. Estas áreas estão organizadas da seguinte 

forma: Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem;  Área 2 – 

Participação na Escola e Relação com a Comunidade; Área 3 – Desenvolvimento 

Profissional. 

Na área 1 estão contempladas as funções de conceção, planeamento, 

realização e avaliação de todo o processo de ensino, onde o professor estagiário 

se assume como o líder na condução da formação do aluno na aula de EF. 

Na área 2 estão presentes todas as atividades não letivas em que o 

professor estagiário participou, organizou e/ou orientou, de modo a promover a 

sua integração na comunidade escolar. 
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Na área 3 estão salientadas vivências importantes na construção da 

competência profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade 

profissionais, a colaboração e a abertura à inovação. 

Em suma, este documento reflete o caminho percorrido nesta última etapa 

da formação inicial. Estão contempladas as dificuldades, conquistas e reflexões 

que contribuíram para a evolução enquanto professor iniciante de EF. 
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2. Enquadramento Pessoal 

 

2.1. O meu Percurso 

 

Nasci na cidade de Braga a 12 de Maio de 1992. Frequentei o 1º 

Ciclo/Licenciatura em Ciências do Desporto na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) entre 2011 e 2014, especializando-me em 

Treino de Alto Rendimento Desportivo na modalidade de Andebol. 

Em 2015 entrei no 2º Ciclo/Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) na mesma faculdade, frequentando 

no ano letivo 2015/16 o 2º ano do referido ciclo de ensino e, consequentemente, 

realizando o Estágio Profissional (EP) na Escola Secundária Dona Maria II 

(ESDMII) em Braga. 

 

2.1.1. Vivências Desportivas 

 

Ao longo da minha vida venho praticando desporto através da 

participação em diferentes modalidades.  

Comecei por praticar natação aos 3 anos de idade, mantendo este hábito 

durante cerca de 12 anos. Passei pelos diferentes níveis da modalidade, desde 

a adaptação ao meio aquático até ao estilo de mariposa. Aos 10 anos de idade 

o meu pai inscreveu-me numa equipa de futebol, juntamente com o meu irmão 

e um amigo, mas devido à obrigação da renovação anual dos equipamentos e 

dos custos associados, pratiquei apenas durante 1 ano. 

Aos 11 anos, idade normalmente correspondente ao 6º ano de 

escolaridade, pelas capacidades e habilidades demonstradas em provas de 

resistência no atletismo, representei a escola básica 2,3 de Lamaçães em 

diversas atividades internas e do desporto escolar. Nesse mesmo ano fui 

recrutado pela minha professora de Educação Física (EF) para integrar os 

quadros de atletas da equipa de atletismo do Sporting Clube de Braga, tendo 

como especialidade as provas de fundo e meio-fundo. Porém, no escalão etário 

onde me encontrava, a professora testou-me em diversos tipos de provas e, 

perante isto, demonstrei versatilidade para outras vertentes do atletismo, 
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nomeadamente para o salto em comprimento e triplo salto. Fiquei nessa 

especialidade durante 2 anos. 

Aos 13 anos tive de optar por ficar no atletismo ou por praticar outra 

modalidade. Foi então que o ténis me fascinou e, como tal, desisti do atletismo 

e inscrevi-me no Clube de Ténis de Braga. Desde então que tenho treinos nesse 

clube, embora na atualidade com uma menor frequência e competitividade. São, 

portanto, 11 anos de prática do ténis.  

Por fim, aos 18 anos tive uma experiência agradável ao praticar danças 

de salão e latinas, descobrindo que dançar é divertido e pode ser feito de 

diferentes maneiras. Simultaneamente às vivências desportivas acima relatadas, 

pratiquei outras modalidades como hobbie e, desde os meus 15 anos, que 

frequento ginásios e health clubs. 

 

2.1.2. Vivências Académicas 

 

A nível geral, os estudos sempre foram por mim encarados como uma 

prioridade, pelo que nunca tive que repetir algum ano e obtive classificações que 

considero boas nos diferentes níveis de ensino. 

No ensino secundário optei por um curso de ciências e tecnologias na 

Escola Secundária Alberto Sampaio. Esta fase marcou-me pois cresci enquanto 

pessoa, conseguindo dar um real valor às minhas capacidades e potencial de 

aprendizagem. Após concluir o ensino secundário, pela pressão que a sociedade 

evoca e pela necessidade de arranjar trabalho, optei por um curso que se 

verificou não ser a escolha acertada: Engenharia. Não obstante ter tido um 

período de caloiro em que consegui aproveitar os eventos habituais, 

nomeadamente a praxe e as festas académicas, pela primeira vez reprovei em 

várias disciplinas, o que me induziu a repensar os meus objetivos e 

necessidades. Assim, após o primeiro semestre optei por desistir e concluir que 

não me podia enganar, e senti a necessidade de seguir o caminho que me estava 

destinado inicialmente: o desporto.  

Optei, então, por realizar os pré-requisitos na FADEUP de modo a ser 

possível frequentar a Licenciatura em Ciências do Desporto. Fui considerado 

apto e após saber os resultados dos exames de português e de matemática, e 
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feita a candidatura, entrei e comecei uma nova fase na minha vida. A licenciatura 

facultou-me um profundo conhecimento na área do desporto, ajudando-me a 

concluir o curso de grau I de treinador de ténis. Após garantir o grau de licenciado 

e possuindo conhecimentos científicos e pedagógicos no treino, optei por seguir 

para o MEEFEBS. Esta decisão fundamentou-se no gosto que tinha pela 

disciplina de EF, que adveio do fascínio pela prática desportiva e pelo prazer na 

realização das aulas enquanto aluno, mas também por almejar ser professor e 

assim garantir maior segurança e conhecimento na área desportiva, tornando-

me mais produtivo pessoal e profissionalmente. 

Até este momento considero que estou a realizar os meus sonhos e 

desejos, que passam por poder ser professor e treinador, bem como estar ligado 

ao desporto em várias vertentes: treino, nutrição, saúde, lazer, gestão e cultura. 

Atualmente, sou treinador de ténis no Clube de Ténis de Braga. 

 

2.2. Expectativas em Relação ao Estágio Profissional 

 

Tive como objetivos primordiais para o EP a partilha de conhecimentos 

com os alunos, para que estes vissem na EF um excelente meio para adquirir 

estilos de vida ativos e, simultaneamente, contrariar as tendências sedentárias 

que a sociedade exibe. Como professor, pretendo promover a prática desportiva 

no seio da comunidade escolar, contribuindo para que os alunos obtenham um 

crescimento rico e saudável em termos motores, cognitivos e sociais. 

Após a colocação dos estudantes estagiários nas escolas e nos 

respetivos núcleos de estágio, confesso que me senti um pouco desiludido com 

o facto de não ter sido colocado na minha primeira escolha — a Escola 

Secundária Alberto Sampaio — uma vez que detenho um carinho especial por 

ter frequentado a escola como aluno ao longo dos três anos do ensino 

secundário e por ter algumas pessoas conhecidas e que foram importantes 

nessa minha fase da vida. Fui então colocado na segunda escolha, a ESDMII, 

da qual não conhecia muito bem as instalações e o seu contexto, no entanto 

tinha da mesma boas impressões que surgiram de conversas informais com 

colegas da faculdade que realizaram o EP em anos anteriores nesta escola. Na 

verdade, as minhas expectativas iniciais não eram absolutamente positivas, uma 

vez que tinha alguma ideia da quantidade de trabalho e da constante exigência 
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que eram implementadas nessa escola, algo que para ser sincero me apavorou 

um bocado, pois fiquei com a noção de que ia ser “atirado aos lobos”. Contudo, 

terminado o ano letivo, admito que fiquei extremamente satisfeito com toda a 

experiência que vivenciei não só pelo convívio com grandes colegas de trabalho 

e amigos que fiz como também pela enorme e completa aprendizagem obtida. 

De facto, as minhas expectativas em relação ao EP e a todo o contexto onde fui 

inserido foram-se alterando à medida que eu me fui adaptando e conhecendo a 

realidade, conseguindo ultrapassar adversidades e dificuldades sentidas no 

início, chegando assim ao fim do ano letivo com a plena noção de que toda a 

experiência foi extremamente gratificante e satisfatória. 

O ano de EP revelou-se muito vantajoso, não só pela experiência 

adquirida no processo de gestão da turma e do processo de 

ensino/aprendizagem, mas também pela partilha permanente com as pessoas 

que me acompanharam nesta jornada, nomeadamente os colegas do núcleo de 

estágio, a professora cooperante e o professor orientador. Este sentimento 

justifica-se pelo acompanhamento próximo tido ao longo de todo o processo, 

com a perspetiva de me ajudar a ultrapassar as dificuldades e potenciar a minha 

intervenção. Destaco, assim, os professores do grupo de EF da ESDMII, bem 

como os alunos com os quais tive maior contacto, não só os da minha turma mas 

também os das turmas dos demais professores estagiários. Esta dimensão 

global do convívio em meio escolar revelou-se importante para a criação de uma 

identidade profissional e, consequentemente, para a minha formação enquanto 

professor. 

Inicialmente senti-me um pouco nervoso com o facto de começar a minha 

função de professor e de assumir uma turma. Contudo, à medida que o tempo 

foi passando, fui-me sentindo cada vez mais confortável. Visto que estava mais 

habituado a lidar com atletas em situação de treino, ou seja, estes não eram 

“obrigados” a comparecer e a participar, sendo que a motivação será obviamente 

maior, a minha maneira de estar e o ambiente gerado costumava ser diferente 

comparativamente à escola. No meio escolar fui mais autoritário e rígido em 

alguns momentos, pois tive a necessidade de controlar os alunos mais 

conflituosos e problemáticos a nível comportamental e de arranjar 

sistematicamente soluções e estratégias motivacionais para cativar os alunos 

para a prática. Este contributo foi essencial para o desenvolvimento 
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enriquecedor durante as aulas e para o sucesso no processo de ensino-

aprendizagem. 

Considero que foi difícil adaptar-me às condições da escola e aos 

respetivos regulamentos, de maneira a obter total controlo da turma. Porém, foi 

um desafio com o qual estive totalmente consciente e disponível para enfrentar, 

e foi sem dúvida uma experiência que aproveitei para melhorar o meu 

desempenho enquanto agente de ensino, nomeadamente quanto às estratégias 

de organização, instrução, controlo e motivação, que se afiguram aplicáveis na 

escola e no treino. 

Nem todas as expectativas iniciais foram negativas e uma das grandes 

expectativas que detinha era precisamente a de poder vivenciar experiências 

relativas ao Desporto Escolar (DE) e a de participar ativamente na direção da 

turma. Destaco que tudo isto foi possível graças à professora cooperante, que 

procurou sempre incluir-me, e aos meus colegas estagiários, em todas as tarefas 

inerentes à profissão e assim proporcionar-nos momentos de liderança, 

autonomia e gestão em todas as funções inerentes ao meio escolar. 

Ao longo da minha vida académica e profissional já havia realizado dois 

estágios: o primeiro integrado no ciclo de estudos da licenciatura em ciências do 

desporto e realizado no clube de andebol ABC de Braga; enquanto que o 

segundo foi integrado no curso de treinador de ténis (grau I). O EP em ensino da 

EF foi assim o terceiro estágio que realizei e que se revelou o mais complexo e 

exigente, pois todo o trabalho que me foi exigido tornou-se árduo e cansativo, 

não só pelo facto de ser necessário cumprir inúmeras tarefas mas também por 

terem de ser realizadas em curtos períodos de tempo e de forma muito bem 

planeada e controlada. Neste processo, todo o conhecimento teórico que adquiri 

ao longo do 1º ano do MEEFEBS foi aplicado na prática, sendo que tive 

naturalmente uma fase de adaptação e, consequentemente, maiores 

dificuldades quanto ao ritmo e qualidade de trabalho. Porém, esta fase foi 

esporádica e rapidamente ultrapassada, visto que consegui revelar métodos e 

estratégias de organização e gestão do trabalho eficientes, quanto ao nível 

operacional na economização dos recursos, e eficazes, quanto ao nível 

organizacional na priorização de tarefas e funções, obtendo assim o controlo 

durante todo o processo.  
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O ambiente escolar ao longo do ano letivo foi sempre muito agradável, 

com os professores, alunos e assistentes operacionais a demonstrarem boa 

disposição e respeito, sem nunca menosprezar as hierarquias naturalmente 

existentes. A maioria dos professores com os quais tive maior contacto — os da 

disciplina de EF e os pertencentes ao mesmo conselho de turma — revelaram 

profissionalismo, seriedade, dedicação e orgulho ao aplicar a arte de ensinar, 

cumprindo assim com o dever que a profissão exige. 

Valorizo extremamente esta etapa na minha formação inicial, não só por 

ter contribuído para o meu enriquecimento teórico através do contacto com 

diversos profissionais da área, como também pela oportunidade que me permitiu 

aplicar o conhecimento em contexto prático real. Desta forma, consegui adquirir 

e aperfeiçoar as minhas competências enquanto professor e treinador, tornando-

me mais consistente e eficaz durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Os aspetos que se revelaram mais importantes na minha aprendizagem 

foram a minha capacidade e predisposição para agir perante os erros que 

cometi, isto é, procurei sempre analisar e refletir acerca dos meus pontos fortes 

e fracos, das vantagens e desvantagens dos métodos e estratégias utilizadas 

consoante a situação, e pelo facto de ser recetivo às opiniões e conselhos vários 

que me iam chegando. 

Em suma, não obstante as muitas dificuldades que senti na fase inicial do 

EP, fui-me adaptando e integrando no seio da comunidade educativa e do 

contexto específico da escola, pelo que procurei que todas as pessoas que 

fizeram parte desta experiência se tornassem relevantes na minha 

aprendizagem e formação inicial enquanto professor. Encarei este processo 

como uma etapa importante na minha vida e como um grande desafio, uma vez 

que me envolvi com extrema dedicação e responsabilidade, chegando ao final 

com a consciência de que enriqueci os meus conhecimentos e desenvolvi as 

minhas competências. Cheguei ao fim com o sentimento de que fui importante 

na formação dos meus alunos, nomeadamente na transmissão de bons hábitos 

e conhecimentos que lhes possam vir a ser útil ao longo das suas vidas. 

As minhas expectativas iniciais foram portanto superadas, quanto ao 

cumprimento de todas as tarefas e, consequentemente, ao sucesso profissional, 

e quanto à minha adaptação ao contexto escolar e ao contributo que pretendia 
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fornecer à comunidade escolar, visto que o principal objetivo delineado foi o de 

evoluir e crescer enquanto pessoa e futuro agente educativo. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 
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3.1. Entendimento do Estágio Profissional 

 

O EP é um processo importante para o currículo de um futuro professor 

de EF, pois permite ao professor estagiário vivenciar na prática e em contexto 

real toda a aprendizagem e conhecimento teórico e teórico-prático realizados 

anteriormente. Trata-se, assim, de um processo de transição inerente a uma boa 

formação de um professor. Neste sentido, parece ser uma verdade irrefutável 

que um professor está em constante formação, não só dos conhecimentos 

teóricos, que deverão ser renovados, como também pela aquisição de 

conhecimento de ordem informal através da partilha de experiências com os 

demais docentes. 

O EP encerra a formação que possibilita ao estudante do MEEFEBS 

exercer a profissão de professor de EF. Nesta formação adquirem-se o 

conhecimento e as competências necessárias para a realização de boas práticas 

que se pretendem ver aplicadas ao longo do processo. O EP é o culminar de um 

processo de formação inicial, a Licenciatura, agregado com uma formação mais 

específica, o Mestrado, no qual serão aplicados os conhecimentos adquiridos ao 

longo destes anos. 

Existe a crença generalizada que é nos contextos de ensino reais, em 

contacto diário com professores experientes, que os futuros professores 

aprendem a generalidade dos elementos que perfazem a atividade do professor 

(Keay, 2007). Esta crença parte da noção de que as aprendizagens profissionais 

são adquiridas de forma mais eficaz quando situadas no ambiente profissional e 

em colaboração com profissionais experientes (Jones & Straker, 2006). 

O lugar do EP na formação inicial dos professores constitui uma peça 

fundamental da estrutura formal de socialização inicial na profissão, isto é, no 

processo pelo qual os candidatos à profissão vão passando de uma participação 

periférica para uma participação mais interna e autónoma, no seio da 

comunidade docente, de modo gradual e refletido, de imersão na cultura 

profissional e de configuração e reconfiguração das suas identidades 

profissionais (Batista & Queirós, 2013). 

No EP, o professor estagiário deve ser capaz de refletir, de ver para além 

do óbvio e de ser hábil o suficiente para compreender a sua própria prática. De 

facto, compreender a profissão docente na atualidade implica uma visão 
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multifacetada que revele toda a complexidade do problema (Queirós, 2012). 

Conceber, planear, realizar, observar, agir, avaliar e refletir são as tarefas mais 

importantes de um professor que visa melhorar o seu processo de ensino, pois 

um professor só pode ensinar quando está disposto a aprender. 

Esta formação inicial, determinada em grande parte pelo EP, deve dotar 

o professor de EF, como profissional, em termos de saberes e atividades de 

formação, sendo que no final do curso deve saber pôr as suas competências em 

ação em qualquer situação, capaz de refletir na e sobre a ação, de dominar 

qualquer situação nova, alguém que apresente a capacidade de adaptação, de 

resposta e de ajustamento ao solicitado, ao contexto e aos problemas complexos 

que enfrenta na sua atividade (Carreiro da Costa, 2002). 

Além de toda esta consciência crítica, o estágio deve ser visto como uma 

nova etapa numa perspetiva evolutiva de quem tende a ser melhor dia após dia, 

sem nunca esmorecer perante as dificuldades. Os problemas devem ser 

articulados em prol de uma docência mais eficaz no amanhã sendo consciente 

no presente. É assim essencial 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”. 

O EP é, por isso, um momento de excelência de formação e reflexão, que 

assume particular interesse na formação dos professores por ser uma etapa de 

convergência, de confrontação entre os saberes “teóricos” da formação inicial e 

os saberes “práticos” da experiência profissional e da realidade social do ensino 

(Rodrigues & Ferreira, 1997). Como afirma Nóvoa (2009), é necessário construir 

uma formação de professores dentro da profissão; e, por isso, o EP deve ser 

avocado como terreno privilegiado de início dessa construção. 

Quanto ao contexto legal e institucional, o EP está integrado no ciclo de 

estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de EF da FADEUP. Neste, 

estão inseridas duas componentes: a Prática de Ensino Supervisionada (PES) e 

o Relatório de Estágio (RE). 

A PES é realizada numa escola que detém um protocolo com a FADEUP, 

denominando-se então como Escola Cooperante (EC). Cada EC incorpora um 

Professor Cooperante (PC), um Professor Orientador (PO) e um professor ou 

grupo de professores estagiários, compondo então o denominado Núcleo de 
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Estágio (NE) da escola. O RE é elaborado por cada um dos professores 

estagiários e deve cumprir com as normas orientadoras do EP. 

 O EP visa a integração do professor estagiário na vida profissional, 

assumindo-se como parte fulcral da sua formação inicial enquanto professor. 

Assim, o professor estagiário tem a possibilidade de exercer a profissão de forma 

progressiva e orientada, podendo obter e aplicar todo o conhecimento e 

competências que a profissão exige. De facto, é através da PES em contexto 

real que o professor estagiário desenvolve as suas competências e o seu 

desempenho na função de professor, apelando à sua capacidade crítica e 

reflexiva para poder melhorar a sua ação. No geral, todo o processo afigura-se 

extremamente importante pois torna o professor estagiário capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão e, de certa forma, proporciona uma 

formação inicial enriquecedora e com bases sólidas para a sua continuidade. 

 As competências profissionais, associadas a um ensino da EF e Desporto 

de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho do Educador e do 

Professor (Decreto-lei nº240/2001 de 17 de agosto) e organizam-se nas 

seguintes áreas de desempenho: (i) Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem; (ii) Participação na Escola e Relação com a Comunidade; (iii) 

Desenvolvimento Profissional. 

 A área 1 engloba a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação 

do ensino, tendo como objetivo a criação de estratégias de intervenção que 

visem a eficácia pedagógica, a formação do aluno em diversos níveis (motor, 

cognitivo e sócio-afetivo) e o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

A área 2 contempla todas as atividades extracurriculares realizadas pelo 

estudante-estagiário, promovendo a sua integração na comunidade escolar e 

reforçando o papel do professor e da disciplina de EF em contexto escolar. 

A área 3 inclui as atividades e vivências essenciais na construção da 

identidade e das competências profissionais, tendo como objetivo o 

desenvolvimento profissional através da reflexão acerca das condições e do 

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

desenvolvimento profissional. Com isto, pretende-se que o estudante-estagiário 

investigue a sua atividade em toda a sua abrangência, criando hábitos de 

investigação/reflexão/ação.  
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 Terminado o ano letivo, evidencia-se que o regulamento da unidade 

curricular e as normas orientadoras do EP foram seguidas com rigor. 

Realizaram-se as tarefas de conceção, planeamento, realização, e avaliação do 

ensino, e participou-se nas atividades da escola, elaborando-se os respetivos 

relatórios. Liderou-se o grupo-equipa de DE de natação do agrupamento, 

elaborou-se o projeto de formação individual, manteve-se atualizado o portefólio 

digital, realizaram-se as atas das reuniões do NE, observaram-se e analisaram-

se as aulas dos colegas estagiários, colaborou-se com a direção da turma e com 

a coordenação do grupo e do departamento, e participou-se nas reuniões de 

departamento e de conselho de turma.  

 Na globalidade as tarefas e as funções gerais exigidas a um professor e 

específicas inerentes às boas práticas de um professor de EF, passando pelos 

diferentes cargos que um professor assume na comunidade escolar, foram 

vivenciadas. 

 

3.2. Ser Professor 

 

Ser-se professor não é apenas lecionar a matéria de ensino para a qual 

estamos habilitados (Shulman, 1998). Hoje em dia, ao professor é exigida uma 

constante atualização e renovação de conhecimentos, assim como uma boa 

capacidade de adaptação e readaptação face às necessidades da sociedade em 

geral e da comunidade escolar em particular. De facto, o mundo atual é bastante 

evoluído e exigente graças aos avanços tecnológicos e às descobertas que 

contribuíram e contribuem para a evolução da humanidade, originando um 

mundo cada vez mais moderno e modificado. Isto naturalmente reflete-se na 

educação e na formação, nos sistemas de ensino que tendem a ser mais 

sofisticados e especializados, nas escolas que procuram dar resposta às 

exigências da sociedade e às necessidades da comunidade e dos agentes 

educativos, que para serem eficazes no processo de ensino-aprendizagem têm 

de se informar das emergências atuais e olhar para o aluno como uma pessoa 

que se encontra numa fase de crescimento e inclusão na sociedade 

extremamente importante. 

A explosão de conhecimentos, as mudanças sociais e escolares, 

normalmente, com a expansão da escolarização a um número cada vez maior 
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de indivíduos, alteraram significativamente as funções do professor na 

sociedade e na instituição educativa (Cunha, 2008). O professor, para ensinar, 

tem que dispor de um saber, de conhecimentos organizados em diversas 

dimensões e delimitados por critérios profissionais, sociais, institucionais e 

pedagógico-didáticos (Pacheco, 1993). 

As funções do professor são cada vez mais multifacetadas e complexas, 

uma vez que já não se limitam apenas aos conhecimentos específicos de uma 

determinada área do saber, nem ao conjunto de técnicas e de estratégias 

pedagógicas mais adequadas à transmissão desses conhecimentos, sendo-lhes 

exigidas outras atuações, nomeadamente, na promoção do desenvolvimento 

pessoal dos seus alunos, proporcionando-lhes oportunidades de 

desenvolvimento de pensamento crítico, reflexivo e autónomo, em diálogo com 

o envolvimento social e profissional (Cunha, 2008). Um testemunho disto é o 

professor ser um complemento do papel dos pais na educação e na formação 

do aluno enquanto pessoa, uma vez que deverá auxiliá-lo a compreender o 

funcionamento da sociedade e dotá-lo de conhecimento e competências que lhe 

permitam obter sucesso na sua vida adulta. Para que tudo isto seja possível, o 

professor assume um conjunto de funções e tarefas na comunidade escolar que 

possibilitam algum controlo e gestão dos alunos tendo em vista a orientação e 

acompanhamento, a supervisão e a transmissão de informação útil durante todo 

o percurso a realizar pelo aluno. Assim, tal como se verificou neste ano letivo, o 

professor tem de desempenhar a tarefa de gestor de conflitos pois, por vezes, 

vê-se obrigado a desempenhar o papel dos pais visto estes atribuírem as suas 

responsabilidades na formação dos filhos aos professores, seja por dificuldades 

nas suas vidas profissionais como por desinteresse. Para além disto, o professor 

destaca-se também como o elo de ligação entre a escola e os pais e 

encarregados de educação, não só pelo facto de ser responsável pela 

lecionação numa determinada disciplina mas também através das funções de 

diretor de turma (DT), cargos nos vários departamentos e até nos conselhos que 

dirigem a escola, como por exemplo o pedagógico. 

Para se ser professor é necessário ter vocação, gosto e capacidade para 

lidar com diferentes comportamentos e limitações dos alunos, pois estes fatores 

interferem sistematicamente no trabalho do professor e no seu principal objetivo: 

ensinar. A conceção da formação do bom professor terá inevitavelmente de ser 
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ajustada à sua condição humana, partindo do pressuposto que ela amadurece e 

se desenvolve; à sua condição profissional, partindo de outro pressuposto de 

que ela se torne mais competente e eficaz; bem como às condições do 

desenvolvimento onde estas dinâmicas se realizam (Cunha, 2008). No âmbito 

destes percursos, podemos encontrar várias formas de intervenção, 

nomeadamente expressas através da competência, do desempenho e da 

eficiência do professor (Simões, 1994). Assim, o bom professor é aquele que se 

preocupa com o aluno, que é capaz de contornar e ultrapassar os obstáculos e 

problemas sem prejudicar a aprendizagem deste e de certa forma contribui para 

um ensino eficaz. 

Ao longo do EP foi-se notando cada vez mais competência e autonomia 

para assumir a profissão docente e foi, de facto, uma boa experiência para se 

averiguar e certificar de que há gosto e vontade em se ser professor no meio 

escolar. 

 

3.3. A Escola enquanto Instituição 

 

A escola assume-se como a instituição social que melhor pode 

representar os desafios do futuro e na qual mais esperanças se pode colocar 

para que a sociedade se torne melhor. De facto, se tradicionalmente a primeira 

e maior responsabilidade de educar pertencia à família, não se deve, hoje, 

ignorar que a escola deixou de exercer a sua matriz inicial de ensinar para, sem 

a descurar, cooperar e complementar a função educativa da família. É nesta 

medida que à escola se pede profissionalismo, competência, dedicação e 

exigência. A escola tem a função de preparar o indivíduo como ser social, cultural 

e moral. Nela e com ela, as crianças tornam-se Homens e adquirem 

competências para viver em sociedade e em prol da mesma. 

Antigamente, a escola era muito seletiva uma vez que apenas as famílias 

com poder económico e social conseguiam proporcionar aos seus filhos a 

educação a que todos devem ter direito. Face à abertura de fronteiras e à 

escolarização em massa, origina-se a escola multicultural, em que é esta que 

tem de se adaptar aos alunos. Os estudantes são provenientes de classes, 

etnias, raças e sexos diferentes trazendo, portanto, uma riqueza cultural 

diversificada. 
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As escolas cooperantes são espaços socializantes para a profissão de 

Professor, emergindo como elementos importantes nos processos de construção 

identitária dos professores estagiários. Atendendo à forma como estas se 

organizam e operacionalizam, a integração dos professores estagiários na vida 

escolar poderá reduzir-se na medida em que poderão obter um papel de pouca 

intervenção. Assim sendo, a experiência do quotidiano da escola na periferia, 

isto é, sem centralidade participativa e alguma autonomia decisional, 

compromete o processo de desconstrução e reconstrução da identidade 

profissional (McLaren, 1994). 

É no contacto com o espaço real de ensino — a escola — que o professor 

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

membro dessa comunidade educativa, denominada, por Lave e Wenger (1991), 

de comunidade de prática. Deste modo, entende-se que o núcleo de estágio, 

constituído pelos estudantes-estagiários, professor cooperante e professor 

orientador, devem funcionar como comunidades de prática, levando os 

estagiários a gerar novo conhecimento e novas competências (Batista & 

Queirós, 2013). 

Pensamos que a escola deve garantir a educação para todos, 

assegurando a formação pessoal, cultural, social e motora de todas as crianças 

e jovens da nossa sociedade, atendendo às suas dificuldades e necessidades, 

para que seja possível disfrutar de aprendizagens enriquecedoras e em que as 

suas potencialidades sejam devidamente exploradas. 

Neste sentido, estando a escola em constante evolução e atualização, 

beneficia-se a qualidade do ensino, afirmando-se a sua principal missão: atender 

às necessidades da sociedade, sendo completamente inclusiva. 

  

 

3.3.1. A Escola Secundária Dona Maria II 

 

O estágio realizou-se na Escola Secundária com 3º Ciclo Dona Maria II, 

sediada na cidade de Braga, freguesia de S. José de S. Lázaro, e que está 

integrada no Agrupamento de Escolas Dona Maria II (AEDMII). Aquando da sua 

abertura a escola era direcionada para o ensino feminino. Após 1974 passou a 

ser de ensino misto, recebendo alunos de ambos os géneros.  
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Os principais objetivos do AEDMII são promover uma educação de 

excelência desde o pré-escolar até ao fim da escolaridade obrigatória; valorizar 

a dimensão humana do ensino, consolidando a formação ética e cívica de toda 

a comunidade; promover uma cultura de agrupamento, tendo em conta o 

contexto específico de cada nível de ensino e a realidade concreta de cada 

unidade educativa. 

De acordo com uma notícia de um jornal, o AEDMII é extremamente 

procurado por diversas famílias, principalmente no que toca ao ensino 

secundário, uma vez que recebe alunos de vários pontos do concelho e até de 

zonas periféricas. A notícia revela que nos últimos três anos o número de alunos 

a frequentar o ensino secundário passou de 800 para 1230 e o número de turmas 

de 24 para 44, e denomina este fenómeno de “explosão” na procura da 

educação. Tal procura reflete as excelentes condições ao nível das estruturas 

físicas e a diversidade em termos de oferta curricular. 

A ESDMII foi abrangida pelo Programa de Modernização do Parque 

Escolar, com início em 2008 e final em 2011. Após esta reestruturação, a escola 

ficou otimizada em termos de equipamento e estruturas, o que influenciou 

positivamente o percurso escolar dos alunos. A escola dispõe assim de 45 salas 

de aula, 9 laboratórios, 5 salas de tecnologias de informação e comunicação, 3 

salas de desenho, 2 salas para educação visual e tecnológica, 1 sala de oficina 

de artes, 1 sala de teatro, 2 auditórios, 2 espaços polidesportivos descobertos – 

o polidesportivo exterior 1 e o polidesportivo exterior 2 – 3 espaços 

polidesportivos cobertos – o ginásio, o polidesportivo 1 e o polidesportivo 2 – 2 

salas do aluno, 1 cantina, 1 bar para os alunos, 1 bar para professores, 1 

biblioteca/centro de recursos educativos, 1 secretaria, 1 papelaria/reprografia, 1 

sala para os diretores de turma, gabinetes de atendimento aos encarregados de 

educação, sala do conselho geral e associação de pais e encarregados de 

educação, sala da associação de estudantes, gabinete de apoio ao aluno e 

gabinetes de trabalho para professores. 

O corpo docente da escola é constituído por 113 professores, que são 

apoiados por 3 técnicos especializados, 13 assistentes técnicos e 20 assistentes 

operacionais. É frequentada por mais de 1200 alunos, distribuídos pelos vários 

anos do 3º ciclo e do ensino secundário. A oferta educativa abrange os cursos 

gerais, os cursos de educação e formação e os cursos profissionais, funcionando 
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esta em regime duplo - diurno (manhã e tarde) e noturno. Na escola existem 2 

turmas de 8º ano, 2 de 9º ano, 19 do 10º ano, 19 do 11º ano e 16 do 12º ano, já 

estando aqui contabilizadas as turmas de ensino profissional. 

No projeto da ESDMII salienta-se que o DE e as atividades internas têm 

um grande impacto no agrupamento pois contaram diversas vezes com um 

elevado número de alunos inscritos nas diversas modalidades. A escola oferece 

o voleibol, o andebol, a natação, o ténis de mesa e o xadrez. É de salientar o 

esforço e a dedicação de todos os professores de EF envolvidos no DE, o que 

se traduz não só nos resultados das competições mas também no 

desenvolvimento motor, cognitivo e sócio-afetivo dos alunos envolvidos nas 

diferentes modalidades e atividades. Esta forte tradição desportiva promoveu o 

nosso desenvolvimento enquanto professores, na medida em que acompanhou-

se de perto o grupo de DE de natação, que foi da responsabilidade da PC, e 

também na organização de eventos e atividades desportivas.  

Como foi referido anteriormente, a escola dispõe de uma elevada 

quantidade e qualidade de instalações e de material desportivo. A ocupação dos 

espaços é organizada de acordo com um roulement de instalações, designando 

o espaço de cada aula para cada professor da disciplina. Assim, as aulas 

lecionadas foram planeadas atendendo ao espaço previamente atribuído, visto 

que este método influenciou de forma direta o planeamento anual e o 

planeamento de cada unidade didática. 

Não obstante, um dos principais problemas que surgiram ao longo do ano 

foi a quantidade de professores que tiveram de lecionar aulas ao mesmo tempo 

na parte da manhã, ou seja, alguns dos espaços tiveram de ser divididos por 2 

professores, o que se verificou para o polidesportivo 1. Em caso de estar a 

chover, os professores que deveriam ter aula nos espaços exteriores, tiveram de 

lecionar uma aula teórica numa sala de aula ou ocupar uma das salas do aluno. 

Pelo que foi relatado, a integração dos professores estagiários foi 

bastante facilitada pela PC e pelo excelente grupo de trabalho da disciplina de 

EF da escola. Assim, considera-se que ao longo do ano foram facultadas as 

condições necessárias para se obter o êxito expectado. Outro ponto positivo da 

ESDMII foi possuir profissionais com bastante experiência e que se mostraram 

bastante cooperativos, atenciosos e disponíveis para debater as diversas 

dúvidas que foram surgindo. 
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3.3.2. A Turma 

 

 De acordo com as ideias da PC e atendendo aos seus pedidos na escola, 

atribuem-lhe todos os anos turmas do 10º ano de escolaridade do curso de 

ciências e tecnologias. Assim, aos professores estagiários são automaticamente 

atribuídas estas turmas, em que o escalão etário é muito crítico pois encontram-

se na adolescência. Esta etapa da formação das pessoas afigura-se como um 

período de bastantes transformações quer a nível corporal e hormonal como a 

nível psicológico e comportamental. 

O ensino secundário surge como uma nova etapa na vida dos alunos, e o 

10º ano de escolaridade define-se como sendo o momento de transição entre os 

ciclos de ensino básico e secundário. Assim, uma vez que a maioria dos alunos 

não se conhece e por passarem uma fase de transição e adaptação, a PC 

defende que os professores estagiários apaziguam e evitam que o choque com 

a realidade seja crucial nas suas formações iniciais, ajudando então na 

adaptação ao meio envolvente. 

No dia em que tomei conhecimento das turmas que a PC viria a ser 

responsável, eu e os meus colegas estagiários sorteamos a turma a que cada 

um lecionaria. Fiquei responsável pela turma do 10º H, pertencente ao curso de 

ciências e tecnologias, cujas disciplinas específicas eram a Matemática A, Física 

e Química A e Geometria Descritiva A. As primeiras impressões que detive dos 

alunos foram de satisfação por se apresentarem ativos e demonstrarem 

curiosidade e gosto em aprender novas coisas. 

A caracterização da turma é uma das principais preocupações iniciais de 

um professor pois detém uma enorme importância na sua perceção acerca das 

características dos alunos e os problemas que poderão influenciar os respetivos 

percursos académicos. Esta atitude contribui assim para um planeamento mais 

cuidado e específico, de modo que o professor consiga detetar as principais 

potencialidades e dificuldades dos alunos e melhorar a sua intervenção 

pedagógica.  

Foi então realizado um levantamento dos dados pessoais de cada aluno 

e da relação deste com a escola, com a disciplina de EF e respetivos 

professores, bem como dos seus hábitos e estilos de vida, aplicando-se a ficha 
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de caracterização do aluno (anexo 1). A turma 10ºH era composta por alunos 

com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos (15,4±0,65). Destaca-se 

que a composição da turma sofreu bastantes alterações ao longo do ano letivo, 

derivado de algumas transferências de alunos para outras turmas, cursos e/ou 

escolas diferentes. Inicialmente a turma era composta por 30 alunos, sendo que 

2 eram do sexo feminino e 28 do sexo masculino. Apenas 2 alunos não se 

encontravam matriculados na disciplina de EF, visto serem repetentes noutras 

disciplinas. Porém, o ano letivo terminou com a turma composta por cerca de 26 

alunos. 

De acordo com a caracterização realizada, ao nível da relação com a EF 

uma percentagem elevada dos alunos revelou gostar da disciplina de EF, sendo 

que apenas 2 alunos afirmaram não gostar. Dado que a disciplina de EF possui 

um programa flexível e poderá ser adaptado ao contexto escolar e respetivas 

instalações, tornou-se fundamental perceber também quais as modalidades 

favoritas dos alunos. Verificou-se que o futsal, o basquetebol e o andebol eram 

as preferidas. Já relativamente às modalidades de maior grau de dificuldade, a 

globalidade dos alunos consideraram a ginástica, a dança e o voleibol. Quanto 

à atividade física externa à escola, 16 alunos responderam praticar regularmente 

— 8 são federados, sendo a natação e o futebol os desportos mais praticados 

—, sendo que os restantes 11 alunos disseram não o fazer. 

Conhecendo-se as necessidades e preferências dos alunos, conseguiu-

se delinear e adequar o planeamento anual ao programa nacional do ciclo de 

estudos e atender às planificações e objetivos traçados pelo grupo de EF. Esta 

informação revelou-se fundamental ao longo do ano letivo, em particular para o 

planeamento das unidades didáticas e lecionação das aulas. Houve assim 

modalidades em que foi dada maior ênfase no respetivo planeamento, na 

criatividade e originalidade das aulas, de modo a motivar os alunos e promover 

o gosto pela modalidade, como foram os casos da ginástica artística, ginástica 

acrobática e dança. O futebol, modalidade na qual a motivação foi sempre 

bastante notada e o comportamento dos alunos raramente foi negativo, o foco 

foi para os conteúdos a lecionar, tornando o processo de ensino/aprendizagem 

mais simples. 

No geral, a turma demonstrou-se heterogénea quanto às preferências, 

gostos e expectativas para o futuro, que se revelaram bastante diversificadas e 



24 
 

ambiciosas. Concluiu-se que para se conseguir contribuir mais e melhor para a 

completa aprendizagem de todos os alunos teve de se planear antecipada e 

cuidadosamente as aulas e a intervenção pedagógica, de modo a ajustar os 

desafios às dificuldades e potencialidades de cada aluno, motivando-os para a 

prática e para o gosto da disciplina da EF em especifico. A reflexão na ação e 

sobre a ação também parece ter surtido efeito na melhoria de soluções e 

estratégias de intervenção para a aquisição e aperfeiçoamento de competências 

por parte dos alunos. 

Em síntese, a turma revelou-se bastante empenhada, competente e 

respeitadora apesar de, por vezes, o comportamento e as atitudes nas aulas 

serem desadequadas. À medida que foram aprendendo, os alunos revelaram 

maiores capacidades quanto à autonomia e liderança. No final, ficou claro que o 

importante não é ser o melhor, mas que cada um consiga transcender-se e 

elevar-se até outro patamar, no qual cada um deve contribuir e assumir-se como 

o principal agente da sua própria evolução, demonstrando desde o início vontade 

em aprender com todos. 

 

 

 

 

3.4. A Educação Física 

 

A EF deve ser encarada como uma disciplina relevante do currículo 

escolar, e assim ser entendida como aquela que vê e trata o desporto como uma 

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

comportamentos culturais, marcado por normas, regras e conceções 

socioculturais (Bento, 1999). Desta feita, a EF é muito mais do que o 

desenvolvimento da aptidão física e espaço recreativo, podendo configurar três 

papéis principais: a aquisição de condição física, a estruturação do 

comportamento motor e a formação pessoal, cultural e social (Crum, 1993). 

É tácito que a EF sempre foi menosprezada pela sociedade, cujas 

principais preocupações surgem nas áreas das letras, das ciências e dos 

números. De facto, as disciplinas de Português e de Matemática são bem aceites 
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no currículo escolar e detêm um valor extremamente superior ao da EF, quer na 

comunidade escolar como fora dele. 

De todas as críticas e discursos a que a EF foi sujeita, e apesar de serem 

bastantes os esforços levados a cabo para a legitimação desta no contexto 

educativo através do papel do desporto e dos estilos de vida ativos e saudáveis, 

nos últimos anos a nota nesta disciplina deixou de contar para o cálculo da 

média. Este aspeto revela o respeito e o interesse que é dado à única disciplina 

na escola em que os alunos têm oportunidade de aprender e desenvolver 

competências motoras, assim como adquirir conhecimentos que lhes permitem 

participar numa variedade de práticas desportivas. 

Vivemos, então, em tempos críticos no que toca ao reconhecimento e 

legitimação da EF no meio escolar, em que urge a necessidade de incorporar 

práticas desportivas sistemáticas fundadas nos valores do desporto, com 

intencionalidade educativa e concebidas de forma integrada e com significado 

cultural, permitindo aos alunos obter prazer. Assim, a formação para a vida é o 

primordial propósito, através da inclusão de uma prática promotora da 

autoconfiança e autorrealização, que partilhe a responsabilidade com outras 

áreas nos processos de desenvolvimento de competências que contribuem para 

formar cidadãos confiantes em si mesmos e socialmente responsáveis 

(UNESCO, 2015). 

Na escola, a EF fornece aos alunos as competências e o conhecimento 

necessário para conseguirem pensar por si e pelas suas vidas, já em fase adulta. 

Face o problema do excesso de peso e de obesidade e, em especial, a situação 

crítica nas faixas etárias mais baixas, nunca foi tão importante o papel dos 

professores de EF como nos dias de hoje. A escola é o principal local, e a EF o 

principal instrumento para a construção social do corpo. Quanto mais se 

desvalorizar a disciplina e, de acordo com o que tem vindo a ser uma tendência, 

se se vier a diminuir ainda mais o número de horas semanais que o aluno tem 

de contacto com esta, maiores e mais graves serão os problemas que surgirão 

tal como se tem verificado nos casos do sedentarismo, da obesidade infantil, das 

doenças cardiovasculares e respiratórias, etc. De igual forma, a falta de 

informação e a carência de princípios e valores serão uma forte consequência 

negativa na vida das pessoas. 
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Em tempos de algumas ambiguidades educativas, a EF tem de se 

fundamentar, estreitando as relações entre teoria e prática pedagógica, de modo 

a justificar à comunidade escolar e à própria sociedade o seu valor. Para isso, 

pensamos que deverá inovar e experimentar novos modelos, estratégias, 

metodologias e conteúdos para contribuir para a formação integral das crianças 

e jovens e para a apropriação crítica da cultura contemporânea (Betti & Zuliani, 

2002). É então urgente mudar a mentalidade da nossa sociedade, e cabe aos 

professores de EF arranjar estratégias de intervenção e renovar os métodos de 

ensino com o intuito de demonstrar a importância da disciplina de EF, de forma 

a que as pessoas consigam e comecem a vê-la como uma parte essencial na 

formação dos alunos, uma vez que reproduz características indispensáveis para 

a vida adulta. 

 

3.5. O Núcleo de Estágio de Educação Física 

 

A formação inicial através do EP permite-se pela criação dos núcleos de 

estágio (NE), que são considerados como um espaço de crescimento pessoal e 

profissional relevante. É neste âmbito que se analisam e se discutem modos de 

intervir e de pensar o ensino, apelando à reflexão crítica por parte de todos os 

seus membros, em particular pelos professores estagiários — iniciantes no 

contexto real — e o professor cooperante — docente experiente na atividade 

profissional e no contexto de prática. De facto, o NE, enquanto lugar de interação 

social, parece ser um espaço privilegiado no qual o processo de reconfiguração 

identitária dos professores estagiários e cooperante ocorre. 

O NE da ESDMII foi composto por 3 professores estagiários, que tiveram 

o apoio de uma PC e de um PO. Relativamente aos professores estagiários, já 

nos conhecíamos da faculdade, mas nunca tínhamos trabalhado em conjunto. 

Desta forma, comprovou-se que trabalhar em cooperação com pessoas com 

diferentes hábitos e métodos de organização e realização contribui, também, 

para a aprendizagem pessoal e profissional. Este facto permitiu ainda a criação 

de ligações de amizade e união, algo que poderá e deverá acontecer por 

diversas vezes durante a vida profissional, pois torna todo o processo mais rico 

e produtivo. 
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Ao longo do processo, o NE aplicou-se com consistência e rigor, 

constituindo-se um bom grupo de trabalho, capaz de dar resposta às 

necessidades que surgiam e de funcionar em sintonia, pois aproveitaram-se as 

diferenças e as competências de cada um para se cumprir com as funções e 

tarefas que eram exigidas. Não obstante, para se conseguir manter o trabalho 

atualizado, foi necessário haver um esforço crescente de algumas partes, o que 

se deveu à personalidade, formação e capacidade de lidar com alguma pressão 

e exigência de cada um. Daí que, apesar de termos sido um grupo divertido e 

bem-disposto, por vezes faltou maturidade e organização para que houvesse 

liderança e autonomia sem quaisquer problemas.  

Em suma, o NE da ESDMII ao longo do ano letivo 2015/16 revelou-se 

cooperante, trabalhando em sintonia, sendo os momentos mais críticos e de 

maior pressão aqueles em que foram expressos melhores apetências e 

disponibilidade para reagir.  

 

3.6. Os Guias do Processo 

 

Orientar implica um elevado esforço por parte dos docentes que cumprem 

com estas funções, na medida em que a tarefa de orientação exige uma 

competência específica na área da supervisão. A preocupação central passa por 

formar, sendo que a lógica que reside nesta aprendizagem não é de transmissão 

mas do aprender a fazer (Batista, Graça, & Queirós, 2014). 

Neste sentido, o papel do PO passa essencialmente pela normalização 

do que está regulamentado e o que efetivamente é realizado no contexto de 

estágio, enquanto que o professor cooperante adquire a responsabilidade e o 

desafio na imagem que dá da educação física na prática aos futuros professores 

(Batista, Queirós, & Rolim, 2013). O papel do professor cooperante deve 

conduzir os estudantes estagiários, de forma gradual, de uma participação 

periférica para uma participação mais interna, mais ativa e mais autónoma 

(Batista, Graça, & Queirós, 2014). Este percurso de imersão na cultura 

profissional da escola quer-se progressivo e refletido, para que a configuração e 

reconfiguração das identidades profissionais possam ter lugar (Batista, Pereira, 

& Graça, 2012). 
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Assim, o PC e o PO adquirem papéis fundamentais no EP do professor 

estagiário, uma vez que facilitam a sua integração na atividade profissional e no 

contexto onde está inserido, e contribuem para o seu desenvolvimento 

profissional. 

No contexto de prática vivido, a PC foi bastante exigente, visto que 

distribuiu demasiadas tarefas para serem realizadas em curtos períodos de 

tempo. Porém, isto foi necessário para a boa preparação e consistência do NE 

na intervenção e, consequentemente, na resolução de problemas. Para além 

disto, a PC também foi bastante prestável e procurou sempre apoiar os seus 

estagiários, sendo que o seu contributo se revelou essencial no crescimento 

profissional e pessoal dos estagiários. Foi também graças à PC que o núcleo 

conseguiu realizar e finalizar todas as tarefas, de forma a “manter-se nos carris”. 

Relativamente ao PO, esteve sempre disponível para ajudar em todas as 

questões e dúvidas que foram surgindo ao longo do estágio. O rigor e a exigência 

foram aspetos que estiveram sempre presentes na elaboração de todas as 

tarefas e na lecionação, observação, análise e discussão das aulas, pois sempre 

se demonstrou preocupado e com vontade de contribuir para a nossa 

aprendizagem enquanto professores. Apesar do apoio fornecido pelo PO ter sido 

naturalmente um pouco mais distante do que com a PC, considero que foi um 

elemento essencial na análise crítica das minhas práticas e permitiu-me refletir 

acerca do tipo de professor que quero vir a ser e da pertinência e adequação dos 

métodos de ensino. Desta feita, influenciou e auxiliou a construção da minha 

identidade profissional. 

Em suma, os referidos guias do processo contribuíram de forma lógica, 

sistemática e progressiva para a melhoria do meu processo formativo e para a 

minha aprendizagem global. 

 

3.7. O Grupo de Educação Física 

 

O grupo de EF foi composto por 12 professores — 5 do sexo masculino e 

7 do sexo feminino —, inserindo-se aqui a coordenadora de departamento, que 

simultaneamente foi a PC. 

Desde o primeiro contacto com os professores do grupo de EF que a 

aceitação foi total, ajudando na integração dos estagiários na comunidade 
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escolar e na adaptação às normas e regulamentos gerais e específicas do 

agrupamento. Considero espetacular o grupo de EF da escola e do 

agrupamento, visto serem divertidos e ao mesmo tempo muito profissionais e 

empenhados. Trataram os elementos do NE como colegas de trabalho 

extremamente importantes para os ajudar a lutar pela defesa da disciplina da EF, 

que é reconhecidamente discriminada e ignorada pela sociedade. Em particular, 

destaca-se que os aspetos que nos unem em torno da EF, as diferenças e 

semelhanças, as nossas opiniões e fundamentos, foram sempre respeitadas e, 

de certa forma, contribuíram para que houvesse um clima extremamente 

saudável e enriquecedor, na medida em que todos aprenderam com os outros. 

Todos os temas relativos ao trabalho a desenvolver foram alvo de 

discussão, ou seja, não apenas as aulas e a escola em geral, mas também as 

experiências e acontecimentos na vida de cada um e assuntos da atualidade. 

Nem sempre houve concordância, como é óbvio, no entanto, estas partilhas de 

opiniões e pensamentos revelaram-se importantes na minha aprendizagem e as 

divergências que foram surgindo apelaram à capacidade de raciocinar e refletir 

para se conseguir fortalecer uma forma de agir e de ensinar. 

Desta forma, ao longo do ano, juntamente com os elementos do grupo de 

EF, foi possível repensar o ensino, observando e analisando os diferentes 

métodos e estratégias dos professores com experiência no contexto real, que 

permitiu que conseguisse criar e desenvolver a minha própria metodologia de 

ensino tendo em vista o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Os 

professores do grupo de EF tiveram assim um papel essencial nesta minha 

experiência e revelaram ser agentes mediadores significativos no processo de 

integração na escola e no processo de aprendizagem. 

 

3.8. O Grupo de Desporto Escolar 

 

O Desporto Escolar (DE) representa um dos principais objetivos da 

ESDMII, visando o desenvolvimento de comportamentos como a autonomia, a 

responsabilidade, o sentido crítico, a cooperação, a criatividade, os sentimentos 

de prazer, a emoção, o risco, a competição e a superação (Pina, 1997). Pode-

se assim dizer que o DE é o ensino do desporto através da competição e dos 

processos que antecedem a sua preparação. É também um espaço de convívio 
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e de inter-relacionamento dos jovens, propício para o desenvolvimento de 

hábitos de vida saudáveis. 

De acordo com o programa de DE, a sua principal missão passa por 

garantir a prática desportiva regular de qualidade, contribuindo para a promoção 

do sucesso dos alunos, dos estilos de vida saudáveis, dos valores e princípios 

da cidadania. Este tem como perspetiva a inclusão de todos os alunos do 

sistema educativo para a prática regular de atividades físicas e desportivas. 

O DE revelou-se um excelente contributo para a completa aprendizagem 

de como ser professor, visto que proporcionou situações ligeiramente diferentes 

das que decorreram das aulas, e permitiu-me vivenciar experiências únicas com 

professores e alunos incríveis. Os professores estagiários ficaram com a 

responsabilidade de ajudar a PC na secção da natação e de acompanhar os 

respetivos atletas. 

O grupo de DE de natação foi sempre bem organizado, através da 

distribuição de funções e tarefas a cada professor, consoante os níveis de 

ensino. Para além disto, denoto o compromisso e a seriedade que cada um 

demonstrou ao longo das aulas, fornecendo aos alunos a oportunidade de 

aprender através de situações desafiantes e alcançáveis. Isto permitiu que estes 

evoluíssem e ultrapassassem as suas dificuldades sem desmotivar para a 

prática e dotou-os de valores e princípios úteis para as suas vidas. 

O grupo de professores foi bastante eficaz e revelou extrema 

preocupação na passagem de conhecimento aos alunos, permitindo a estes 

exercitar tudo o que lhes foi transmitido e, de uma forma geral, a aprendizagem 

obtida foi extremamente positiva em todos os componentes do ensino. 

Um dos aspetos positivos que se destaca foi o facto de procurarmos não 

descurar alguns dos conteúdos que, a priori, poderiam não parecer importantes 

mas, em última análise, se revelaram cruciais na evolução dos atletas, 

nomeadamente a organização dos alunos por níveis de ensino ao longo das 

pistas e, mesmo dentro da própria pista, a organização da saída dos alunos e o 

sentido do nado realizado sempre pelo lado direito. 

Quanto aos conteúdos integrados em cada nível de ensino, como foi já 

referido, nunca foram negadas oportunidades para os alunos aprenderem, sendo 

que tiveram diversas situações desafiantes consoante as respetivas 

necessidades e dificuldades, quer nos diversos estilos de nado e respetivas 
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partidas e viragens, quer nos diversos conteúdos de adaptação ao meio 

aquático, que se revelaram essenciais para a evolução dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1. Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

A área 1, designada por Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, engloba as tarefas de conceção, planeamento, realização e 

avaliação, referenciando que o professor estagiário tem que conduzir um 

processo de ensino-aprendizagem promotor da formação e educação do aluno 

no âmbito da EF (Matos, 2012). 

As principais tarefas que foram exigidas nesta área encontram-se 

elencadas de seguida: 

i. Lecionar as aulas da turma que foi atribuída pela professora 

cooperante; 

ii. Elaborar documentos para os três níveis de planeamento (anual, 

unidade didática e aula); 

iii. Desenvolver os planos de observação sistemática e realizar as 

respetivas observações; 

iv. Elaborar a reflexão final escrita de cada aula e da unidade didática, 

do plano anual e das observações realizadas; 

v. Participar nos conselhos de turma em que se realiza a prática de 

ensino supervisionada, nas reuniões de departamento curricular e 

do grupo disciplinar; 

vi. Construir e manter atualizado o portefólio. 

 

“O sucesso da aprendizagem dos alunos está dependente da capacidade 

que o professor tem para analisar os contextos específicos e de selecionar os 

meios e estratégias mais adequadas para as circunstâncias apresentadas. Para 

tal, é necessário organizar e estruturar toda a sua intervenção para que ela seja 

tão profícua e produtiva quanto necessário”. 

(Onofre, 1995: p. 79) 

 

 As quatro fases que compõem a organização e gestão do processo 

ensino-aprendizagem não devem ser encaradas de forma isolada, mas de forma 
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integrada, pois estão todas interligadas, na medida em que a atuação em cada 

uma destas interfere com as restantes. Assim, o resultado e a eficácia do 

processo estão dependentes destas quatro fases de atuação e do modo como 

se articulam. 

 Durante todo o processo de ensino-aprendizagem utilizou-se o Modelo de 

Estruturação de Conhecimento (MEC) proposto por Joan Vickers (1990), que é 

constituído por três fases: (i) análise, (ii) tomada de decisões, e (iii) aplicação. 

 As maiores dificuldades que emergiram na área 1 surtiram no 

cumprimento das tarefas e das funções nos prazos estabelecidos, visto que 

foram bastantes os trabalhos exigidos pela PC ao longo do ano letivo, bem como 

na capacidade para orientar e controlar autonomamente os alunos da turma. 

Destaca-se a gradual adaptação ao funcionamento da escola e aos métodos de 

trabalho da PC, uma vez que foram cruciais no aumento dos níveis de confiança 

e na obtenção de sucesso. De igual forma, o constante questionamento acerca 

da aplicação de algumas estratégias de intervenção e métodos pedagógicos 

obrigaram a recorrer à investigação para robustecer o conhecimento e adquirir 

competências para aplicar na ação, observando e analisando se a procura e 

utilização das soluções para os problemas encontrados foram ou não adequadas 

e se forneceram resposta às necessidades gerais da turma e específicas dos 

alunos. Com isto, surgiu a necessidade de ser sistematicamente reflexivo e 

apreensivo com os acontecimentos, algo que revolucionou o desempenho 

enquanto professor e contribuiu para a construção da identidade profissional e 

consequente global aprendizagem. 

 

4.1.1. Conceção 

 

 Atualmente, assiste-se a uma acentuação da formação baseada na 

aquisição e reprodução de conhecimentos, que carece de espaços flexíveis, que 

contemplem a criatividade e a inovação. Esta conceção de educação, 

intelectualmente orientada, remete para uma valorização quase exclusiva do 

conhecimento (McNamee, 2005), representando um dos maiores entraves à 

valorização da EF. 

 Desde a sua introdução na escola, no século XIX, que a EF tem lidado 

com uma baixa apreciação das demais áreas disciplinares, que questionam a 
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sua legitimidade enquanto componente obrigatória do currículo escolar (Hirst & 

Peters, 1970). 

 Presentemente, a EF é vista de diversas formas, sendo que uma é 

exclusivamente direcionada para a competição, em que o papel do desporto 

surge como o principal foco; outra para a saúde, em que a componente do treino 

físico é a dominante; e ainda outra para a recreação, na qual apenas se cativam 

as atividades de lazer associadas exclusivamente ao prazer. O facto destas três 

vertentes não se encontrarem interligadas, demonstra incoerência e debilidades 

quanto à conceção da EF. No caso da EF ser exclusivamente direcionada para 

a competição, poderá dissimular o desenvolvimento de conhecimento específico, 

habilidades e compreensão das práticas. Já no caso de ser meramente por 

motivos de saúde, o conteúdo educativo é descurado, pois a preocupação 

central surge na participação ativa do aluno, tendo em vista a criação e 

manutenção de estilos de vida ativos e não a aprendizagem em contexto escolar. 

Por último, se for meramente recreativa, a disciplina pode ser encarada como 

uma pausa do trabalho exigido nas restantes disciplinas curriculares. 

 Contudo, as duas ideologias convencionais de Bart Crum (1993) – 

“education of the physical” e “education through the physical” – continuam a 

manifestar-se nas práticas de ensino. Estas surgem de ideais, respetivamente, 

biológicos e pedagógicos, resultando num processo de ensino-aprendizagem 

voltado, ora para o divertimento e controlo disciplinar, ora para a aptidão física, 

sendo que o foco na aprendizagem tende a ficar descurado. Estas são 

conceções que se repercutem nas práticas, levando a que os princípios do 

entretenimento e do treino da aptidão física imperem, remetendo ao 

esquecimento o princípio essencial, que é o ensino (Batista & Pereira, 2014). 

Face a todo o conhecimento existente sobre os benefícios da prática 

regular de exercício físico e da constante preocupação com o bem-estar corporal 

e mental, ainda se considera que todos estes hábitos de vida saudáveis não são 

relevantes no meio escolar e, como tal, não devem ser alvo de significância 

através da disciplina de EF. 

A EF apesar de possuir um cariz educacional bastante complexo, o qual 

permite a transmissão de princípios e valores essenciais para toda a vida, parece 

ser ainda a única disciplina que trabalha a corporalidade, isto é, a única que visa 

a formação integral do aluno utilizando o corpo como instrumento primordial e 
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fundamental na aquisição de todo o conhecimento e competências. No entanto, 

infelizmente aos olhos da grande maioria das pessoas, inclusive alguns 

profissionais da área, esta detém ainda uma irrelevância educacional 

preocupante. De facto, os professores de EF devem ser os primeiros a defender 

a EF e a sua pertinência e, portanto, o modo como expõem o currículo aos alunos 

também poderá influenciar negativamente a perceção da área (Ranson, 2000). 

A EF, mais que outras áreas disciplinares, encontra-se numa situação de 

maior vulnerabilidade no contexto curricular, pelo que não pode continuar a 

persistir em fórmulas gastas e em expedientes de mera sobrevivência; necessita 

ensaiar novos caminhos, capazes de atrair e de implicar a vontade e a energia 

dos estudantes e professores num esforço de construção conjunta de 

experiências de aprendizagens desportivo-motoras enriquecedoras e 

culturalmente significativas (Azzarito & Ennis, 2003). Como tal, qualquer 

reconceptualização da EF, que contribua para a criação do “fisicamente 

educado” ou “desportivamente ativo”, terá de ser acompanhada de melhorias da 

qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem (Hardman, 2015), 

designadamente pelo recurso a diferentes modelos de ensino que podem servir 

de apoio à transformação dos discursos e das práticas da EF, bem como à 

reconfiguração dos papéis, das responsabilidades e das relações entre os seus 

atores. 

A minha conceção da EF passa pela promoção de ensinamentos aos 

alunos, tendo como prioridade a área desportivo-motora e atendendo ao 

programa da disciplina e às reais características e necessidades de cada um, 

visto que se considera ser crucial a adaptação e preocupação do professor para 

com o potencial de aprendizagem de cada aluno. Neste sentido, torna-se 

fundamental o professor conseguir lecionar e transmitir conhecimento através da 

imposição da afetividade, procurando proporcionar um bom clima de 

aprendizagem e uma boa relação com os alunos, tornando-se possível garantir 

o principal objetivo do professor, o de ensinar, e o do aluno, o de aprender. 

4.1.2. Regulamentos Gerais – Programas Curriculares de EF 

 

 Os programas curriculares, sob o ponto de vista da estrutura e da 

articulação horizontal e vertical dos conteúdos, servem de base para o ensino da 

EF nas escolas de todo o país, de forma a uniformizar a abordagem das 
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diferentes modalidades ao longo dos diversos ciclos. De facto, estes são o 

suporte básico e essencial com que os professores se deparam logo no início, 

onde o intuito passa por verificar as linhas orientadoras para se conseguir 

delinear os objetivos gerais da disciplina em cada ciclo de ensino. 

 Os programas foram concebidos como um instrumento necessário para 

que a EF fosse reconhecida pela sociedade e ganhasse a importância que 

merece, deixando de ser vista, por um lado, como meramente desgastante e 

intensiva a nível físico e emocional ou, por outro lado, como exclusivamente 

deleitosa e gratificante. É necessário demonstrar que a EF prepara e dota o 

aluno de habilidades, conhecimentos, princípios e valores diferentes das 

restantes disciplinas e, por ser primordialmente de caráter motor, revela-se então 

como a única disciplina em que o aluno desenvolve o dualismo corpo e mente. 

A necessidade de suscitar uma dinâmica de desenvolvimento do currículo 

real da disciplina é cada vez mais a questão central à qual os programas 

procuram responder, no sentido de que possam ser criadas, em todas as 

escolas, as condições materiais e pedagógicas para que cada aluno possa 

usufruir dos benefícios da EF. Assim, a conceção da EF concretiza-se na 

aquisição de habilidades e conhecimentos, na elevação das capacidades do 

aluno e na formação das aptidões, atitudes e valores. Estas devem ser 

proporcionadas pela atividade física adequada, ou seja, intensa, saudável, 

gratificante e culturalmente significativa. 

 Estes programas assentam numa proposta que possibilita a adaptação 

aos diferentes recursos materiais, consoante as condições da escola; humanos, 

de acordo com a heterogeneidade dos alunos; e pedagógicos, atendendo à 

metodologia de ensinamentos requerida pelos professores. 

 A análise crítica aos programas curriculares da disciplina, nomeadamente 

ao programa do ensino secundário para os cursos científico-humanísticos e 

tecnológicos foi uma das primeiras tarefas no EP. Esta surtiu com o propósito de 

apelar ao sentido reflexivo e capacidade de adaptação dos conteúdos face ao 

contexto por parte dos professores estagiários. 

 De acordo com o programa e atendendo à turma de 10º ano atribuída, 

uma das principais conclusões que se retirou foi de que o 10º ano funciona um 

pouco como espécie de transição entre o ensino básico e o ensino secundário, 

uma vez que os objetivos do 9º ano se mantêm no 10º ano. Desta forma permite-
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se que os alunos consolidem e complementem a sua formação do ensino básico 

trazendo para o ensino secundário o conjunto de comportamentos e habilidades 

que são esperados, para poderem desta forma dar resposta às exigências desta 

nova etapa programática e escolar.  

 Ao longo da experiência, verificou-se que nem sempre foi possível 

lecionar todos os conteúdos que o programa solicitava, devido às diferentes 

reações e dificuldades demonstradas pelos alunos nas diversas modalidades. 

 Como seria de esperar, o programa revelou-se demasiado extenso face 

ao número reduzido de aulas. De facto, a quantidade de modalidades e 

conteúdos a lecionar durante um único ano letivo não se justificam perante a 

escassez de tempo dedicado à disciplina na escola. Teve de se ajustar 

constantemente o planeamento e a atuação graças a esta preocupação e às 

respostas dos alunos, pois como já foi referido, foi uma turma bastante 

heterogénea em que houve uma constante necessidade de desenvolver 

estratégias de intervenção e de motivação para os alunos com maiores 

dificuldades. 

 Foram 8 as modalidades que foram lecionadas ao longo do ano letivo – 

Andebol, Badminton, Basquetebol, Dança, Futsal, Ginástica Acrobática, 

Ginástica Artística e Voleibol –, sendo que numas obteve-se maior tempo de 

lecionação e mais vezes o espaço disponível para o fazer, de acordo com as 

aulas previstas e dadas e com o roulement de instalações. A aptidão física foi 

inserida em todas as aulas e foi avaliada em diferentes parâmetros para cada 

período escolar – força superior, força média, força inferior, flexibilidade, 

resistência aeróbia e velocidade. Para além disto, a aprendizagem obtida pelos 

alunos ao longo das respetivas aulas e, pelo simples facto de haver alternância 

sistemática nas aulas das diferentes modalidades a abordar nos períodos letivos, 

tornou ainda mais complicado o planeamento e a atuação, na medida em que 

nas modalidades mais acessíveis, ou seja, de menor índice de dificuldade para 

o nível geral da turma e, respetivamente as modalidades preferidas, houve 

naturalmente maior aprendizagem e evolução. Ao invés disto, nas restantes 

modalidades foi necessário determinar inúmeras estratégias de intervenção e 

motivação de acordo com as dificuldades detetadas e comportamentos 

observados. 
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 No geral, conclui-se que os alunos poderiam ter aprendido e evoluído 

bastante mais se tivessem um número maior de aulas para cada modalidade ou, 

pelo menos, se se conseguisse selecionar e hierarquizar as modalidades a 

abordar numa perspetiva de dar maior ênfase e preferência às principais 

necessidades dos alunos e como forma de potenciar as suas habilidades. Deste 

modo, poderia ter sido mais benéfico para os alunos se estes tivessem um 

contacto com menos modalidades em cada ano letivo mas por mais vezes 

durante esse mesmo ano letivo, proporcionando assim ao aluno mais tempo de 

exercitação e, consequentemente, uma melhor e mais sólida aprendizagem. 

 

4.1.3. Regulamentos Específicos 

 

 É necessário que a escola possua regulamentos específicos relativos às 

suas práticas e à sua realidade, nos quais os objetivos primordiais deverão ser 

direcionados para que os alunos consigam adquirir e consolidar, 

convenientemente, as matérias abordadas e, em simultâneo, se formem como 

pessoas autónomas, conscientes, respeitadoras e que sabem viver em 

sociedade. 

 O AEDMII detém todos os projetos referidos e planos em todos os níveis, 

o que contribui para uma melhor organização e hierarquização dos diferentes 

órgãos de gestão, a diferenciação de papéis e o contributo que cada agente de 

ensino deverá providenciar à comunidade escolar. Como tal, existe uma 

necessidade extrema de se interligarem as normas dos regulamentos centrais 

com os dos regulamentos locais, tendo em vista a contextualização do ensino na 

comunidade escolar. 

 O Projeto Educativo de Escola, que abraça as responsabilidades 

educativas do agrupamento, pretende ser um documento de caráter pedagógico, 

que define objetivos, estratégias e metas a atingir, no sentido de orientar e 

melhorar a qualidade do serviço educativo. Neste é caracterizado todo o 

agrupamento e agentes educativos, bem como a oferta educativa por ano de 

escolaridade. De igual forma, apresenta a missão fundamental do AEDMII no 

contributo para o melhoramento da sociedade através da formação de cidadãos 

críticos, criativos e responsáveis, bem como a visão que o AEDMII assegura a 

todos os seus alunos. Ou seja, reporta os conhecimentos e as competências que 
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permitem aos estudantes atingir o seu potencial humano de forma a poderem 

intervir na sociedade como cidadãos globais responsáveis, contribuindo para o 

bem comum e o desenvolvimento sustentável. Outros assuntos não menos 

importantes e que são também eles levados a cabo pelo AEDMII são os pontos 

fortes e áreas prioritárias de intervenção, os objetivos orientadores nos diversos 

domínios, a monitorização e avaliação do projeto educativo e as estratégias de 

comunicação e divulgação pela comunidade educativa. 

 O Regulamento Interno do AEDMII pretende concentrar um conjunto de 

regras que harmonizem comportamentos e garantam o desenvolvimento do seu 

projeto educativo, num quadro de perfeita normalidade, alicerçado na Lei das 

Bases do Sistema Educativo e noutros diplomas normativos, nos valores da 

cidadania, da democracia e na qualidade da formação integral das crianças e 

dos jovens. Só o envolvimento, colaboração e responsabilização de alunos, 

pessoal docente e não docente, pais, encarregados de educação e demais 

intervenientes no processo educativo, poderá proporcionar aos alunos o 

sentimento de pertença à escola bem como a tranquilidade e a disciplina 

indispensáveis ao bem-estar, sucesso educativo e à formação de cidadãos 

responsáveis e intervenientes. 

 O Plano Anual de Atividades refere-se à planificação e distribuição de 

todas as atividades extra-curriculares que decorrem ao longo do ano letivo. No 

caso do departamento de EF, foi elaborado um plano anual de atividades com 

as atividades a desenvolver com o intuito de reforçar o papel da EF no meio 

escolar e a sua importância na formação dos alunos. Assim, de forma 

consensual, os professores do departamento de EF das escolas do AEDMII — 

Escola Secundária D. Maria II e Escola Básica de Lamaçães — concordaram 

realizar um determinado número de atividades distribuídas por cada período e 

direcionadas exclusivamente para os alunos. 

 O Regulamento Específico de EF define as regras de organização e 

funcionamento do Departamento de EF e Desporto (DEFD), nos termos fixados 

no Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de junho e em conformidade com o regulamento 

interno do AEDMII. 

O Projeto Curricular de Turma engloba as linhas de atuação comuns, a 

contextualização da intervenção educativa, as práticas de diferenciação 

pedagógica, a avaliação das aprendizagens, a calendarização das reuniões de 
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conselho de turma e com os encarregados de educação, a organização do 

dossier e respetivos registos dos acontecimentos. A sua elaboração e 

organização depende da colaboração e da responsabilidade de todos os 

professores do conselho de turma, no qual o DT é o principal elo de ligação entre 

o conselho de turma e os encarregados de educação. No caso da EF, foram 

delineados todos os objetivos, gerais e específicos, que determinaram os níveis 

de desempenho que os alunos deveriam alcançar num determinado prazo, os 

processos de aprendizagem elegidos pelos professores, tão globais quanto 

possível e tão analíticos quanto necessário, a planificação de períodos de 

aprendizagem concentrada e de aprendizagem distribuída, tendo em conta o 

roulement de instalações e a relevância em torno da periodização do treino das 

capacidades motoras ao longo do ano letivo. 

 Para além destes documentos, foram elaborados ainda os critérios de 

avaliação do DEFD, que permitiram a uniformização de critérios avaliativos entre 

os docentes da disciplina e o auxílio à capacidade de autoavaliação dos alunos. 

Numa pequena análise, os critérios de avaliação devem ser interpretados com 

bom senso, considerando-se que a avaliação é contínua e, acima de tudo, 

devem fortalecer os aspetos de carácter moral e de cidadania que contribuem 

para a civilidade e construção de valores sociais. Desta forma, o processo de 

avaliação dos alunos foi organizado em três domínios: (1) atitudes e valores; (2) 

domínio motor; (3) domínio cognitivo. 

 Por último, surge o Programa de Educação para a Saúde e Educação 

Sexual, no qual obtive um envolvimento direto através da apresentação do tema 

“Alimentação e Atividade Física” durante uma aula teórica realizada no 2º 

período. De acordo com a planificação, este foi o tema que ficou da 

responsabilidade do DEFD. 

 Através da análise e aplicação destes documentos, obteve-se um maior 

conhecimento acerca da cultura e do funcionamento do AEDMII. De igual forma, 

forneceu um bom leque de referências e linhas orientadoras para se poder 

assumir o papel de agente educativo. O AEDMII dá relevo à EF e ao desporto, 

pois oferece boas instalações e equipamentos necessários para as aulas e para 

os grupos/equipas de DE. Para além disto, foi notório que o grupo de EF 

trabalhou sistematicamente em torno do bom clima de aula e de acordo com as 
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normas, demonstrando bastante eficácia no processo de ensino-aprendizagem 

e contribuindo para um bom rendimento e evolução da grande parte dos alunos. 

 

4.1.4. Planeamento 

 

 A realização eficaz das exigências programáticas exige, a par de uma 

abordagem profunda e consciente, um planeamento estratégico e 

pluridimensional do processo de ensino (Bento, 2003). Deste modo, a 

preparação da realização da prática pedagógica, para além da conceção, 

envolve o planeamento do ensino, sendo portanto uma etapa fundamental para 

a atuação do professor. 

 A planificação afigura-se como o elo de ligação entre as pretensões 

imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a 

sua realização prática (idem, 2003). É através deste processo que o professor 

procura os métodos de ensino e as estratégias adequadas ao processo de 

ensino-aprendizagem, define os conteúdos e os objetivos alinhados com as 

necessidades e diversidade dos alunos, determina as formas de avaliação e 

progressões de ensino que sirvam de suporte para a compreensão das 

prioridades, de maneira a garantir-se uma mais eficaz aprendizagem nos alunos 

(Matos, 2012). Assim, a necessidade de planear surge das indicações e 

orientações programáticas, da caracterização da turma, do conhecimento do 

nível de desempenho e das capacidades condicionais e coordenativas dos 

alunos, do equipamento e materiais disponíveis na escola, bem como de todas 

as condições e regulamentos estabelecidos pelo departamento. 

O planeamento deve compreender tomadas de decisão adequadas e 

adaptadas à situação concreta, que permitam o desenvolvimento dos alunos na 

realização prática. A sua operacionalização deve ser estruturada numa 

perspetiva macro, através do planeamento anual, numa perspetiva meso, 

recorrendo às unidades didáticas como meio de agrupar um conjunto de 

competências a serem desenvolvidas, e numa perspetiva micro, com a 

manifestação operacional através das situações de aprendizagem presentes no 

plano de aula. Para além disto, num contexto ainda mais minucioso, existe o 

planeamento do exercício/situação de aprendizagem, ou seja, de acordo com o 

nível que os alunos apresentam, é necessário ajustar e adaptar o exercício, 
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alterando as regras e condicionando a situação, tornando-a mais simples ou 

mais difícil, mais ou menos complexa, de modo a que se atinja os objetivos 

pretendidos. 

 Não é possível programar todos os aspetos e conteúdos inerentes à 

realização do ensino, daí que o planeamento consiste numa previsão e 

preparação da realização da prática pedagógica, que deve ser flexível a 

alterações e adaptações. Ao aperfeiçoar o planeamento torna-se possível 

melhorar a intervenção do professor junto dos seus alunos, considerando as 

suas necessidades, e, consequentemente, viabilizar um melhor processo de 

ensino-aprendizagem. 

No planeamento realizado foi utilizado o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) (Vickers, 1990), que é constituído por três fases:  

i. Análise: módulos 1, 2 e 3, que representam, respetivamente, a análise 

da modalidade desportiva ou atividade em estruturas de 

conhecimento, a análise do envolvimento e a análise dos alunos; 

ii. Tomada de decisões: módulos 4, 5, 6 e 7, em que se apresentam, 

respetivamente, a determinação da extensão e da sequência dos 

conteúdos, a definição dos objetivos, a configuração da avaliação e a 

criação de progressões de ensino;  

iii. Aplicação: módulo 8, em que é aplicado o que foi delineado através do 

planeamento anual, da unidade didática, da aula e até mesmo da 

progressão individual de cada aluno. 

O professor deve saber ainda distinguir as categorias do conhecimento, 

sendo que o módulo 1 se insere na categoria do conhecimento declarativo (o 

que ensinar), onde são mencionadas as 4 categorias transdisciplinares: os 

aspetos fisiológicos e da condição física, a cultura desportiva, as habilidades 

motoras e os conceitos psicossociais. Os restantes módulos inserem-se na 

categoria do conhecimento processual (como ensinar), onde são referidas todas 

as estratégias do processo de instrução. 

O MEC tem como base uma perspetiva de compreensão e de 

entendimento e, como tal, assenta inequivocamente no conhecimento. As 

diferentes fases têm as suas características e, assim sendo, propósitos e 

intenções distintas mas que estão interligadas, dando um significado coerente, 

lógico e sistematizado a todo o processo de ensino. 
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Não havendo um “manual de ensino” que forneça todas as estratégias de 

resolução dos problemas recorrentes durante o processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que este traduz particularidades e incidentes 

específicos e transformáveis conforme diversas causas e fatores dos 

intervenientes e das condições de ensino, o MEC surge como um modelo de 

planeamento eficaz na organização e gestão do ensino. Este traduz um 

pensamento transdisciplinar, apresenta as estratégias e habilidades de uma 

modalidade, demonstra como os vários conceitos influenciam o processo de 

ensino-aprendizagem, indica como uma matéria é organizada e revela princípios 

de instrução comuns a todos os desportos e atividades. Denota-se que todos os 

conceitos estão dispostos de acordo com uma estrutura hierárquica de 

conhecimentos e que este tem como objetivo ligar o conhecimento de uma 

temática à metodologia e estratégias para o ensino. 

O MEC assume-se assim como um guia orientador do ensino, que é 

flexível, capaz de se ajustar e adaptar aos acontecimentos decorrentes da 

comunidade escolar, e serve como ferramenta essencial para que o professor 

seja capaz de refletir sobre a sua própria prática. 

 

4.1.4.1. Planeamento Anual 

 

O planeamento anual afigura-se uma tarefa fulcral na análise de todo o 

processo educativo. A sua elaboração afigurou-se fundamentalmente como um 

documento orientador e um guião a seguir das inúmeras tarefas a cumprir ao 

longo do ano letivo (Quadro 1).  

O planeamento anual, no que concerne à fase de análise, necessita do 

cumprimento das seguintes etapas: 

i. Módulo 1: deverá analisar a EF como área curricular disciplinar, as 

competências gerais, transversais e específicas do ciclo de ensino, 

a extensão da EF e relação entre as áreas, os programas de EF nas 

várias componentes, os conteúdos programáticos do ano de 

escolaridade da turma de forma a elaborar uma síntese, assim como 

estabelecer as possíveis relações entre as várias disciplinas e as 

decisões tomadas ao nível do departamento de EF; 
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ii. Módulo 2: deverá analisar o envolvimento mais distante, que 

condiciona o processo de ensino-aprendizagem, mas não interage 

diretamente com este, tal como as condições locais da educação, 

as condições de aprendizagem e a gestão de equipamentos; 

iii. Módulo 3: deverá analisar o escalão etário nos vários domínios, o 

tipo de aluno da escola e os alunos da turma, procurando saber 

quem são, o que sabem e qual o seu nível de desenvolvimento. 

Na fase das decisões: 

iv. Módulo 4: deverá decidir qual a matéria de ensino e sua sequência 

nas várias áreas de extensão da EF; 

v. Módulo 5: deverá decidir os objetivos essenciais por categoria 

transdisciplinar, tendo em vista as competências do nível de ensino; 

vi. Módulo 6: deverá decidir sobre os aspetos, formas e critérios de 

avaliação, procurando transformar os dados da avaliação em 

classificação; 

vii. Módulo 7: deverá decidir sobre a forma de planear integrada, sobre 

as metodologias de abordagem das atividades físicas desportivas e 

da aptidão física recorrendo às diretrizes programáticas que 

apontam para um processo tão global quanto possível e tão 

analítico quanto necessário, para períodos de aprendizagem 

concentrada e de aprendizagem distribuída, sobre os métodos a 

utilizar para os aspetos da cultura desportiva e conceitos 

psicossociais e sobre a forma de integrar as competências gerais e 

transversais na planificação e realização das aulas. 

 

Quadro 1: Planificação Anual 

ANO/PERÍODO 1.º PERÍODO 2.º PERÍODO 3.º PERÍODO 

10º ANO 

Aptidão Física: 
- Aptidão muscular e 
Flexibilidade – Testes 
de força superior, 
média, inferior e 
flexibilidade (AD) 
- Velocidade (AD) 
- Aptidão aeróbia – 
Teste de Vaivém (AD + 
AS) 
 
Composição Corporal: 

Aptidão Física: 
- Aptidão muscular e 
Flexibilidade – Teste de 
força superior, média, 
inferior e flexibilidade 
(AS) 
 
Ginástica Acrobática 
Voleibol 
Andebol 
Basquetebol 

Aptidão Física: 
- Velocidade (AS) 
 
Composição Corporal: 
Índice de Massa 
Corporal (IMC) 
 
Dança 
Badminton 
Futsal 
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Índice de Massa 
Corporal (IMC) 
 
Ginástica: Solo e 
Aparelhos 
Andebol 
Voleibol 

N.º DE TEMPOS 

LETIVOS PREVISTOS: 

50 

N.º DE TEMPOS 

LETIVOS PREVISTOS: 

42 

N.º DE TEMPOS 

LETIVOS PREVISTOS: 

40 

 

O NE teve como as primeiras tarefas, antes da lecionação das aulas, a 

elaboração do planeamento anual (Quadro 1), atendendo aos programas 

curriculares, às normas estabelecidas no agrupamento e ao plano anual de 

atividades elaborado pelo DEFD. As modalidades a abordar em todos os anos 

de escolaridade já estavam previamente definidas pelo departamento, sendo 

que no nosso caso, apenas tivemos de nos preocupar com a planificação anual 

para o 10º ano e de averiguar quais as modalidades a abordar durante todo o 

ano letivo. Nesta ideia, tivemos de cumprir com os procedimentos do 

departamento e selecionar as modalidades a abordar nos diferentes períodos, 

atendendo à regra de ter de abordar uma modalidade individual e duas coletivas 

por período. Esta escolha teve de ser bem considerada, não só pelo simples 

facto das exigências da planificação e do cumprimento dos objetivos anuais, 

mas também de acordo com o roulement de instalações, em que se teve de 

verificar se a turma não iria sair prejudicada com a decisão, ou seja, atendendo 

aos espaços disponíveis para cada aula, procurou-se evitar que houvesse 

alguma modalidade em que os alunos poderiam ter um reduzido contacto e 

tempo de prática. 

Algumas modalidades como o andebol e o basquetebol, foram 

prolongadas para os períodos seguintes, pois considerou-se que o número de 

aulas foi insuficiente consoante o roulement e até porque o espaço que foi mais 

utilizado foi o ginásio, onde só se podia abordar as modalidades da ginástica e 

da dança. 
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A partir daqui, foi necessário agir de forma mais detalhada e então, para 

além da elaboração dos módulos correspondentes ao plano anual do 10º ano, 

foi efetuado ainda o planeamento anual para cada modalidade a lecionar, onde 

se incluíram os principais objetivos comportamentais a observar no aluno nas 4 

categorias transdisciplinares (os aspetos fisiológicos e da condição física, a 

cultura desportiva, as habilidades motoras e os conceitos psicossociais), os 

conteúdos específicos a trabalhar, as possíveis estratégias de intervenção a 

realizar e as funções didáticas a ter em conta e respetivos momentos. 

A elaboração deste documento, que não foi inflexível pois durante o ano 

foi necessário e fundamental realizar modificações e adaptações, foi 

extremamente importante pois permitiu a cada professor estagiário organizar e 

preparar todo o trabalho que se previa desenvolver durante o ano letivo. 

 

4.1.4.2. Planeamento da Unidade Didática 

 

Este nível de planeamento retrata a construção das unidades didáticas 

(UD) para cada modalidade. Trata-se de uma tarefa fundamental, que liga com 

a construção dos planos de aula, e que deve ser realizada de forma refletida e 

consistente, repartindo todos os conteúdos pelas aulas previstas para cada 

modalidade, nunca descurando o vínculo que existe entre as mesmas. 

 O planeamento da UD deverá identificar as categorias transdisciplinares, 

criar uma estrutura de conhecimento, organizando a informação numa hierarquia 

que mostre as inter-relações das habilidades e sub-habilidades e que contemple 

a ligação ao antes e ao depois (módulo 1); deverá analisar os espaços, 

equipamentos, materiais e aspetos de segurança, tendo como primeira 

preocupação a possibilidade de utilização ou alteração e como segunda 

preocupação a criação de rotinas (módulo 2); deverá organizar a avaliação 

diagnóstica com o objetivo de verificar o nível em que os alunos se encontram 

(módulo 3). Na fase das decisões, deverá construir o quadro de conteúdos 

programáticos tendo como base a estrutura de conhecimento, as condições de 

aprendizagem e o nível dos alunos e contemplar todas as categorias 

transdisciplinares (módulo 4); deverá definir os objetivos resultantes do 

conhecimento da matéria de ensino, do conhecimento do contexto de instrução, 

do conhecimento dos alunos e da extensão e sequência dos conteúdos (módulo 
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5); deverá decidir relativamente aos aspetos da avaliação formativa e sumativa 

através da elaboração de protocolos de avaliação, sobre as grelhas de registo e 

estratégias de observação e acerca da forma de transformar os dados da 

avaliação em classificação final do aluno na UD (módulo 6) e deverá decidir 

acerca das atividades de aprendizagem e sua progressão de forma a que o aluno 

possa alcançar os objetivos definidos para a UD, criando progressões tendo em 

conta as categorias transdisciplinares (módulo 7). 

 O DEFD do AEDMII tem como prática realizar todas as avaliações 

diagnósticas no início do ano letivo. Desta forma, elaborou-se um planeamento 

específico com o protocolo da avaliação diagnóstica de cada modalidade antes 

de se efetuarem as respetivas UD. Só posteriormente foram elaboradas as UD 

das modalidades, priorizando as necessidades de acordo com o planeamento 

anual efetuado. Assim, inicialmente estruturaram-se as UD para as modalidades 

a lecionar sequencialmente no 1º, 2º e 3º períodos. 

 Pelo facto das UD serem elaboradas antecipadamente, por vezes, tornou-

se essencial proceder a algumas alterações de acordo com os imprevistos que 

surgiram durante as aulas e mediante a evolução dos alunos. Estes reajustes 

foram cruciais, pois demonstraram uma vez mais o caráter reflexivo do 

planeamento e colocaram à prova a capacidade de intervenção e eficácia no 

ensino do professor. 

 Na elaboração das UD considerou-se uma grande diversidade de fatores, 

entre os quais o número de aulas previstas para a modalidade em questão, 

definindo-se os momentos da avaliação, os conteúdos a lecionar, a sua ordem e 

o tempo de exercitação necessário para a sua consolidação, consoante a 

prestação e o nível de desempenho demonstrado pelos alunos na avaliação 

diagnóstica. Além disto, procurou-se seguir uma ordem lógica e coerente no 

planeamento e a verificar-se na realização, destacando a abordagem dos 

conteúdos da base para o topo ou do topo para a base, consoante as 

características da modalidade e o nível de desempenho da turma. 

Nas modalidades do andebol, voleibol, basquetebol, badminton e futsal 

utilizou-se uma abordagem do topo para a base, isto é, de uma perspetiva global 

à analítica. Optou-se por administrar um conhecimento do topo para a base para 

possibilitar ao aluno uma visão global do contexto onde o objetivo seria o de 

determinar o elemento estrutural de complexidade mais baixa, mas que possuía 
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todas as características fundamentais do jogo formal. Esta abordagem permitiu 

aos alunos uma aprendizagem inserida no contexto de jogo e, como tal, foi 

providencial na melhoria das suas habilidades e compreensão do jogo. Contudo, 

as formas de jogo reduzidas foram sempre acompanhadas de exercícios 

analíticos com o objetivo de aperfeiçoar as habilidades motoras específicas, 

tendo sempre como referencial o jogo. 

Nas modalidades da ginástica artística, ginástica acrobática e dança 

preferiu-se uma abordagem da base para o topo, ou seja, de uma perspetiva 

analítica à global. Aplicou-se um conhecimento da base para o topo por serem 

modalidades bastante centradas na execução dos elementos e na harmonia dos 

movimentos e, uma vez que os alunos demonstraram pouco conhecimento e 

competências na avaliação diagnóstica, procurou-se transmitir os conteúdos de 

forma mais analítica, conjugando-os gradualmente e de acordo com a evolução 

dos alunos. Esta abordagem permitiu aos alunos compreender os diferentes 

conteúdos e aplicá-los no contexto de forma significativa e percebida, sendo que 

foi possível interligá-los na criação dos esquemas e coreografias. 

A elaboração das UD contribuiu para um desenvolvimento profissional e 

pessoal sustentado e para tornar o conhecimento mais consistente e coeso em 

todas as modalidades. As principais dificuldades que foram sentidas, em 

algumas modalidades, sucederam na distribuição dos diferentes conteúdos 

consoante o tempo de prática previsto e de modo a realizar uma sequência lógica 

e contextualizada com as dificuldades dos alunos. Casos disto foram a ginástica 

artística e acrobática, onde foi necessário adaptar bastantes situações e 

reajustar constantemente os grupos de trabalho, de forma a elevar os níveis de 

motivação e desempenho, potenciando a aprendizagem individual e em grupo. 

Para controlar e ultrapassar esta dificuldade, procurou-se gerir cuidadosamente 

a informação e dar prioridade às necessidades emergentes e que interferiam 

com a eficácia do ensino, com vista a que os alunos conseguissem consolidar a 

matéria no pouco tempo disponível. 

 

4.1.4.3. Planeamento da Aula 

 

 Os planos de aula assumem-se como o terceiro nível de planeamento e 

constituem a unidade mais representativa da planificação, uma vez que é um 
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reflexo de todo o trabalho desenvolvido anteriormente. O plano de aula deverá 

ser claro, objetivo e de fácil leitura, compreensão e aplicação, de modo a facilitar 

a intervenção do professor e o aumento do nível de desempenho dos alunos, 

contribuindo assim para a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. 

Trata-se de um guião para o professor se orientar antes, no sentido de se 

preparar antecipadamente para a lecionação da aula, durante, caso necessite 

de rever e analisar algo que seja pertinente e útil para o bom desenvolvimento 

da aula, e após a aula, com a reflexão sobre os acontecimentos a realçar-se 

como exclusivamente prioritária na correção de eventuais erros que tenham 

ocorrido na prática pedagógica e na resolução dos problemas que surgiram, 

melhorando o processo de ensino. O plano de aula contém todos os objetivos e 

tarefas a realizar e desenvolver durante a aula mas não prevê todas as variáveis, 

uma vez que podem ocorrer situações que obrigam a alterações e adaptações 

ao que estava previamente planeado. Deste modo, é essencial que o professor 

seja capaz de se adaptar às diversas situações e de reagir a partir da sua 

reflexão na ação e sobre a ação. 

 No planeamento da aula (nível micro) deverá ter-se em conta todo o 

planeamento executado anteriormente das UD (nível meso) e do anual (nível 

macro). De forma mais pormenorizada e seguindo a lógica do MEC, na fase de 

análise deverá analisar-se os conteúdos programáticos evidenciando as 

componentes críticas, os objetivos comportamentais, os erros mais comuns e as 

situações de aprendizagem mais adequadas, analisar-se as condições externas 

da aula, procurando a máxima rentabilização do espaço e do material em 

condições de segurança e analisar-se o nível de desempenho dos alunos nos 

diversos domínios atendendo à progressão e à diferenciação dos alunos. Na fase 

das decisões, deverá selecionar-se a matéria de ensino da aula e os respetivos 

objetivos, procurando-se incluir sequências metodológicas na própria aula e em 

conjugação com as restantes, concedendo assim alguma lógica ao processo de 

planeamento e viabilizando uma maior aprendizagem dos alunos aquando a 

realização do ensino. 

A estrutura do plano de aula ficou definida numa das primeiras reuniões 

de trabalho do NE (anexo 2). No plano de aula foram tidos em conta os aspetos 

essenciais para uma boa e rápida organização e gestão da aula. Constitui-se por 

um cabeçalho que inclui o nome do professor, o ano e a turma a que se 



51 
 

destinava, a data, a hora, a duração, o espaço disponível, o material necessário, 

o número da aula, o número de alunos previstos, a modalidade a lecionar e a 

respetiva função didática e, por fim, os objetivos da aula. O plano de aula foi 

dividido em três partes: inicial, onde se integraram os aspetos introdutórios da 

chamada, explicação dos objetivos da aula e realização da ativação geral; 

fundamental, com a apresentação e realização das situações de aprendizagem 

específicas da modalidade de abordagem e final, com o retorno à calma, 

arrumação de material e reflexão em conjunto para melhorar aspetos para a aula 

seguinte. Assim, procurou-se sempre garantir uma progressão lógica e coerente 

na aula, isto é, da ativação geral ao retorno à calma, nomeadamente quanto à 

contextualização, intensidade e frequência dos exercícios. Foi também 

composto pela duração dos exercícios, pelos objetivos comportamentais do 

aluno, pela descrição das situações de aprendizagem e respetiva organização 

metodológica e pelas componentes críticas, de modo a obter-se controlo quanto 

ao tempo despendido por cada exercício, na resposta a ser obtida pelo aluno 

para este ter sucesso na tarefa, na disposição dos alunos e do professor ao longo 

do espaço e no fornecimento contextualizado de feedbacks. Por último, incluiu-

se também o sumário, como forma de facilitar o registo e executar a transcrição 

deste para a plataforma escolar. 

 No início foi bastante o tempo despendido na elaboração dos planos de 

aula e face a todos os aspetos a serem considerados na sua construção, foi uma 

tarefa difícil de conceber com qualidade. As principais dificuldades surgiram na 

seleção e ajustamento das situações de aprendizagem, de forma a adequarem-

se ao nível de desempenho dos alunos, sendo simultaneamente desafiantes e 

alinhados com os objetivos da aula. Como forma de superar estas adversidades, 

recorreu-se a exercícios com a mesma organização mas com conteúdos e 

objetivos distintos, facilitando assim a intervenção e controlo junto dos alunos. 

Em todas as aulas foram integradas e interligadas as categorias 

transdisciplinares, o que permitiu que houvesse intencionalidade na 

aprendizagem global e uma progressão lógica no desenvolvimento dos alunos, 

havendo necessariamente preocupações metodológicas tais como os princípios 

pedagógicos e a inclusão e diferenciação dos alunos por níveis de desempenho, 

atendendo-se às capacidades e limitações de cada um. 
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 Naturalmente, esta fase de planeamento foi condicionada pelos recursos 

espaciais e materiais disponíveis, isto é, se o espaço exterior ou interior, e a 

quantidade e qualidade do equipamento necessário. A lecionação em espaços 

exteriores foi prejudicada pelas condições climatéricas, havendo necessidade de 

modificar parcial ou integralmente o plano de aula, consoante o novo espaço a 

ocupar, fosse num espaço exclusivamente dedicado à prática de EF ou fosse na 

sala do aluno e/ou sala de aula. Estes constrangimentos foram recorrentes, 

sendo que se tornou importante prevenir alguns problemas comuns nestas 

situações e, portanto, arranjar antecipadamente um plano de contingência. Na 

verdade sempre houve cautela e estas precauções permitiram obter um maior 

controlo e facilitaram a intervenção num processo de ensino condicionado. 

 Concluindo, o plano de aula constituiu-se como uma ferramenta 

orientadora do professor e como um instrumento facilitador do processo de 

ensino, conferindo maior qualidade e segurança aquando a prática pedagógica. 

Todas as decisões consideraram as unidades didáticas elaboradas e o 

planeamento anual, dando um sentido lógico a todo o processo do planeamento 

e garantindo sucesso durante a realização na prática pedagógica. 

 

 

 

4.1.4.4. Planeamento do Exercício 

 

Para além dos três níveis de planeamento suprarreferidos, torna-se 

evidente a importância do planeamento das situações de aprendizagem — o 

exercício — uma vez que possibilita procedimentos detalhados acerca da 

eficácia e adequação do exercício conforme o nível de desempenho e de 

motivação nos alunos. Tais preocupações e comportamentos são importantes 

pois têm sempre em vista a progressão individual do aluno e coletiva da turma. 

É a partir deste nível de planeamento que se deve valorizar as 

modificações e adaptações, por mais pequenas que sejam pois, posteriormente 

estas verificam-se fulcrais nos restantes níveis, possibilitando ao professor uma 

quantidade de informação relevante para que possa intervir qualitativamente. 

Ao longo do ano letivo foram inúmeras as vezes que se teve de ajustar e 

adaptar o exercício, alterando as regras e condicionando a situação, tornando-a 
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diferente (mais/menos simples ou complexa), de acordo com a resposta obtida 

pelos alunos e atendendo ao seu nível de desempenho, de modo a que fosse 

possível atingir os objetivos pretendidos. De facto, foram várias as vezes que se 

dividiu a turma em grupos, ora por níveis de desempenho, ora por fatores 

motivacionais e de cooperação, onde pouco a pouco foram sido implementados 

os conceitos da liderança, autonomia e entreajuda, com o propósito de todos 

aprenderem algo com os colegas. 

De forma a facilitar a atuação na aula, procuraram-se planear os 

exercícios de forma clara, sólida e coerente, isto é, utilizaram-se diversas 

sequências metodológicas, por vezes através da aplicação de um único 

exercício recorrendo a algumas variantes dentro deste, e aproveitou-se a mesma 

organização ao longo da mesma, não necessitando assim de tanto tempo nas 

transições entre exercícios. Desta forma, foi possível obter um maior controlo 

sobre a turma, uma boa gestão e capacidade de organização das aulas e um 

bom clima de aprendizagem, fornecendo margem de manobra para a instrução.  

A aprendizagem dos professores estagiários a este nível foi exponencial, 

graças ao apoio fornecido pela PC e à grande disponibilidade e vontade de 

aprender, pois procurou-se arranjar constantemente estratégias de resolução 

dos problemas e de aperfeiçoamento da intervenção. Tal contribuiu para que a 

capacidade de adaptar e flexibilizar as situações melhorasse e se tornasse uma 

constante, dando maior confiança e motivação para intervir. 

 

4.1.5. Realização 

 

Após a fase de planeamento, surge a etapa de realização do ensino, que 

é marcada pelos acontecimentos na prática pedagógica, onde todo o 

conhecimento e competências do professor são testados. Face a isto, denota-se 

a importância do planeamento previamente elaborado e da reflexão sobre a 

prática, uma vez que facilitam o processo de ensino e a intervenção do professor. 

A aula constitui-se como o verdadeiro ponto fulcral do pensamento e da ação do 

professor (Bento, 2003). É essencial que o professor se torne reflexivo, 

exprimindo um crescimento permanente que consequentemente leva a uma 

maior gama de escolhas e respostas possíveis (Larrivee, 2008). 
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 O principal objetivo da fase da realização é o de conduzir com eficácia a 

realização da aula, atuando de acordo com as tarefas didáticas e considerando 

as diferentes dimensões da intervenção pedagógica (Matos, 2012). Isto implica 

que durante a sua atuação o professor tenha de recorrer a diferentes métodos 

de intervenção adequados à diversidade dos seus alunos. De igual forma, o 

professor deve promover aprendizagens significativas, utilizando terminologia 

específica consoante as circunstâncias e otimizando ao máximo o tempo 

potencial de aprendizagem.  

 As quatro categorias didáticas propostas por Rink (1993), que permitem o 

bom desenvolvimento da aula e completam o processo de ensino-aprendizagem, 

são: 

i. a disciplina e o controlo, onde o professor deve orientar e regular 

todo o processo; 

ii. o clima da aula e da aprendizagem, referente ao ambiente criado e 

envolvimento vivenciado em todo o processo; 

iii. a gestão e organização das aulas, na qual o professor gere o 

tempo, o espaço, o material e os alunos, procurando aplicar um 

ensino eficaz; 

iv. a instrução, que se define como a capacidade de comunicar e de 

transmitir a informação da parte do professor.  

Todas as categorias referidas devem surgir na aula de forma 

contextualizada e interligada, sendo que o modo como o professor aplica cada 

uma delas poderá interferir com o resultado das demais. Como forma de 

complementar esta ideia, e visto que foi recorrente durante o EP, surgem outros 

parâmetros importantes para a obtenção de sucesso no processo de ensino-

aprendizagem, tais como a liderança e autonomia, que deverá ser realizada 

inicialmente pelo professor e transmitida gradualmente para o aluno; as 

estratégias de intervenção na prática e de resolução de problemas, tendo como 

propósito a adaptação e o ajuste da atuação do professor face às necessidades 

e dificuldades do aluno, bem como perante as ocorrências inesperadas; a 

observação sistemática realizada pelo professor, numa perspetiva de melhorar 

a sua capacidade de interpretar e analisar as respostas fornecidas pelo aluno 

face a determinados estímulos; a reflexão e a análise crítica do professor na sua 

atuação e nos acontecimentos, de modo a poder proporcionar um maior 
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rendimento e eficácia na prática; os modelos instrucionais de ensino utilizados 

pelo professor nas diferentes UD, tendo em vista a aprendizagem do aluno nos 

diversos domínios. 

 A realização do ensino foi o momento mais satisfatório durante todo o EP, 

pois a partilha de experiências e a transmissão de conhecimentos contribuiu para 

um bom relacionamento com os alunos, além das inúmeras situações 

desafiantes e dos obstáculos que se teve de ultrapassar. Apesar de toda a 

preparação que foi feita e de se tentar antecipar alguns dos problemas mais 

comuns, surgiram outros novos, algo que ajudou a promover a adaptação e a 

procura por soluções e estratégias, quer para o espaço e material disponíveis 

quer para a modificação e ajustamento dos exercícios face a resposta dos 

alunos. Assim, demonstrou-se por diversas vezes a capacidade de olhar para a 

aula e analisar e refletir rapidamente as ocorrências, para se poder reajustar ou 

modificar as situações tendo em conta os imprevistos, colocando sempre acima 

de tudo as necessidades dos alunos. 

Em suma, a necessidade de repensar constantemente o ensino, de se 

procurar resolver todas as situações inesperadas e de se refletir constantemente 

sobre os acontecimentos, contribuiu claramente para uma completa e gradual 

aprendizagem. 

 

4.1.5.1. O Controlo e o Clima de Aprendizagem 

 

 A boa gestão dos aspetos disciplinares compreende a explicação e a 

justificação das regras, a sua negociação e a implementação de procedimentos 

justos e razoáveis, num ambiente simultaneamente exigente e tolerante (Rosado 

& Ferreira, 2011). 

Uma das primeiras e principais preocupações e objetivos que se teve ao 

longo da lecionação das aulas foi o ganho da confiança e o controlo da turma. 

Assim, no início definiram-se regras e normas de conduta que os alunos tiveram 

de cumprir antes, durante e logo após as atividades da aula, nomeadamente: 

i. Antes: após as indicações dos assistentes operacionais, os 

estudantes aguardavam a autorização do professor para entrar no 

espaço da aula e colaboravam na preparação do material 

necessário para a mesma. 
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ii. Durante: os alunos seguiam as indicações na execução dos 

exercícios e das tarefas, procuravam evitar situações que 

colocassem em perigo a própria integridade física e a dos colegas 

e relacionavam-se entre todos com respeito e fair-play. 

iii. Após: os alunos colaboravam na arrumação do material utilizado e 

regressavam aos balneários de forma serena e pacífica para tomar 

um banho e reaver os objetos pessoais. 

 Foi logo na primeira aula — apresentação — que se explicou como seria 

o funcionamento da disciplina e qual o regulamento que os alunos deveriam 

cumprir. De uma forma geral, forneceram-se aos alunos os seguintes conselhos 

úteis para o sucesso na aula: (i) ser pontual e assíduo; (ii) comparecer na aula 

com o material necessário; (iii) respeitar o Professor, os colegas e os assistentes 

operacionais; (iv) manter as instalações desportivas em boas condições 

higiénicas; (v) utilizar devidamente o material desportivo; (vi) respeitar as normas 

de segurança; (vii) estar atento e não distrair os colegas; (viii) ser compreensivo 

e tolerante com as opções e com os erros dos colegas; (ix) ajudar os colegas 

que tenham mais dificuldades; (x) demonstrar vontade de melhorar e de cuidar 

da higiene após a atividade física. 

Destacou-se também o facto das aulas práticas se iniciarem no espaço 

definido para a aula, 5 minutos depois do toque de entrada e terminarem 10 

minutos antes do toque geral e que a chamada dos alunos seria feita no próprio 

local onde a aula se iria realizar. 

 No que se refere à realização da aula, procurou-se ter sempre em conta 

orientar e supervisionar a ativação geral e específica da modalidade a abordar, 

controlando os alunos por filas e colunas ou através da organização destes em 

xadrez ao longo do espaço. À medida que se foi obtendo sucesso e os alunos 

adquiriram as rotinas de aquecimento, foi-se permitindo alguma liberdade na 

disposição e organização destes, procurando-se apenas controlar à distância o 

seu funcionamento. Ao longo da parte fundamental da aula, por vezes, ao se 

estar mais focado no trabalho de um grupo, houve algumas dificuldades na 

obtenção do controlo geral da turma, na medida em que os alunos mais 

conflituosos aproveitavam para se desviar dos objetivos dos exercícios e para 

interferir no desenvolvimento da aula. Desta forma, sentiu-se a necessidade do 

professor se posicionar no espaço devidamente, isto é, com todos os alunos no 
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campo de visão, aquando a intervenção a algum grupo ou aluno específico. A 

postura inicial foi bastante ativa e séria, o que permitiu garantir desde cedo o 

respeito dos alunos e ganhar alguma confiança para a lecionação das aulas. No 

entanto, procurou-se conjugar isto com a disponibilidade que foi demonstrada 

através da ajuda aos alunos em qualquer assunto relacionado com a aula e com 

as potencialidades de cada um. 

 A turma não foi extremamente problemática mas, obviamente, conteve 

alguns alunos que ameaçavam desestabilizar constantemente as aulas, a sua 

progressão e a dos colegas. Atendendo a isto, foi dada especial atenção ao 

controlo destes casos, mostrando aos alunos a firmeza e segurança nas aulas e 

dando referência as responsabilidades que cada um possuía. De certo modo, 

garantiu-se eficácia no controlo ativo e na colocação da voz, uma vez que foi 

conquistada a atenção de todos quer nos momentos de exercitação quer nos 

momentos de desestabilização da aula. 

 Quanto ao clima de aprendizagem, a criação de rotinas, a boa vontade, a 

união e a amizade que foram incutidas no seio da turma revelaram-se fulcrais na 

interação saudável do professor com os alunos. O constante apelo à exercitação, 

a preocupação com as dificuldades dos alunos, a consistência na informação e 

encorajamento mediante a ação dos alunos, contribuiu extremamente para o 

bom clima da aula e para as boas práticas, assim como para a motivação 

enquanto líder do grupo e para a motivação dos alunos na aplicação dos 

conteúdos, independentemente das suas capacidades e do seu nível de 

desempenho. 

No geral, foi importante logo desde o início impor regras aos alunos, de 

forma a desenvolver um clima de aula positivo e propício para a aprendizagem. 

Quanto à apreciação e aprendizagem do professor, existiu uma evolução e 

melhoria ao nível do controlo ativo, através de estratégias de visão, de 

deslocamentos, de proximidade física e de atenção constante à prática; ao nível 

do clima de aprendizagem, visto que houve continuamente consistência, 

encorajamento e afetividade e ao nível da disciplina, na qual se procurou prevenir 

as situações mais comuns e remediar as inevitáveis. 

 

4.1.5.2. A Gestão e Organização das Aulas 
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O plano de ação do professor tem que ter em conta o sistema de gestão 

de aula quanto ao tempo, aos espaços, às matérias e aos alunos, visando a 

aquisição de elevados índices de envolvimento, através da redução da 

indisciplina e do aumento do tempo motor. Esta gestão está relacionada com a 

capacidade que o professor tem para criar um mecanismo que permita organizar 

o ambiente de aula, antecipar determinados comportamentos e manter um 

comportamento adequado por parte dos alunos (Siedentop, 1991; Rink, 1993). 

A gestão e organização das aulas envolve tarefas inerentes ao seu bom 

funcionamento, tais como a gestão do material e do espaço necessários para a 

prática, dos alunos tendo em conta as suas capacidades e diferenciação e do 

tempo de aula, procurando rentabilizá-lo ao máximo. Para tal, foi necessário criar 

rotinas organizativas antes da prática, na formação dos grupos, no 

estabelecimento de sinais e na autonomização dos alunos, de forma a facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem. Numa fase inicial, foi complicado incutir 

estes hábitos e rotinas nos alunos, no entanto, à medida que o controlo foi sendo 

assegurado, estes foram-se habituando a respeitar e a cumprir com estes 

procedimentos, tornando-se então naturais e regulares. A criação de rotinas de 

aula nos alunos são muito importantes para as rápidas transições entre 

exercícios ou tarefas, de forma a não quebrar a intensidade e o ritmo da aula. 

Siedentop e Tannehill (2000) relacionam a eficácia da aula com o seu ritmo, que 

deve ser elevado mesmo perante transições e outras tarefas de gestão. De facto, 

a criação de rotinas quanto à organização nos exercícios de ativação geral, nas 

transições entre os exercícios e na gestão dos espaços e do material, permitiu-

me reforçar o clima e o controlo da aula, bem como encaminhar os alunos para 

o sucesso. A qualidade da transição além de se refletir no tempo útil e na 

dinâmica da aula também traz vantagens para a concentração e atenção dos 

alunos. 

Nas primeiras aulas foram alguns os problemas provenientes do 

cumprimento dos tempos previamente definidos, havendo grandes tempos de 

transição e na organização entre os exercícios. Foi uma das dificuldades que se 

procurou melhorar desde cedo, uma vez que interferia no controlo e na instrução 

do professor e, consequentemente, na qualidade da aula. 

Outro dos aspetos essenciais para a boa gestão e organização foi a 

diferenciação dos alunos por níveis de desempenho. Esta preocupação permitiu 
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garantir oportunidades de aprendizagem a todos os alunos e os ajustes e 

reajustes nas situações de aprendizagem e nos objetivos, de modo a torná-las 

desafiantes a cada aluno, originou motivação na turma e contribuiu para elevar 

o tempo potencial de aprendizagem de cada um. A dificuldade surgiu na 

capacidade de organizar e orientar os exercícios, de acordo com as capacidades 

de cada aluno, procurando não excluir os alunos com maiores dificuldades e 

apelando à cooperação e respeito entre todos, mantendo assim os níveis de 

confiança e motivação altos. Assim, o equilíbrio entre os grupos formados e a 

manutenção destes ao longo de diversas aulas, originou bastante cooperação e 

apoio entre os elementos do mesmo grupo e também competitividade com os 

restantes grupos, onde o sucesso era garantido consoante os esforços obtidos. 

Concluindo, segundo Rink (1993), a gestão do espaço e do tempo de aula 

tem um impacto indireto nas tarefas, pois elas determinam o ambiente de 

aprendizagem e o tempo que os alunos passam em empenhamento motor. 

Como tal, a criação de rotinas e tarefas aos alunos foi muito importante não só 

para promover a cooperação e autonomia destes como também para dar a 

possibilidade do professor se focar noutras tarefas importantes. A constante 

procura na rentabilização máxima possível do tempo de aula e na diferenciação 

dos alunos por níveis de desempenho, acompanhando sempre a evolução 

destes, permitiu estabelecer por diversas vezes uma boa dinâmica e contribuiu 

para um desenvolvimento da aula favorável. Esta tarefa do professor está 

interligada com o controlo e clima da aula, visto que a atribuição de tarefas aos 

alunos que se encontram em situação de espera ou indiretamente ligados ao 

exercício, possibilita o contributo de todos na aula e ajuda a diminuir os 

comportamentos inapropriados, mantendo a concentração e a atenção dos 

alunos na aula. 

 

4.1.5.3. A Instrução 

 

 A instrução representa o conjunto de comportamentos de ensino que o 

professor utiliza para transmitir os objetivos e conteúdos do próprio ensino 

(Siedentop, 1991). A capacidade de comunicar constitui um dos fatores 

determinantes da eficácia pedagógica no contexto do ensino das atividades 

físicas e desportivas (Rosado & Mesquita, 2011). A instrução pode ser realizada 
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através de diversas técnicas, como a explicação, a demonstração, a exposição, 

o questionamento e/ou a utilização de feedbacks. Estas formas de comunicação 

verbal e não-verbal permitem ao professor transmitir a informação necessária 

para que os alunos compreendam os objetivos da aprendizagem e os apliquem 

na prática. 

 Uma das estratégias que ajudam a aumentar os índices de atenção e a 

comunicação entre os agentes de ensino e os praticantes é a clareza e a 

compreensibilidade da apresentação (Rink, 1993). De facto, o modo como o 

professor orienta os alunos e transmite a informação é crucial para a 

compreensão e correta aplicação da parte dos alunos. 

De forma a melhorar e otimizar a qualidade da informação, o professor 

deve aplicar as técnicas de instrução e correção orientando o praticante para o 

objetivo da tarefa, dispondo a informação numa sequência lógica, apresentando 

exemplos corretos e incorretos e repetir os conteúdos e matérias de maior 

dificuldade de compreensão e assimilação. Consoante as respostas e 

necessidades dos alunos, deve adaptar e personalizar a apresentação, tornando 

a informação clara e concreta. De forma a manter a atenção e captar o interesse 

dos alunos, a instrução deverá ser produzida de forma dinâmica e, se possível, 

recorrendo a experiências pessoais dos alunos que são atletas, dando 

importância à transferência de aprendizagem. 

A instrução foi, sem dúvida alguma, um dos aspetos mais relevantes e 

pertinentes na intervenção e a preocupação em transmitir a informação de forma 

cuidada e contextualizada garantiu a eficácia na compreensão e realização dos 

exercícios da parte dos alunos. Naturalmente, numa fase inicial, foi necessário 

recorrer a constantes modificações e ajustes na comunicação com os alunos, 

quer quanto à apresentação dos objetivos e conteúdos de forma clara e sucinta 

quer quanto à capacidade de lidar com as diferentes respostas e 

comportamentos observáveis nos alunos. Apesar de tudo, a organização da 

informação que foi sendo realizada aula após aula possibilitou que a transmissão 

fosse aprimorada e cada vez mais eficiente, dotando os alunos do conhecimento 

necessário para a aplicação dos conteúdos. 

Os obstáculos encontrados no processo de comunicação e instrução 

foram a capacidade de retenção da informação dos alunos, a linguagem aplicada 

e o receio de comunicar da parte dos alunos mais introvertidos. Como tal, foi 
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dada especial atenção à sobrecarga da informação, de modo a dar tempo aos 

alunos para processar toda a informação; à forma de comunicar com os alunos, 

visto que uns apenas necessitavam de instrução direta e precisa mas outros 

requeriam informação complementar para se poderem manter motivados na 

tarefa e orientados para os objetivos delineados; às diferentes reações e 

comportamentos dos alunos, apelando à participação ativa dos alunos com 

maiores dificuldades de inclusão e entendimento da matéria, contudo 

procurando não os expor demasiado e, de certa forma, os subvalorizar, mas 

antes incentivá-los a cooperar com os colegas e a ganhar alguma confiança e 

determinação. 

De acordo com Rink (1993), na instrução, a informação é transmitida em 

três momentos: antes da prática, durante a prática e após a prática. 

Antes da prática, o professor deve recorrer a apresentações de tarefas, 

explicações e demonstrações. Nesta fase, procurou utilizar-se sempre uma 

linguagem simples e percetível, para que todos percebessem o que se pretendia 

e, sempre que possível, recorreu-se à demonstração, pois é uma forma 

extremamente eficaz de apresentar aos alunos os objetivos e os 

comportamentos que devem ser realizados durante a tarefa. 

Durante a prática, através da transmissão de feedbacks pedagógicos. 

Aqui a referência foi o comportamento motor observado no aluno e de que forma 

intervir, no sentido do aluno adquirir ou aperfeiçoar uma habilidade. A sua 

utilização teve como objetivos reforçar e/ou dar qualidade à informação e motivar 

o aluno, de forma a influenciar a qualidade do desempenho motor e contribuir 

para o sucesso na tarefa. 

O feedback pedagógico constituiu-se como um elemento da eficácia do 

professor e, consequentemente, uma condição necessária à aprendizagem. 

Numa fase inicial, o feedback foi exclusivamente orientado para a motivação e 

incentivo na realização das habilidades motoras, ocorrendo poucas vezes e 

sendo pouco consistente. Conforme o ganho de confiança e o aumento da 

eficácia na comunicação do professor, verificou-se uma maior facilidade em 

detetar e analisar os erros realizados pelos alunos e, assim, em intervir e corrigir 

alguns desses comportamentos, conduzindo os alunos de forma mais eficaz 

para os objetivos pretendidos. 
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Como o feedback não é apenas um momento pontual mas antes um 

conjunto de momentos que formam o ciclo de feedback, foi requerida a 

observação da prestação motora dos alunos após a correção e transmissão de 

nova informação, de modo a verificar se o erro foi realmente corrigido e se a 

informação foi assimilada, encerrando então o ciclo através da aprovação, 

reprovação ou reformulação da informação. Todo este procedimento foi sendo 

incutido gradualmente com a ajuda da PC, pois para além de ser complexo e de 

exigir a atenção do professor, foi apenas uma das inúmeras tarefas a ser 

consideradas e, no início, o foco centrou-se primeiramente no controlo da turma 

e no clima da aula, posteriormente na capacidade de gerir e organizar as aulas 

e, por fim, na otimização da qualidade da informação. 

À medida que se foi conquistando a confiança dos alunos e melhorando 

a gestão e organização das aulas, a emissão do feedback tornou-se mais fácil e 

recorrente, pois tudo o resto já estava devidamente assimilado. Nesta fase, o 

foco foi então mais orientado para as necessidades dos alunos e menos para a 

atuação do professor. Rink (1993) diferencia ainda o feedback geral (sem 

informações individualizadas para o aluno) e específico (contém informações 

específicas para o aluno); corretivo (informa o aluno sobre o que há a corrigir no 

futuro) e avaliativo (há um julgamento a fazer sobre a ação realizada). 

Os tipos de feedback que mais ocorreram foram os feedbacks específico 

e corretivo, visto que foi notória a heterogeneidade dos alunos nos diferentes 

comportamentos realizados perante os diversos estímulos e situações 

produzidas. Daí que a diferenciação dos alunos por níveis tenha facilitado esta 

tarefa, orientado o feedback para os níveis idênticos e, adaptando, se 

necessário, para os alunos com maiores dificuldades. 

Após a prática, com a análise e reflexão acerca da prática. Primeiramente 

a reflexão era realizada em conjunto com os alunos na fase final da aula e 

posteriormente era elaborada de forma mais detalhada e precisa nas reflexões 

de aula do professor, demonstrando grande importância para a eficácia do 

processo de ensino-aprendizagem. Numa fase inicial, as reflexões foram mais 

descritivas, uma vez que se relataram apenas os acontecimentos, contudo, 

foram-se incluindo as dificuldades e as estratégias utilizadas, bem como alguns 

aspetos e sugestões para as aulas seguintes, de modo a melhorar a intervenção. 
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De uma forma geral, a preocupação em melhorar e otimizar a qualidade 

da informação através de técnicas de instrução e correção, do posicionamento 

assertivo do professor para poder observar o comportamento motor dos alunos, 

o conhecimento sólido e coeso da informação, a capacidade de deteção e 

análise de erros e o fornecimento de soluções e estratégias de intervenção, 

procurando não descurar e dar sentido ao ciclo de feedback foram essenciais 

para a obtenção de sucesso na comunicação com os alunos e na eficácia da 

instrução. 

 

4.1.5.4. A Liderança e Autonomia 

 

 Quando falamos em educação, referimo-nos a um fenómeno fundamental 

que ajuda a fundar o homem como sujeito e como pessoa para que possa 

construir a sua autonomia (Bento, 1995). De acordo com isto, durante todo o 

processo foi-se incentivando à autonomização dos alunos nas tarefas, de forma 

progressiva, isto é, à medida que os alunos iam interiorizando os conceitos e 

revelando evolução na compreensão e execução dos conteúdos. 

 A autonomia é um processo que permite e encoraja o aluno a escolher o 

método mais adequado para cada situação, para que venha ao de cima quem 

realmente o aluno é, o que pensa, o que quer fazer, que orientação dar ao seu 

trabalho e que significado dar ao processo (Oliveira, 1999). De certa forma, o 

aluno depara-se com a capacidade de analisar e compreender cada situação, de 

modo a conseguir tomar decisões. 

O professor surge como facilitador do processo de aprendizagem do 

aluno, de maneira que deve ter um papel ativo na orientação e acompanhamento 

de toda a sua evolução. Nesta perspetiva, o professor poderá estimular a 

autonomia do aluno através de estratégias de instrução, como o questionamento 

e a demonstração realizada pelo aluno e de estratégias de gestão das situações 

de aprendizagem, responsabilizando o aluno na orientação e execução de 

determinada função. Desta forma, fomenta-se no aluno um comportamento 

prospetivo em detrimento do meramente reativo (Pereira et al., 2009). 

 De modo a elevar os níveis de autonomia dos alunos, foram realizados 

diversos momentos de questionamento, de deteção dos erros nos colegas 

aquando a demonstração e de atribuição de tarefas e funções de liderança e 
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orientação, nomeadamente na aplicação de alguns modelos de ensino. Em 

algumas situações, os alunos tiveram de cooperar entre si, consoante os grupos 

formados, estimulando assim o trabalho em conjunto para se alcançar os 

objetivos pretendidos. Desta forma, foi possível desenvolver a autonomia e 

participação dos alunos nas aulas, contribuindo para o seu crescimento 

individual e em grupo. Outro fator que contribuiu para a autonomia dos alunos 

foi o conhecimento da própria avaliação e das suas habilidades, uma vez que 

potenciou a responsabilidade nas ações e no desempenho destes. 

 No caso do professor estagiário, a autonomia também foi naturalmente 

gradual, sendo que numa primeira fase a PC apoiou e assegurou todas as 

condições para o bom funcionamento das aulas e, posteriormente, foi necessário 

intervir de forma mais espontânea e autónoma, obrigando a repensar o ensino. 

 A liderança é o processo comportamental de influenciar indivíduos ou 

grupos em direção a objetivos (Gould & Weinberg, 2007). No ensino, uma 

liderança eficaz permite potenciar os recursos e habilidades dos alunos, no 

sentido de se conseguir obter um melhor desempenho. 

A capacidade de liderança de um professor é testada na arena da gestão 

e da disciplina e, quando alguma coisa corre mal, sabe-se mais depressa do que 

qualquer outro dos aspetos do ensino (Arends, 2008). Deste modo, a exigência 

e os métodos de ensino que cada professor incute na prática influenciam o 

comportamento dos alunos e todo o funcionamento e gestão da aula. 

A postura séria e as formas de intervir e de comunicar do professor foram 

extremamente importantes para a obtenção de controlo e respeito e, assim, 

possibilitou o aperfeiçoamento da capacidade de liderar e de gerir todo o 

processo de ensino. Todos os procedimentos que foram realizados, desde a 

inclusão de regras e normas de funcionamento das aulas até à transmissão de 

conhecimento nas diversas modalidades, reforçaram a noção de hierarquia 

existente na interação entre o professor e os alunos. A forma de ensinar, onde 

foram tidas em conta as principais necessidades dos alunos e o bom clima na 

cooperação e aprendizagem também possibilitou um reconhecimento destes 

face à competência do professor. 

 A inclusão da autonomia e da liderança no processo de ensino-

aprendizagem, quer da parte do professor quer do aluno através da 

diferenciação de funções, foi pertinente para que houvesse um bom 
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desenvolvimento durante todo o processo e, de tal modo, se alcançasse 

elevados níveis de aprendizagem. 

 

4.1.5.5. A Observação Sistemática 

 

A observação é um método de recolha de informação, através do qual é 

realizada uma análise direta do contexto a ser examinado. Pressupõe o lançar 

de um olhar sobre alguém ou situação (Damas & Ketele, 1985). 

Observar é muito mais do que olhar, é captar significados diferentes 

através da visualização (Sarmento, 2004). Esta perspetiva de atribuir um sentido 

significativo sobre algo ou alguém e tomá-lo como objeto de observação, 

segundo o mesmo autor, remete este processo para uma visão dinâmica, 

complexa e algo subjetiva, na medida em que as diferenças entre observadores 

ou entre contextos permitem perceções diferentes. Deste modo, o processo de 

observação nem sempre se traduz num ato absolutamente imparcial, pelo que é 

fundamental a configuração de um tratamento sistemático, objetivo e ajustado 

às circunstâncias do contexto. 

A observação é uma ferramenta extremamente importante no que 

respeita à formação de professores, principalmente na formação inicial, pois 

promove a reflexão sobre a prática e possibilita uma melhoria na ação educativa, 

contribuindo para uma experiência rica e produtiva no desenvolvimento 

profissional dos professores estagiários quando devidamente orientada e 

aplicada. Segundo Brooks e Sikes (1997), a observação constitui uma boa 

prática, em termos de validade, uma vez que variar as condições em que se 

realizam as observações de aulas permite a construção de uma imagem tão 

completa quanto possível da prática letiva de um professor. 

A aula, para ter um bom e completo desenvolvimento, deve conjugar todos 

os aspetos essenciais de boas práticas do professor, isto é, deve ser 

considerada como um todo e não ser direcionada exclusivamente para uma das 

categorias didáticas do processo de ensino. No entanto, poderá haver um foco 

para uma destas, no sentido do professor aperfeiçoar a sua intervenção, sem 

nunca prejudicar as restantes.  

Ao longo do ano letivo, foram realizados alguns momentos de observação 

à prestação dos colegas estagiários aquando a lecionação. A observação 
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ocorreu em diversos níveis, consoante a fase de aprendizagem dos professores. 

Assim, o processo de observação dividiu-se em três momentos: o primeiro 

momento, onde o principal objetivo era ganhar a confiança e estabelecer o 

controlo; o segundo momento, onde o principal objetivo era rentabilizar 

maximamente e gerir eficazmente o tempo de aula; e o terceiro momento, onde 

o principal objetivo era melhorar a qualidade de informação e instrução. Foram 

realizadas diversas observações para cada momento/fase de observação, tendo 

em vista a progressão e evolução do professor estagiário. Na concretização 

destes momentos foi utilizada a ficha de observação da aula que contemplava o 

registo dos principais comportamentos do professor, dos alunos, da interação 

professor-aluno e da organização das atividades da aula. 

As aulas foram observadas pelo NE e, em certos momentos, mais 

precisamente uma vez por período escolar, pelo PO. Estes momentos, quer de 

observação dos demais, aquando a lecionação quer de observação aos colegas 

estagiários, contribuíram bastante para o aperfeiçoamento das minhas 

competências profissionais. O facto de se analisar e refletir, em conjunto, todas 

as ideias e acontecimentos que decorreram durante a prestação dos professores 

estagiários e de se discutir os pontos fortes e fracos, bem como arranjar soluções 

e estratégias de intervenção, contribuiu para melhorar a atuação e respetiva 

performance dos professores e todo o processo de ensino-aprendizagem. Da 

mesma forma, os momentos de observação realizados enquanto observador, 

permitiram desenvolver a capacidade de observação e de análise crítica, pois 

através deste processo conseguiu-se detetar alguns aspetos que, por vezes, são 

descurados aquando a lecionação. Assim, durante a prática foi-se procurando 

desenvolver cada vez mais a capacidade de detetar e analisar os erros nos 

alunos e no próprio ensino, garantindo um maior controlo e confiança, 

melhorando a capacidade de gerir os recursos, e aprimorando a capacidade de 

comunicação e respetiva transmissão da informação. 

 

4.1.5.6. A Reflexão e a Análise Crítica 

 

A reflexão é uma forma especializada de pensar. Implica uma 

perscrutação ativa, voluntária, persistente e rigorosa daquilo em que se julga 

acreditar ou daquilo que habitualmente se pratica, evidencia os motivos que 
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justificam as nossas ações ou convicções e ilumina as consequências a que elas 

conduzem (Dewey, 1933). De certa forma, a reflexão baseia-se na vontade, no 

pensamento, em atitudes de questionamento e curiosidade, na busca da 

verdade e da justiça (Alarcão, 1996). A reflexão permite interpretar as próprias 

atuações, levantar os problemas que decorrem da ação e encontrar as soluções 

para os mesmos. 

 O professor enquanto agente educativo não pode dar o seu conhecimento 

como concluído, pois este encontra-se em constante mudança e transformação. 

Assim, o professor tem que estar sempre em constante mutação, renovando o 

seu conhecimento e questionando-se acerca das suas práticas para que possa 

melhorar as suas competências. A capacidade do professor em refletir sobre a 

prática e de ter um pensamento crítico assume-se como um fator fundamental 

na aprendizagem deste e no seu desenvolvimento profissional. 

O professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 

pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como 

mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores (Alarcão, 1996). Este 

questiona as suas práticas de ensino e procura renovar-se e adaptar-se às 

exigências da sociedade educativa, assumindo-se como um indivíduo autónomo 

que, quando confrontado com circunstâncias imprevisíveis, atua de forma 

instantânea, inteligente e flexível. 

 Zeichner (1993) defende que a reflexibilidade não é um conjunto de 

técnicas que possam ser empacotadas e ensinadas aos professores, não 

consistindo deste modo num conjunto de passos ou procedimentos específicos. 

Tal significa que a reflexão não é uma capacidade inata e que tem de ser 

sistemática e consistentemente trabalhada pelo professor. 

 De acordo com Schön (1987) podem distinguir-se três tipos de reflexão: a 

reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. 

A reflexão na ação acontece quando o professor reflete no decorrer da própria 

ação e a vai reformulando, ajustando-a assim a novas situações que vão 

surgindo; a reflexão sobre a ação acontece quando o professor reconstrói 

mentalmente a ação para a analisar retrospetivamente, sendo que o olhar a 

posteriori sobre o momento da ação ajuda o professor a perceber melhor o que 

aconteceu durante a ação e como resolveu os imprevistos ocorridos; a reflexão 

sobre a reflexão na ação é um processo que fomenta a evolução e o 
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desenvolvimento profissional do professor, levando-o a construir a sua própria 

forma de conhecer através do desenvolvimento de novos raciocínios, novas 

formas de pensar, de compreender, de agir e de equacionar problemas. 

 Os professores que refletem na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na 

ação comprometem-se integralmente com a sua formação e com a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. De facto, uma prática reflexiva assente na 

recetividade, na renovação e na consciência social proporciona aos professores 

distintas oportunidades para o seu desenvolvimento, tornando-os profissionais 

mais responsáveis, conscientes e habilitados. 

 A reflexão ocorreu diariamente (anexo 3) e auxiliou na ultrapassagem das 

inúmeras adversidades e dificuldades encontradas, nomeadamente quanto ao 

ajustamento das tarefas em relação aos níveis de diferenciação dos alunos e 

dos objetivos estabelecidos, quanto à estrutura e organização dos exercícios, de 

forma a rentabilizar ao máximo o tempo de aula e quanto à capacidade de gerir 

o comportamento dos alunos. A prática reflexiva possibilitou analisar todo o 

trabalho que estava a ser efetuado e criar estratégias e métodos de intervenção 

mais eficazes para uma prática pedagógica sustentada e lógica. De facto, as 

reflexões foram sendo construídas ora verbalmente em conversa com os colegas 

estagiários e PC, ora através da escrita com as reflexões de cada aula e dos 

incidentes mais críticos registados no diário de bordo. 

 Como é óbvio, à medida que se foi aperfeiçoando a capacidade reflexiva 

também se verificaram imensos progressos quanto à ação do professor. Tal 

verificou-se devido à sucessiva diminuição da descrição dos acontecimentos e 

aumento e aprimoramento do pensamento crítico e reflexivo, permitindo a 

emancipação do professor. 

 Em suma, a capacidade de refletir a de ter um pensamento crítico é uma 

das competências essenciais para se ser bom professor. É através da reflexão 

que o professor concederá as oportunidades para os alunos aprenderem e 

evoluírem, seja esta realizada individualmente e através da introspeção, seja em 

conjunto com outras pessoas e profissionais, como foi o caso do NE e do grupo 

de EF que acompanharam todo o processo, pois introduziram novos 

pensamentos e ideias, desencadearam novas perspetivas e potenciaram novas 

práticas de intervenção. A utilização da reflexão como ferramenta de 

aprendizagem e aspeto essencial na eficácia do processo de ensino-
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aprendizagem permitiu o desenvolvimento do conhecimento e das competências 

como professor. 

 

4.1.5.7. Os Modelos de Ensino 

 

 Os princípios da eficácia de ensino podem e devem ser interpretados no 

quadro de modelos de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente 

para o ensino e treino do desporto, que clarifiquem os objetivos de aprendizagem 

em torno de grandes propósitos, que perspetivem a natureza das tarefas de 

aprendizagem, os papéis de professores e alunos, os recursos didáticos 

necessários, o envolvimento social e as formas de organização da aula 

desejáveis para implementar e avaliar o programa de instrução e os seus efeitos 

(Metzler, 2000). 

 Entre os 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 direção e apoio e as 

necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as condições favoráveis 

para uma vinculação duradoura à prática desportiva (Mesquita & Graça, 2011). 

Os modelos de ensino que foram aplicados ao longo do EP foram o 

Modelo de Instrução Direta (MID), o Modelo Desenvolvimental (MD) e o Modelo 

de Educação Desportiva (MED). 

 No MID são privilegiadas estratégias instrucionais de caráter explícito e 

formal, em que a monitorização e o controlo estreito das atividades dos alunos 

são a nota dominante (Mesquita & Graça, 2011). Neste modelo o professor é o 

centro da tomada de todas as decisões acerca do processo de ensino-

aprendizagem, nomeadamente na prescrição do padrão motor dos alunos nas 

tarefas de aprendizagem. O MID foi utilizado durante o ano todo e permitiu 

garantir desde cedo o controlo da turma e contribuiu imenso para o 

desenvolvimento das dificuldades do professor. 

 De acordo com Rosenshine (1983), existem algumas tarefas que o 

professor tem de realizar obrigatoriamente e das quais se destacam: a revisão 

da matéria previamente aprendida; a apresentação de novas habilidades ou do 

conteúdo em geral; a monitorização elevada da atividade motora dos alunos e 

as avaliações e correções sistemáticas em referência aos objetivos delineados. 
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 Relativamente à primeira tarefa proposta por Rosenshine (1983), em 

todas as aulas procurou-se fazer a revisão da matéria dada na aula anterior. Pelo 

facto do ensino das modalidades ao longo do período ter sido feito de forma 

descontínua e alternada no tempo, em cada aula realizou-se uma revisão da 

matéria abordada através da repetição de exercícios e da aplicação das técnicas 

de instrução já referidas. Desta forma, foi possível garantir alguma qualidade no 

ensino e evitar os esquecimentos dos alunos entre as aulas, reforçando-se assim 

o conhecimento e as competências. 

 A segunda tarefa, de apresentação de nova habilidade ou conteúdo em 

geral, foi produzida através das explicações e demonstrações prévias dos 

exercícios. Em dias de chuva, por algumas vezes teve de se ir para uma sala de 

aula e, aproveitou-se para se reforçar o conhecimento dos alunos através de 

apresentações teóricas da modalidade em questão. 

 Quanto à monitorização elevada da atividade motora dos alunos, esta foi 

uma necessidade e uma preocupação constante em todas as aulas. De facto, à 

medida que se foi melhorando no tempo dedicado à instrução, observou-se um 

elevado crescimento na densidade motora presente na aula. Foram promovidas 

e aplicadas tarefas e desafios realistas e de acordo com as dificuldades dos 

alunos, para que estes pudessem obter um elevado empenhamento motor. 

 Por último, de modo a controlar todo o processo de ensino, a avaliação e 

a correção sistemática do ensino foi uma tarefa fundamental para que se 

conseguisse alcançar os objetivos previamente estabelecidos. Este controlo foi 

realizados através de feedbacks corretivos, de forma a motivar os alunos para a 

prática motora e para facilitar o sucesso na tarefa. 

 O MD de Rink (1996) assenta no postulado de que “um bom 

desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a aprendizagem”, porquanto não é 

possível aprender tudo de uma só vez, sob pena de se incorrer no risco de nada 

aprender. Assim, o MD defende que a matéria de ensino exige um tratamento 

didático, materializado na manipulação da complexidade das situações de 

aprendizagem (aumento ou diminuição) e na estruturação do desenvolvimento 

do trabalho do aluno (Mesquita & Graça, 2011). 

 O MD subentende que a prática, por si só, não proporciona aprendizagens 

consistentes e duradouras. Deve referenciar-se às aquisições finais desejadas, 

integrando os ingredientes necessários para a ocorrência de sucesso, em função 
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da capacidade de resposta dos praticantes (McGown, 1991). Durante as aulas, 

procurou-se ajustar sempre que possível as condições de prática através da 

modificação ou adaptação das tarefas de aprendizagem. Segundo Mesquita & 

Graça (2011), a necessidade de configurar a sequência de desenvolvimento do 

conteúdo e estruturação das tarefas de aprendizagem, tem em conta um 

processo de aprendizagem focado na efetiva melhoria do desempenho dos 

alunos. O MD foi utilizado durante o ano todo, no entanto de forma mais 

consistente e pormenorizada a partir do 2º período, quando o controlo da turma 

e a gestão do material e do espaço já estavam mais desenvolvidos. Aqui o foco 

incidiu em rentabilizar ao máximo o tempo de empenhamento motor dos alunos. 

De acordo com Rink (1993) este modelo apresenta três conceitos: (1) 

progressão, (2) refinamento; e (3) aplicação. 

A progressão representa um conjunto de tarefas mais simples, que se vão 

aproximando da tarefa final, obedecendo a uma organização dos conteúdos do 

simples para o complexo, do fácil para o difícil. Durante o planeamento das aulas, 

procurou-se construir progressões, organizando as tarefas motoras numa 

sequência lógica, relacionando os conteúdos, os objetivos e o nível de 

desempenho dos alunos. As maiores dificuldades surtiram na capacidade de 

criar progressões ajustadas ao nível dos alunos, de modo a não originar alguma 

desmotivação e desinteresse pelo facto da tarefa ser extremamente simples ou 

complexa. 

O refinamento representa o afinamento das componentes críticas da 

execução motora, isto é, se o aluno já consegue executar um determinado 

conteúdo, segue-se o aprimoramento deste, com vista a torná-lo mais eficiente 

e eficaz. Este conceito surge na instrução do professor através do feedback. As 

principais dificuldades foram na análise e deteção dos erros de forma coerente 

e sistemática, pois exigiu um profundo conhecimento de cada modalidade e dos 

seus conteúdos, algo que foi sendo também melhorado ao longo do EP. 

A aplicação representa a realização de tarefas motoras de competição, de 

forma a contextualizar os conteúdos de aprendizagem. Em todas as aulas, após 

a introdução e exercitação dos conteúdos, houve a necessidade de aplicar os 

conteúdos em contexto formal. No caso dos desportos coletivos e do badminton 

a aplicação surgiu em contexto de jogo reduzido ou formal e no caso da ginástica 

e da dança ocorreu nas apresentações das sequências gímnicas e das 
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coreografias. Desta forma, foi possível proporcionar aos alunos a realização 

contextualizada do movimento. 

O MED proposto por Siedentop (1987) vai ao encontro da necessidade de 

conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens. Este modelo comporta a 

inclusão de três eixos fundamentais que se revêm nos objetivos da reforma 

educativa da EF atual: o da competência desportiva, o da literacia desportiva e 

o do entusiamo pelo desporto (Mesquita & Graça, 2011). Assim, o MED tem 

como propósito tornar o aluno desportivamente competente, na medida em que 

domine as habilidades de forma a poder competir de um modo satisfatório; 

desportivamente culto, para que conheça e dê valor às tradições e rituais 

associados ao desporto e que seja capaz de distinguir uma boa de uma má 

prática desportiva; desportivamente entusiasta, sendo atraído pelo desporto e 

pela autenticidade da prática desportiva. 

No sentido de garantir a autenticidade das experiências desportivas, 

Siedentop (1991) integrou seis características: a época desportiva, a filiação, a 

competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

O MED foi utilizado durante o ano todo, nomeadamente no final das UD 

com a organização de torneios competitivos. As principais preocupações 

ocorreram na necessidade de integrar os alunos no desporto, administrando-lhes 

diversas tarefas inerentes para a realização de eventos desportivos. Assim, foi 

possível garantir uma elevada motivação entre os alunos e contribuir 

progressivamente para a sua aprendizagem global. As principais dificuldades 

foram na preparação de todo o trabalho exigido para a aplicação deste modelo, 

graças ao elevado número de funções e registos e à necessidade de formar as 

equipas consoante a motivação, a filiação e o desempenho dos alunos. Na 

prática, a divisão heterogénea das equipas permitiu desenvolver o espírito de 

cooperação e competição, mas foi necessário imenso tempo para a aplicação 

deste modelo, sendo que, por vezes, os torneios se estenderam para duas aulas 

da modalidade. 

 Finalizando, de acordo com Mesquita & Graça (2011) apesar de existir 

inúmeros modelos de ensino, não há nenhum que seja adequado a todos os 

envolvimentos de aprendizagem. Como tal, a seleção dos modelos de ensino 

acima referidos para a realização da prática pedagógica, foram uma mais-valia 

para os alunos, face as suas características e o contexto da prática; e para o 
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professor, pois contribuiu para o desenvolvimento pessoal e profissional e 

permitiu a obtenção de sucesso face a todas as dificuldades encontradas na 

prática. 

 

4.1.6. Avaliação 

 

 Após a fase de planeamento e da realização do ensino, é necessário 

recorrer ao processo de avaliação, sendo esta a última fase do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 O professor confronta-se com novas tarefas, a observação, a análise e a 

avaliação do rendimento dos seus alunos, que juntamente com a planificação e 

a realização do ensino são apresentadas como tarefas centrais da profissão 

docente (Bento, 2003). 

 A avaliação é uma função desempenhada pelo professor com o objetivo 

de recolher a informação necessária para tomar decisões corretas (Arends, 

2008). Neste sentido, a avaliação poderá assumir diferentes formas, sendo que 

o tipo de avaliação utilizado depende da finalidade para a qual a informação está 

a ser recolhida e o tipo de informação desejada (Rink, 1993). Assim, auxilia o 

professor a tomar decisões ao nível da gestão do programa, sempre na 

perspetiva de uma melhoria da aprendizagem. Tyler (1969) sintetiza, definindo 

que a avaliação é, basicamente, uma comparação constante entre os resultados 

e desempenho dos alunos com os objetivos definidos. De modo geral, com a 

avaliação pretende-se fazer o balanço das aprendizagens do aluno com o que é 

esperado que ele alcance. 

 De certo modo, a avaliação tem como funções a análise cuidada das 

aprendizagens conseguidas face às planeadas e a descrição da informação para 

os professores e alunos sobre os objetivos atingidos e não atingidos, uma vez 

que é uma fonte de tomada de decisões e prepara, acompanha e encerra o 

processo de ensino-aprendizagem. Em todo o percurso, a finalidade é conduzir 

todos os alunos ao sucesso. 

 A avaliação está sempre presente, na medida em que não podemos 

deixar de nos questionar permanentemente acerca do valor daquilo que fazemos 

(Rosado et al., 2002). Assim, a avaliação contínua assume-se como o 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem de forma regular. 
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 Resumidamente, a avaliação destaca-se como o elemento regulador e 

promotor da qualidade do ensino e da aprendizagem, na medida em que 

diferencia e classifica toda a informação necessária para que o professor possa 

tomar decisões, seja com base em critérios explícitos (avaliação formal), seja 

com base em critérios implícitos (avaliação informal), uma vez que a avaliação 

deverá ser contínua de forma a dar origem a uma aprendizagem regular e 

consistente. 

 No processo de avaliação, é necessário ter-se em conta a coerência da 

sua estruturação, isto é, a avaliação deve ir ao encontro da forma como o 

professor trabalha na prática e como transmite os conteúdos através das 

situações de aprendizagem. 

 O professor deve ter uma visão mais generalista e menos analítica no que 

respeita à realização da avaliação, onde deve ter em conta todos os aspetos 

inerentes às solicitações que o método aplicado proporciona. Deste modo, 

poderá avaliar de uma forma mais justa, dada a maior importância do 

entendimento do jogo, das suas fases e das respostas a dar, do que apenas aos 

pormenores na execução técnica.  

Avaliar foi sem dúvida um dos maiores desafios, não só pela 

responsabilidade de se ter de quantificar os alunos, atribuindo as respetivas 

classificações, mas também pela complexidade de todo o processo, visto que 

envolve diversos fatores, tais como a observação, o registo, a análise e a 

reflexão, que devem ser cuidadosamente realizados e aplicados, dando assim 

fiabilidade a todo o processo. 

 

4.1.6.1. Métodos de Avaliação 

 

 Atualmente, utilizam-se vários tipos de testes estandardizados para medir 

as capacidades e o rendimento dos alunos. São os denominados testes referidos 

a uma norma e referidos a um critério (Arends, 2008). Com isto, diferencia-se a 

avaliação normativa, onde a norma é o padrão de referência, da avaliação 

criterial, onde o critério é o padrão de referência. 

 A avaliação normativa acontece quando os desempenhos dos alunos são 

comparados entre si por relação a uma norma, sendo a avaliação orientada por 

um conjunto de regras comuns (Mesquita, 2014). Assim, as atividades de 



75 
 

avaliação propostas devem referir as diferenças entre os alunos, sendo a 

referência o grupo. 

 A avaliação criterial acontece quando é avaliado o conhecimento do aluno 

em relação a critérios pré-estabelecidos constituídos pelos objetivos de ensino, 

sem que seja feita, necessariamente, comparação entre alunos (Mesquita, 

2014). Isto é, os objetivos são definidos com bastante precisão e as 

competências das turmas são medidas através do desempenho dos alunos face 

a esses critérios. Deste modo, a avaliação criterial é muito mais referida aos 

contextos do que na avaliação normativa. A avaliação referida ao critério pode 

englobar critérios de performance, onde os comportamentos são observáveis, 

de caráter quantitativo e transversal e os objetivos operacionais são 

mensuráveis; ou critérios de competência, referentes a capacidades de 

conservação e transferência das aprendizagens, onde os comportamentos 

podem não ser observáveis, de caráter qualitativo e longitudinal e os objetivos 

são gerais (idem, 2014). 

 Neste caso, foi aplicada a avaliação criterial, pois para além de ser a forma 

de avaliação mais inclusiva e justa, permite uma maior recolha de informação, 

plausível ou não, servindo como suporte fidedigno para o professor na análise e 

reflexão do conhecimento e das competências do aluno e na posterior passagem 

dos dados da avaliação em classificação. Para além disto, cumpriu-se com os 

regulamentos específicos do departamento de EF, sendo que surgiu a 

necessidade de se aplicar os critérios de avaliação discutidos e analisados por 

todos os professores do DEFD nas reuniões iniciais do ano letivo. 

 De acordo com os critérios de avaliação estabelecidos, todos os alunos 

tiveram de ser avaliados relativamente aos objetivos atingidos nos três grandes 

domínios: (i) o domínio das atitudes e valores, onde foi tido em conta a 

assiduidade, a participação, o empenho e o comportamento sócio-afetivo do 

aluno; (ii) o domínio cognitivo, sendo o aluno avaliado quanto ao conhecimento 

do regulamento, das normas de segurança e dos aspetos históricos e 

organizativos, quanto ao conhecimento e compreensão dos critérios de 

execução correta das habilidades técnicas e quanto ao domínio e utilização da 

linguagem e vocabulário desportivo; e, por último, (iii) o domínio motor, tendo 

como principais indicadores avaliativos a execução e repetição das habilidades 

técnicas, cumprindo com rigor a instrução do professor, a eficiência (forma de 
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realização) e/ou eficácia (resultado obtido) das habilidades técnicas em 

contextos reais, nomeadamente em situação de jogo, em exercícios-critério, em 

sequências de habilidades e/ou coreografias, a elevação das capacidades 

motoras e as tarefas de apoio e coordenação durante a aula. 

Perante a realidade vivenciada, as ponderações para cada domínio, isto 

é, para o ensino secundário, foram as seguintes: domínio das atitudes e valores 

(40%), distribuídos pela assiduidade (10%), participação e empenho (15%) e 

comportamento sócio-afetivo (15%); domínio cognitivo (10%) e domínio motor 

(50%). Esta organização dos critérios de avaliação permitiu um desenvolvimento 

e evolução gradual dos alunos e uma aprendizagem global e enriquecedora. 

Por último, para se conseguir quantificar os alunos, de maneira a estes 

possuírem uma nota classificativa, converteram-se os dados qualitativos, ou 

seja, consoante a análise e reflexão dos resultados obtidos e em conversa com 

a PC, seguiu-se a tabela de conversão dos itens qualitativos para os valores 

quantitativos do ensino secundário. Assim, para o item “Não executa” 

corresponderam os valores de 1 a 5, para o item “Executa com muita dificuldade” 

corresponderam os valores de 6 a 9, para o item “Executa razoavelmente” 

corresponderam os valores de 10 a 13, para o item “Executa bem” 

corresponderam os valores de 14 a 17 e para o item “Executa muito bem” 

corresponderam os valores de 18 a 20. 

Face todas estas preocupações e necessidades, para ser coerente e 

eficaz na avaliação do ensino, em todos os níveis, procurou-se melhorar sempre 

a capacidade de observar, de corrigir e de refletir, registando os acontecimentos 

ocorridos e elaborando uma síntese dos registos qualitativos e descritivos da 

avaliação formativa durante as aulas e dos resultados dos alunos nas avaliações 

sumativas de cada modalidade. Os principais instrumentos de avaliação 

utilizados foram a demonstração de competências, as grelhas e fichas de registo, 

as listas de verificação, os testes teóricos, as tabelas de referência dos testes de 

aptidão física, etc. Naturalmente, o diálogo com os alunos, o questionamento, a 

demonstração e a explicação estiveram sempre presentes, sendo aplicadas 

consoante as dificuldades observadas pelos alunos. No caso dos alunos 

dispensados e/ou com falta de material, estes tiveram de elaborar o relatório da 

aula, de assumir funções e tarefas de apoio e coordenação durante a aula e, nos 
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casos mais críticos, de elaborar um trabalho escrito acerca de uma temática 

selecionada pelo professor. 

Todos estes procedimentos contribuíram para a eficaz organização e 

gestão do ensino e facilitou a tomada de decisão sobre a proposta de 

classificação final a atribuir a cada aluno.  

 

4.1.6.2. Modalidades de Avaliação 

 

 No que concerne às modalidades de avaliação, é possível distinguir três: 

a avaliação diagnóstica (AD), a avaliação formativa (AF) e a avaliação sumativa 

(AS). O que diferencia estas formas de avaliação são os objetivos de cada uma, 

podendo ser de caráter formal, como acontece com a AD e AS, ou de caráter 

informal ou formal, como acontece com a AF, da qual se pretende a observação 

dos comportamentos dos alunos sem ser em momentos de ansiedade e 

nervosismo. Estes tipos de avaliação devem estar presentes durante todo o 

processo de ensino de forma interligada, sendo que cada um deles contribui para 

a obtenção de melhorias ao nível da aprendizagem. 

 A AD permite a cada professor orientar e organizar o seu trabalho na 

turma e, se necessário, proceder a ajustamentos nos conteúdos programáticos, 

sobretudo identificando os alunos que apresentam mais dificuldades e o nível de 

desenvolvimento das capacidades motoras. Esta acontece no início de cada UD 

ou no início do ano letivo para todas as UD. 

 Esta primeira avaliação foi realizada em todas as UD e logo no início do 

ano letivo para todas as modalidades. Como tal, cumpriu-se com os protocolos 

de AD, elaborado pelo NE, e aplicou-se um de cada vez nas primeiras aulas, 

consoante o espaço destinado em cada aula e tendo em conta a ficha de 

conteúdos da turma, que foi organizada para o 1º período. Assim, dividiram-se 

todas as avaliações iniciais para realizar em 5 aulas seguintes à aula de 

apresentação, tendo em conta o número de aulas previstas durante o período 

letivo. Para facilitar o trabalho de análise e reflexão e de forma a potenciar e 

simplificar a intervenção, os alunos apenas foram avaliados numa escala de três 

níveis, com o nível 1 a definir-se como o nível iniciado e onde o aluno não 

demonstra qualquer conhecimento ao competência para realizar o conteúdo, o 

nível 2 a ser o nível elementar e onde o aluno demonstra algumas dificuldades 
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no conhecimento e nas competências para realizar o conteúdo e o nível 3 a 

revelar-se o nível avançado e onde o aluno manifesta claro conhecimento e 

competências para realizar o conteúdo. No geral, a turma inseriu-se no nível 

elementar na maioria das modalidades, havendo naturalmente uns alunos que 

apresentaram maiores dificuldades. Foram utilizadas fichas de registo para cada 

modalidade e com cada aluno a ser avaliado de acordo com a escala de 

apreciação referida. 

 Além da avaliação diagnóstica das modalidades, foi realizada ainda a 

bateria de testes fitnessgram, de forma a avaliar a condição física dos alunos. 

 Nesta fase, as maiores dificuldades surgiram na capacidade da recolha 

de informação, não só pelo facto de ser em grande quantidade, visto que foram 

demasiados alunos a ser observados em diversos conteúdos, mas também pelo 

facto de ter sido uma fase inicial do professor estagiário na prática e, como tal, 

foi difícil selecionar e retirar toda a informação qualitativa necessária para 

posterior análise e reflexão. O apoio dos colegas estagiários e da PC nesta tarefa 

foi fundamental, pois ajudaram a simplificar o processo e complementaram 

alguns dos normais erros iniciais. 

 Este primeiro momento de avaliação em todas as UD, foi de extrema 

importância, dado que a análise detalhada das características relativas ao nível 

de desempenho dos alunos, que possibilitasse identificar o nível da turma, 

proporcionou uma adequada planificação dos conteúdos a ensinar consoante o 

tempo dedicado e planeado para cada modalidade. Foi essencial também pelo 

facto de ter ajudado a se conseguir estruturar os alunos por níveis de 

desempenho e, assim para que se pudesse elaborar uma planificação adaptada 

às suas capacidades. 

 A AF, pela sua essência reguladora e contínua, assume-se como a 

principal modalidade de avaliação. Permite recolher informações acerca do 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, ajustar conteúdos e 

estratégias, se necessário, e dar ao aluno informação que lhe permita comparar 

o seu nível de desempenho com as metas a atingir, tomando consciência do seu 

grau de sucesso. Esta acontece ao longo do ano letivo. 

 Este tipo de avaliação foi realizado ao longo das aulas, tendo como 

objetivo fundamental dar a conhecer ao professor e ao aluno a evolução deste, 

as potencialidades e as dificuldades. Graças a esta avaliação, realizada 
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informalmente, conseguiu-se adaptar e ajustar o método de ensino, as 

estratégias de intervenção e motivação, melhorando assim o desempenho e a 

aprendizagem dos alunos. 

 Esta avaliação contínua foi então realizada através da observação direta, 

na qual se registou e controlou a prática dos alunos sobre determinados aspetos 

que pareceram relevantes na busca da global aprendizagem. Deste modo, dada 

a importância que foi dada à avaliação contínua, a preocupação foi sempre em 

recolher as informações relativas ao progresso e dificuldades de aprendizagem 

sentidas pelos alunos, interpretando-as, procurando encontrar as possíveis 

causas e minimizando os danos ou até solucionando-as através da adaptação 

das atividades de ensino. 

 A AS traduz um juízo globalizante sobre as aprendizagens adquiridas e 

desenvolvidas, garantindo a coerência própria da avaliação contínua. Permite a 

identificação de níveis de desempenho dentro da turma ao nível das 

competências (de ação e de conhecimento) e das atitudes e valores (saber ser 

e saber estar). Esta acontece no final de cada UD. 

 Esta avaliação final, de cada uma das temáticas abordadas, foi a mais 

complicada de realizar, pois foi necessário atribuir uma nota classificativa aos 

alunos e, como tal, para não prejudicar nem beneficiar ninguém, despendeu-se 

bastante tempo para analisar e refletir sobre a evolução e progresso de cada 

aluno em todos os níveis. Também teve de se recorrer à comparação entre níveis 

de desempenho e motivação entre os alunos, de maneira a se poder atribuir 

classificações justas. 

 No caso das modalidades coletivas, optou-se por elaborar a avaliação em 

situação de jogo, onde se foi observando a prestação de cada aluno nos diversos 

conteúdos avaliativos e tendo em atenção a sua progressão desde o primeiro 

momento da abordagem da modalidade até à data. 

 No caso das modalidades individuais, realizou-se a avaliação tendo em 

conta a execução dos conteúdos de forma analítica e isolada, como aconteceu 

na ginástica artística e na ginástica acrobática, ou através de sequências e 

coreografias, tal como aconteceu na dança. 

 A avaliação final de cada uma das modalidades foi o reflexo de tudo o que 

foi aprendido pelos alunos aquando a sua abordagem e de todo o planeamento 

e estratégias elaboradas de acordo com as dificuldades dos alunos. Foi assim o 
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culminar de todo o trabalho desenvolvido na turma, uma vez que se verificaram 

progressões significativas na maioria dos alunos e concluiu-se que os métodos 

implementados foram úteis e eficazes. 

 Destaca-se a importância da autoavaliação como ferramenta útil na 

contextualização do professor relativamente às noções dos alunos quanto às 

suas capacidades. Na autoavaliação realizada no final de todos os períodos 

letivos, cada aluno foi solicitado a intervir e a identificar os seus pontos fortes, 

problemas e dificuldades, fomentando a procura das soluções para os 

ultrapassar. 

No geral, o processo avaliativo foi uma tarefa bastante exigente e 

complexa, pois teve em atenção todo o planeamento elaborado e toda a atenção 

e preocupação na lecionação das aulas perante o potencial de aprendizagem 

dos alunos. Cada um teve também um papel fundamental para que todo o 

processo de ensino pudesse vir a ser cada vez melhor. 
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4.1.7. A Avaliação Diagnóstica: o caso do badminton 

 

Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo compreender se o nível de desempenho 

dos estudantes na modalidade de badminton permanece idêntica entre dois 

momentos de avaliação, nomeadamente na avaliação diagnóstica (AD) realizada 

no início do ano letivo e no início da lecionação da modalidade (3º período). 

Selecionaram-se dezoito participantes sem um contacto direto com as 

modalidades de badminton, ténis e voleibol, com idades compreendidas entre os 

14 e os 16 anos (15,6 ± 0,54 anos) de três turmas do 10º ano de escolaridade 

da Escola Secundária Dona Maria II. O badminton, matéria de ensino que integra 

os conteúdos programáticos da Educação Física, foi a modalidade em que o 

estudo foi realizado, tendo a sua lecionação sido iniciada no 3º período letivo, ou 

seja, passados 7 meses. Trata-se de uma modalidade aberta, cuja abordagem 

se realizou através do modelo desenvolvimental e do modelo de educação 

desportiva. Utilizaram-se fichas de AD e os respetivos protocolos de aplicação 

da AD da modalidade de badminton. A análise estatística dos dados realizou-se 

através do programa software SPSS Statistics versão 24. Recorreu-se à 

estatística descritiva e inferencial, por forma a comparar os resultados obtidos. 

Concluiu-se que, no geral, existiu uma melhoria estatisticamente significativa no 

desempenho nos conteúdos de badminton do momento 1 para o momento 2. A 

realização da AD no início do ano letivo para o badminton pode não ser eficiente 

já que as transferências da aprendizagem colocam em causa o nível inicial dos 

alunos obtidos em determinadas AD realizadas nessa altura. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, BADMINTON, AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA, TRANSFERÊNCIA DA APRENDIZAGEM. 
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Abstract 

 

This study aimed to understand the performance level of students in badminton 

mode remains the same between two time points, particularly in the diagnostic 

evaluation (DE) held at the beginning of the school year and the beginning of 

teaching the mode (3rd period) . They were selected eighteen participants without 

a direct contact with the rules of badminton, tennis and volleyball, aged between 

14 and 16 years (15.6 ± 0.54 years) of three classes of 10th grade High School 

Dona Maria II. Badminton, vocational education that integrates the syllabus of 

physical education, was the mode in which the study was conducted, with his 

teaching begun in the 3rd semester, i.e. after 7 months. It is an open mode, whose 

approach was made through the developmental model and the sport education 

model. They were used records of DE and DE respective application of protocols 

badminton game. The statistical analysis was performed using SPSS Statistics 

version 24 resorted to the descriptive and inferential statistics, in order to 

compare the results. It was concluded that, overall, there was a statistically 

significant improvement in performance in badminton content from time 1 to time 

2. The realization of DE at the beginning of the school year for badminton may 

not be efficient since the transfer of learning call into question the initial level of 

the students obtained in certain DE made at that time. 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, BADMINTON, DIAGNOSTIC 

EVALUATION, LEARNING TRANSFER. 
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Introdução 

 

A Educação Física (EF) apresenta extrema importância em contexto 

escolar pois educa o corpo em movimento e fornece aos alunos as competências 

e o conhecimento necessário para conseguirem pensar por si e pelas suas vidas 

já em fase adulta. A EF promove a aquisição de habilidades psicomotoras, 

competências afetivas e o desenvolvimento da capacidade cognitiva dos alunos. 

Assim, é através de experiências diversificadas e contextualizadas, utilizando o 

corpo, que os alunos desenvolvem as suas habilidades nestes domínios (Derri 

el al., 2008). 

O badminton é uma matéria de ensino que integra os conteúdos 

programáticos da EF. 

A aprendizagem de habilidades motoras é, sem sombra de dúvida, uma 

exigência da nossa vida quotidiana (Hirano et al., 2015). Segundo Utley & Astill 

(2008), aprendizagem motora é uma mudança relativamente permanente no 

comportamento como resultado da prática ou experiência, isto é, averigua como 

o ser humano aprende e retém habilidades de movimento.  

Atendendo a esta ideia, a aprendizagem motora envolve a transferência 

da aprendizagem em que cada vez mais, a prática de uma determinada tarefa 

tem sido valorizada para o processo de aprendizagem de uma nova tarefa, de 

maneira que esta prática seja otimizada e eficiente. 

Segundo Magill (1984), transferência de aprendizagem é a influência da 

experiência anterior no desempenho de uma habilidade num novo contexto ou 

na aprendizagem de uma nova habilidade. Teixeira (1992) entende como a 

influência da aprendizagem de uma habilidade motora sobre o desempenho ou 

aprendizagem de outra habilidade. Schmidt e Young (1987) definem como o 

ganho (ou perda) na capacidade de responder na transferência ou na tarefa 

critério como uma função da prática ou experiência na tarefa treinada, e o efeito 

que a aprendizagem prévia de uma determinada tarefa exerce sobre a 

aprendizagem ou desempenho em outra tarefa num momento posterior. 

A maioria de todas as nossas práticas apresenta algum tipo de 

transferência. Porém, para Schmidt e Young (1987), em experimentos de 

transferência motora, os resultados são relativamente coerentes: transferência 
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motora, de forma geral, é muito pequena. No entanto a existência de 

transferência positiva de aprendizagem é a existência de algumas similaridades 

entre duas tarefas, entre semelhanças de situações, entre respostas de 

movimentos de duas tarefas ou mesmo entre o estímulo e resposta. 

Por outro lado, a avaliação é uma função desempenhada pelo professor 

com o objetivo de recolher a informação necessária para tomar decisões corretas 

(Arends, 2008). A avaliação diagnóstica é uma análise de conhecimentos e 

aptidões que o aluno deve possuir para poder iniciar novas aprendizagens 

(Mesquita, 2014). Desta forma, a avaliação diagnóstica tem o propósito de dar 

indicações que permitam prever a evolução do aluno, de modo a facilitar o 

processo de orientação do professor. 

No âmbito da transferência da aprendizagem em contexto de treino, 

destaca-se o modelo o modelo de Holton (1996, 2005), que resultou na criação 

de uma ferramenta de avaliação da transferência da aprendizagem, o Learning 

Transfer System Inventory (LTSI). O modelo de Holton procura dar resposta a 

problemas de avaliação de eficácia do treino anteriormente identificados pelo 

próprio, mas também por outros autores (Dionne, 1996; Salas & Cannon-

Bowers, 2001; Veloso, 2012), e que ainda não obtiveram resposta totalmente 

satisfatória: (1) apesar de os atletas aprenderem durante o treino (sucesso do 

planeamento do treino), não é garantido que utilizem os novos conhecimentos 

na prática, e (2) multiplicidade de critérios e abordagens à avaliação do treino, 

sem responder satisfatoriamente a exigências de fiabilidade e facilidade de 

utilização. 

Para Holton (1996), a avaliação da transferência das aprendizagens 

baseia-se numa avaliação do desempenho individual e explica-se pela 

associação a quatro grandes categorias de fatores: (1) as características dos 

atletas (habilidades e fatores de personalidade); (2) o design do treino 

(incorporação de princípios de aprendizagem, a sequência e o conteúdo do 

treino); (3) a motivação e prontidão para aprender, bem como a motivação para 

transferir; e (4) as características do contexto da prática (supervisão, apoio dos 

colegas, clima, constrangimentos e oportunidades para aplicar no desempenho 

das funções, as aprendizagens efetuadas). De acordo com o autor (1996), a 

maioria das ações de treino não promove as mudanças pretendidas na prática, 
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devido à incapacidade de transferência dos conhecimentos adquiridos para o 

contexto real.  

No contexto em que se realizou o estudo – Agrupamento de Escolas Dona 

Maria II (AEDMII), a AD realiza-se no início do ano letivo para todas as 

modalidades a lecionar. Assim, a escolha deste estudo baseou-se no interesse 

em investigar e analisar a transferência de aprendizagem entre os momentos 

das avaliações e averiguar assim os efeitos dos protocolos de AD de todas as 

modalidades aplicada no início do ano letivo, estabelecida pelo AEDMII. Ou seja, 

se o nível de desempenho encontrado nos alunos na modalidade de badminton 

aquando da AD no inicio do ano letivo corresponde ao encontrado no momento 

precedente à lecionação da modalidade. 

É com base nas circunstâncias acima mencionadas que se pretende 

estudar a eficiência da AD de todas as modalidades no início do ano letivo, 

averiguando se o nível de desempenho relativo ao badminton foi o mesmo do 1º 

momento (início do ano letivo) para o 2º momento (antes da abordagem da 

modalidade) de AD, nos alunos do 10º ano das 3 turmas dos professores 

estagiários da Escola Secundária D. Maria II. Como tal, surgiu a necessidade de 

comparar a AD na modalidade de badminton realizada no início do ano letivo 

com a nova AD realizada no início da aplicação do MEC de badminton, de modo 

a verificar se houve melhoria dos resultados da 1ª para a 2ª AD e encontrar 

possíveis causas. 

 

 

Métodos 

 

Participantes 

Participaram no estudo estudantes das três turmas do 10º ano de 

escolaridade do curso de ciências e tecnologias da Escola Secundária Dona 

Maria II que estiveram sob a orientação dos professores estagiários no ano letivo 

2015/16, e que se encontravam inscritos na disciplina de Educação Física. 

Selecionaram-se os alunos que cumpriram com os critérios definidos (n=18), 

com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos (15,6 ± 0,54). Os critérios 

utilizados para a inclusão dos alunos foram: (i) terem comparecido nas aulas de 
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avaliação; (ii) não serem praticantes ou terem praticado a modalidade de ténis, 

voleibol ou badminton (desportos não invasivos).  

 

Instrumentos 

Utilizaram-se fichas de AD e os respetivos protocolos de aplicação da AD 

da modalidade de badminton. Estas fichas integravam os conteúdos do remate, 

encosto, clear, lob, amorti, drive, serviço curto e serviço longo, e a situação de 

competição 1x1. Cada conteúdo foi avaliado segundo uma escala de apreciação 

constituída por 3 níveis: no nível 1 o aluno não executa o conteúdo; no nível 2 o 

aluno executa o conteúdo com dificuldade; e no nível 3 o aluno executa o 

conteúdo corretamente. 

Para a análise estatística dos dados utilizou-se o software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 24 para o Windows. 

 

Procedimentos 

Seguindo-se a metodologia de avaliação determinada pela escola em que 

o estudo foi realizado, como se reporta no Quadro 2, no início 1º período letivo 

procedeu-se à AD de todas as modalidades a lecionar durante o ano letivo nas 

3 turmas estudadas, incluindo as de voleibol e badminton. Neste estudo, 

apresentam-se apenas os dados das modalidades de badminton e de voleibol 

pois são desportos não invasivos, ou seja, pensa-se que a lecionação de uma 

destas poderá ter transferência de aprendizagem para a outra. Assim, como o 

voleibol foi lecionado no 1º e 2º períodos, pretende-se compreender se o nível 

de desempenho dos estudantes no badminton sofreu alterações desde o 1º 

momento de AD para o 2º, que ocorreu no início do 3º período.  

 

Quadro 2: Calendarização das avaliações diagnósticas em Voleibol e Badminton. 

 Voleibol Badminton 

1ª Avaliação 
Diagnóstica 

24/09/2015 (turmas D e H) 
02/10/2015 (turma C) 

24/09/2015 (turmas D e H) 
02/10/2015 (turma C) 
 

2ª Avaliação 
Diagnóstica 

 

06/04/2016 (turma C) 
07/04/2016 (turma D) 
12/05/2016 (turma H) 
 

Avaliação 
Sumativa 

26/01/2016 (turma H) 
29/01/2016 (turma C) 
08/03/2016 (turma D) 
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Durante cada momento de avaliação foram registados os níveis de 

desempenho (escala 1 a 3) para cada conteúdo da modalidade na ficha de 

avaliação. No final de cada um desses momentos procedeu-se a uma discussão 

e análise crítica entre os professores estagiários acerca das observações e 

registos efetuados. 

 

Qualidade dos dados 

Selecionaram-se 6 alunos para a observação conjunta dos 3 professores 

estagiários para aferir a fiabilidade inter-observadores. Os resultados desta 

análise demonstraram pequenas discrepâncias nos valores registados entre os 

observadores, não obstante apresentaram fiabilidade. Perante isto, procedeu-se 

à média dos valores registados, atribuindo-se assim apenas um nível de 

desempenho da escala de apreciação utilizada. 

 

Análise estatística  

Recorreu-se ao programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), versão 24 para o Windows. Para caracterizar a amostra do estudo 

recorreu-se à estatística descritiva, nomeadamente, à média e ao desvio-padrão. 

A comparação entre o primeiro e o segundo momentos de avaliação dos 

conteúdos de badminton em estudo foi realizada através do teste não 

paramétrico de Wilcoxon. Realizou-se uma análise aos conteúdos de badminton 

no que diz respeito às variáveis descritivas média e desvio-padrão. 

 

 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

O presente estudo investigação-ação pretendeu averiguar a eficiência da 

AD do badminton no início do ano letivo, quando a sua lecionação estava 

prevista para o 3º período. Para isso, comparou-se o nível de desempenho num 

1º momento de AD (início do ano letivo) e num 2º momento de AD (antes da 

abordagem da modalidade). 
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No Quadro 3 reportam-se os resultados da comparação do nível de 

desempenho dos alunos nos dois momentos de avaliação diagnóstica realizados 

para a totalidade dos conteúdos avaliados em badminton.   

 

Quadro 3: Avaliação Diagnóstica (AD) 1 e Avaliação Diagnóstica (AD) 2 nos diferentes conteúdos 
da modalidade de badminton 

 AD1 AD2 
z p 

Conteúdos Média ± Desvio Padrão Média ± Desvio Padrão 

REMATE 0,94 ± 0,87 1,33 ± 1,03 -2,646 0,008* 

ENCOSTO 0,83 ± 0,71 1,28 ± 0,83 -2,828 0,005* 

CLEAR 1,78 ± 0,43 2,33 ± 0,49 -3,162 0,002* 

LOB 1,00 ± 0,77 1,39 ± 0,98 -2,646 0,008* 

AMORTI 0,83 ± 0,79 1,00 ± 0,91 -1,732 0,083 

DRIVE 1,50 ± 0,62 2,06 ± 0,54 -3,162 0,002* 

SERVIÇO 

CURTO 
1,22 ± 0,43 2,11 ± 0,32 -4,000 0,000* 

SERVIÇO 

LONGO 
1,72 ± 0,46 2,00 ± 0,49 -2,236 0,025* 

JOGO 1X1 01,39 ± 0,50 1,63 ± 0,71 -2,828 0,005* 

*Estatisticamente significativo para p≤0,05 

 

Relativamente aos conteúdos remate, encosto, clear e lob verifica-se que 

o nível de desempenho no 2º momento de AD é significativamente superior ao 

encontrado no 1º momento (p=0,008; p=0,005; p=0,002; p=0,008, 

respetivamente). Estes resultados, na nossa perspetiva, poderão estar 

relacionados com as semelhanças que possuem com os gestos técnicos 

idênticos no voleibol, respetivamente o remate, o encosto, o serviço por cima e 

a manchete. Infere-se, assim, que a lecionação da modalidade de voleibol no 

período que mediou o 1º e o 2º momentos de AD de badminton poderá ter 

influenciado os resultados no segundo momento de AD.  

Por sua vez, os resultados encontrados para o amorti não revelou 

resultados estatisticamente significativos (p=0,083), o que poderá dever-se-á 

dificuldade de execução do gesto técnico e respetiva dificuldade em desacelerar 

o movimento da raquete de badminton. 
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No que concerne aos conteúdos técnicos drive, serviço curto, serviço 

longo e ao conteúdo tático 1x1, verificou-se que no momento 2 de AD existiram 

melhorias de desempenho estatisticamente significativas (p=0,002; p=0,000; 

p=0,025; p=0,005, respetivamente). As semelhanças com os gestos técnicos 

utilizados no voleibol, respetivamente a manchete e o serviço por baixo, bem 

como o jogo 1x1, poderão justificar esta melhoria significativa no desempenho 

dos estudantes. 

 Na globalidade, os alunos melhoraram o desempenho na modalidade de 

badminton do 1º para o 2º momento de avaliação. Pensa-se que a lecionação da 

modalidade de voleibol, também um desporto de rede / não invasão, poderá ter 

influenciado a melhoria significativa verificada, não obstante não o termos 

testado. Esta inferência baseia-se no facto de o voleibol e o badminton serem 

modalidades jogadas com os membros superiores e por requererem padrões 

motores semelhantes. 

Deste modo, a transferência de aprendizagem de uma modalidade para a 

outra, neste caso particular, do voleibol para o badminton, tendo consequências 

no nível inicial de desempenho dos alunos em badminton, poderá ter sido uma 

causa dos resultados encontrados, estando a AD inicial desalinhada com o nível 

de desempenho dos alunos no início da sua lecionação.   

Não temos conhecimentos de estudos similares ao que se realizou, porém 

existem alguns estudos sobre transferência de aprendizagem que corroboram a 

melhoria de desempenho de determinadas modalidades em função da 

experiência em outras similares. Um estudo de referência no tema referido 

intitula-se de “Efeitos da Transferência de Aprendizagem Entre-tarefas: Saque 

do Voleibol para o Saque do Tênis” de Maia e colaboradores (2007). Este estudo 

teve como objetivo verificar, por meio da aplicação de um teste, o efeito da 

transferência de aprendizagem de uma habilidade motora do voleibol para o 

ténis, no caso, o serviço por cima em meninas entre os 12 e os 14 anos de idade, 

alunas do 5º ao 7º ano, numa situação real de ensino – aprendizagem. Os 

autores concluíram que os princípios de transferência poderão ser utilizados nas 

aulas de EF uma vez que a aprendizagem de um gesto motor / destreza para 

outra semelhante é passível de ocorrer com eficácia, sendo que o efeito entre 

tarefas na aprendizagem de uma habilidade motora é, em geral, positiva. 
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Perante o exposto parece que a transferência da aprendizagem existe, 

implicando desempenhos superiores em certas modalidades abordadas a 

posteriori, o que limita a eficácia da avaliação diagnóstica em momentos 

temporalmente distanciados do momento de lecionação e, sobretudo, com a 

lecionação de modalidades semelhantes no período que medeia essa 

intervenção.  

  

 

Conclusões 

 

Conclui-se que existiu uma melhoria estatisticamente significativa no 

desempenho nos conteúdos de badminton do momento 1 para o momento 2. 

Deste modo, parece ter existido transferência de aprendizagem do voleibol para 

o badminton, alterando de forma estatisticamente significativa o desempenho no 

badminton no segundo momento de AD.  

Assim, a realização da AD no início do ano letivo para o badminton pode 

não ser eficiente já que as transferências da aprendizagem colocam em causa o 

nível inicial dos alunos obtidos em determinadas AD realizadas nessa altura. 

Pensamos que este facto poderá acontecer em outras modalidades, o que 

inviabiliza o procedimento referido. 

O estudo realizado permitiu perceber que a realização das AD no início 

do ano letivo pode não ser eficiente, já que poderá fornecer níveis iniciais 

subvalorizados comparativamente com o momento em que as modalidades 

serão lecionadas, que possivelmente poderá ser devido a transferências de 

aprendizagens. 

Quanto às limitações deste estudo, a amostra foi reduzida pois para 

cumprir com todos os critérios estabelecidos apenas foi possível aplicar o estudo 

em 18 alunos. Seria fundamental a realização de investigação mais extensiva 

nesta área com o intuito de perceber os verdadeiros efeitos da realização da AD 

no início do ano letivo em todas as modalidades e conteúdos programáticos em 

contexto escolar. 
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4.2. Área 2: Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

A área 2, de Participação na Escola e Relação com a Comunidade, 

engloba atividades não letivas, assumindo como objetivo a integração do 

professor estagiário na comunidade educativa e na comunidade envolvente. 

Materializa-se no conhecimento da escola e no contexto de envolvimento, tendo 

como objetivo que o professor estagiário seja capaz de envolver-se nas 

atividades que ultrapassam o âmbito de lecionação da turma que acompanha, 

tornando-se uma pessoa promotora de sinergias entre a escola e o meio, 

possibilitando oportunidades educativas dotadas de significado para os alunos. 

Para além disso, esta área de desempenho apela a uma intervenção 

responsável do professor estagiário, em cooperação com os restantes membros 

da comunidade educativa (Matos, 2012). 

As principais tarefas que foram exigidas nesta área são as seguintes: 

i. Participar nas atividades contempladas no plano educativo do 

departamento curricular e do núcleo de estágio; 

ii. Promover pelo menos uma Ação, no âmbito das atividades 

desportivas, que facilite não só a integração e a socialização dos 

alunos, como também, promova sinergias com a comunidade; 

iii. Recolher e organizar a informação relativa à função de diretor de 

turma; 

iv. Participar nos conselhos da turma em que realiza a PES; 

v. Elaborar o relatório do trabalho desenvolvido no acompanhamento 

da Direção de Turma; 

vi. Recolher e organizar a informação relativa ao Desporto Escolar; 

vii. Colaborar nas atividades de DE da escola; 

viii. Elaborar o relatório desenvolvido no acompanhamento do DE. 

 

“A função de um professor na escola não se limita à lecionação das aulas 

e à interação com os seus alunos. A sua integração na comunidade escolar é 

também um fator que se reveste da maior importância na sua função de 

formador, pois é impossível isolar a ação pedagógica dos universos sociais que 

a envolvem”. 

(Nóvoa, 1992: p. 37) 
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 Todo o trabalho que foi desenvolvido no envolvimento com a comunidade 

tornou a experiência bastante enriquecedora e revelou-se preponderante para o 

crescimento pessoal e profissional. 

 A partilha de conhecimentos, conselhos e experiências da parte do NE e 

dos restantes professores de EF foi, de facto, um fator decisivo na aprendizagem 

e formação inicial, bem como todo o contacto que foi estabelecido com a DT, de 

forma a compreender as necessidades e procurar solucionar os principais 

problemas dos alunos, e com os meus colegas do grupo/equipa de DE de 

natação, visto que se revelaram atenciosos e coadjuvantes quer a nível 

organizacional quer a nível pedagógico, numa perspetiva de proporcionar aos 

alunos oportunidades para evoluírem e para ultrapassarem as suas dificuldades. 

 A integração na comunidade educativa, facilitada por todos os docentes 

do grupo de EF, veio contribuir para a adaptação e aceitação como agente de 

ensino, fornecendo total confiança e motivação para dinamizar, inovar e 

participar ativamente em prol da escola e dos alunos através da promoção da 

área de EF. 

 Foi proporcionada a oportunidade de se participar e de haver 

envolvimento em todas as tarefas e funções que um professor pode 

desempenhar na escola, permitindo uma fundamental compreensão da 

importância que um professor detém na comunidade escolar e na ascensão da 

educação para além do seu contributo no espaço de aula. 

 As principais dificuldades que surtiram nesta área foram na organização 

de toda a informação acerca das diversas secções de forma a se poder ser mais 

eficaz na atuação e no fornecimento de resposta a alguma necessidade ou 

problema ocorrido fora do espaço de aula. Para além disto, uma vez mais a 

necessidade de se refletir surgiu como essencial para o aperfeiçoamento da 

intervenção e capacidade de agir de diversas formas, dependendo da situação 

ocorrida e dos seus intervenientes. Isto colocou à prova ora a capacidade de 

antecipação dos problemas mais comuns ora a capacidade de improvisação e 

resolução para os imprevistos que surgiram, algo que ocorre por diversas vezes 

na profissão. 

 

4.2.1. Desporto Escolar 
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Relativamente ao DE, como já foi referido, houve uma ligação direta com 

a secção da natação, junto dos colegas estagiários, da PC e de outro professor 

do grupo de EF da escola. 

 Todo o trabalho que foi efetuado foi de acordo com o regulamento 

específico de natação e atendendo ao planeamento anual elaborado pela 

Coordenação Local do Desporto Escolar de Braga. Neste, foram incluídos uma 

ação de formação de juízes de natação a ser organizada pelos professores 

responsáveis de cada agrupamento, os diversos encontros entre os 

agrupamentos e as fases regionais, finais nacionais e campeonato europeu a 

serem realizados no término do ano letivo e para os alunos que se qualificassem. 

 Posto isto, as principais funções e tarefas exercidas foram a de lecionar 

as aulas de natação aos alunos e atletas que se inscreveram para participar nos 

treinos e, alguns também para competir nos encontros de natação. Assim, 

colaborou-se com os elementos do grupo de DE na organização e gestão das 

aulas de natação através da distribuição dos alunos por níveis de desempenho, 

ou seja, os alunos que se encontravam na fase da adaptação ao meio aquático 

iniciaram o seu percurso na pista 1 ou na piscina de águas rasas com um 

professor; os alunos que apenas sabiam nadar crol e costas e possuíam algumas 

dificuldades iniciaram na pista 2; os alunos com menores dificuldades na pista 3, 

e assim sucessivamente até à pista 6/7 nas quais ficaram os alunos mais 

experientes e treinados nos diversos estilos de nado. 

A organização dos professores de acordo com os níveis de desempenho 

dos alunos foi no início rotativa, de modo a providenciar diversas situações e 

problemas, bem como dotar os professores estagiários de ferramentas e 

estratégias diferentes e adequadas a cada tipo de aluno. Porém, à medida que 

se foi aprendendo, decidiu-se distribuir os professores por níveis de 

desempenho, contribuindo para um maior envolvimento com os alunos e, 

consequentemente, maior evolução. 

Como em tudo, houve alunos que se moveram pela motivação e pela 

vontade de aprender e outros que à medida que o tempo foi passando foram 

desmotivando e retirando do topo das prioridades o grupo de natação. No 

entanto, foi bom fornecer a oportunidade a todos os alunos que foram 

aparecendo durante todo o ano letivo e, mesmo os que desistiram seja por que 
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motivo fosse, saíram do grupo com novas ideias e valores que lhes podem servir 

nas restantes atividades de vida diária e ao longo das suas vidas. 

 

4.2.1.1. Ação de Formação de Juízes de Natação 

 

Após toda a preparação e informação desta ação de formação destinada 

aos alunos do AEDMII, infelizmente não houve nenhuma inscrição neste ano 

letivo. Pelos vistos foi o primeiro ano que esta ação de formação não decorreu, 

talvez pelo facto de apenas os alunos que já tinham alguns conhecimentos de 

anos anteriores fossem os únicos interessados em assumir este tipo de funções 

nos encontros de natação que se viriam a realizar. 

A ação de formação estava dividida em duas partes, a parte teórica que 

iria ser realizada na escola D. Maria II no dia 4 de Dezembro de 2015 e a parte 

prática que iria ser realizada na piscina da rodovia no dia 10 de Dezembro de 

2015. 

Foi um pouco frustrante preparar e organizar este curso para no final de 

contas não vir a ser realizado. Contudo, considerou-se que durante toda a 

preparação adquiriu-se alguma aprendizagem e desenvolveu-se o conhecimento 

quanto à modalidade, nomeadamente quanto às apresentações das diferentes 

provas de natação pura desportiva, dos distintos níveis técnicos de competição, 

do programa do DE, das principais funções da cronometragem e arbitragem, das 

normas básicas e do regulamento técnico específico da modalidade para cada 

estilo de nado. 

 

4.2.1.2. 1º Encontro de Natação 

 

O 1º encontro de natação decorreu na manhã do dia 12 de Dezembro de 

2015 e reuniu bastantes agrupamentos de escolas nas piscinas municipais da 

rodovia. 

Visto que trabalhei aos sábados, só consegui participar na parte inicial da 

atividade, organizando e verificando as chegadas dos alunos às instalações e 

direcionando-os para o aquecimento geral, antes da realização das provas. 

4.2.1.3. 2º Encontro de Natação 
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No passado dia 22 de Janeiro de 2016, realizou-se nas piscinas 

municipais da rodovia, em Braga, o 2º encontro de natação inserido no âmbito 

do desporto escolar. O evento iniciou-se por volta das 9 horas e 30 minutos e 

prolongou-se até às 13 horas da tarde. A organização do evento desportivo ficou 

da nossa responsabilidade, o grupo de natação da Escola Secundária D. Maria 

II. 

De modo a se conseguir cumprir com o horário previamente estabelecido, 

apresentamo-nos nas piscinas da rodovia bastante cedo. Começou-se por 

colocar os cartazes de orientação por todas as instalações para as diversas 

escolas que iam marcar presença na atividade. Foi necessário colocar uma 

coluna de som e microfone para a PC realizar a chamada dos alunos em cada 

série e, visto que a atividade continha provas de 25m, 50m e 100m, teve de se 

colocar cadeiras para os cronometristas em ambos os lados da piscina. 

Para que a atividade se realizasse sem atrasos e complicações, houve 

um bom esforço e trabalho da equipa organizadora, sendo que foi necessário 

seriar e ordenar o grande número de provas e de participantes inscritos por cada 

escola. 

Apesar de se ter iniciado os preparativos para o evento antecipadamente, 

com o intuito de se aprontar tudo sem correrias e sobressaltos, houve alguns 

pormenores que escaparam, tendo dado mais algum trabalho extra. 

Ao longo da atividade, foram desempenhadas as funções de juiz de 

viragens e chegadas, pelo que se considerou que foram devidamente cumpridas 

e demonstrou-se sempre boa postura e seriedade nas provas. Conseguiu-se 

solucionar alguns casos e dúvidas que surgiram nos cronometristas e estafetas, 

visto que também houve a responsabilidade em os orientar. Para que isto 

acontecesse, destaca-se a boa organização e gestão dos ajudantes que foi 

garantida graças à sua predisposição, cooperação e antecipação dos 

acontecimentos. 

No que concerne às dificuldades encontradas, a maior de todas, que é 

compartilhada pelo grupo inteiro, prende-se com a falta de experiência que os 

professores estagiários tinham e que de uma forma ou de outra pode ter 

dificultado ou atrapalhado e, consequentemente, atrasado os preparativos em 

determinadas alturas que antecederam o encontro. Contudo, mesmo perante 

estas adversidades, demonstrou-se uma boa capacidade de organização dos 
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alunos e gestão de todas as provas, visto que se conseguiu ser eficaz no 

cumprimento dos prazos previamente estabelecidos. 

Houve uma chamada da parte do departamento do DE de Braga, que tem 

o seu gabinete na Escola Secundária D. Maria II, para os ajudar a colocar os 

resultados do 2º encontro de natação na plataforma de gestão do DE. Visto que 

fui eu que, com a ajuda de um voluntário, registei os tempos de todos os alunos 

em todas as provas que se realizaram, pediram a minha ajuda a comparar os 

meus registos com os dos cronometristas, de modo a podermos ser 

transparentes e justos na afixação das classificações. 

Isto permitiu aperfeiçoar algumas noções de trabalho numa ferramenta 

como a plataforma de gestão e verificar as dificuldades e possíveis 

consequências da elaboração das tabelas classificativas, consoante os 

resultados registados. 

O departamento do DE de Braga está bastante organizado e trabalha com 

o intuito de dar resposta a todas as modalidades inseridas no programa e, 

consequentemente, a todos os eventos e atividades desportivas que são 

realizadas. 

 

4.2.1.4. 3º Encontro de Natação 

 

Graças ao bom trabalho e boa organização realizados no 2º encontro de 

natação, o NE foi convidado a ajudar a Escola Secundária Carlos Amarante a 

organizar o 3º encontro de natação, cujo se realizou no dia 2 de Março de 2016. 

De modo a se conseguir cumprir com o horário previamente estabelecido, 

apresentamo-nos nas piscinas da rodovia bastante cedo. Começou-se por 

colocar os cartazes de orientação por todas as instalações para as diversas 

escolas que iam marcar presença na atividade. Foi necessário colocar uma 

coluna de som e microfone para o professor responsável realizar a chamada dos 

alunos em cada série e, visto que a atividade continha provas de 50m, 100m e 

200m, apenas se teve de colocar cadeiras para os cronometristas num dos lados 

da piscina. 

Ao longo da atividade, foram desempenhadas novamente as funções de 

juiz de viragens e chegadas. Conseguiu-se também solucionar alguns casos e 

dúvidas que surgiram nos cronometristas e estafetas. Para que isto acontecesse, 
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destaca-se a boa organização e gestão dos ajudantes que foi garantida graças 

à sua predisposição, cooperação e antecipação dos acontecimentos. Desta vez, 

o número de voluntários na atividade foi maior, pelo que deu a possibilidade de 

colocar juízes de viragens em cada uma das pistas, fornecendo maior apoio e 

suporte fidedigno nas restantes funções. 

Perante algumas adversidades e atrasos no início da atividade, 

conseguiu-se demonstrar boa capacidade de organização dos alunos e gestão 

de todas as provas, colmatando assim todos os imprevistos e problemas que 

surgiram. 

No geral, o encontro terminou à hora programada e não teve qualquer tipo 

de incidentes. Houve um novo convite para os professores estagiários ajudarem 

na realização do 4º encontro, que viria a ser organizado pela Escola Secundária 

Sá de Miranda. 

 

4.2.1.5. Encontro de Natação CLDE 

 

O encontro de natação Coordenação Local de Desporto Escolar realizou-

se no dia 15 de Abril de 2016. 

Desta vez, a organização do DE enviou uma árbitra responsável para 

liderar e orientar todas as provas do encontro, visto que foi um encontro 

organizado pela Coordenação Local de Desporto Escolar. 

A sua presença veio desestabilizar alguma da organização do evento, já 

que a maioria das pessoas que estavam a organizar e a ajudar já o tinham feito 

nos encontros anteriores. Desta feita, já estávamos habituados à organização e 

estrutura que tínhamos assumido e, como tal, a troca de funções e do sistema 

de funcionamento por parte da nova responsável veio contribuir para que 

houvesse grandes discrepâncias e falta de comunicação entre alguns setores. 

Para além disto, a falta de hábito de alguns elementos em determinadas funções 

prejudicou bastante a eficácia no cumprimento do programa atempadamente, 

visto que o encontro demorou muito mais tempo do que todos os anteriores. 

Ao longo da atividade, foi desempenhada apenas a função de juiz de 

chegadas, cumprindo bem com o papel e demonstrando sempre boa postura e 

seriedade nas provas. Um dos aspetos que se considera menos positivo foi o 

facto de não ter também tirado tempos das provas e apenas organizado as 
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chegadas de acordo com os números das pistas. Assim, no surgimento de 

alguma situação problemática e para o caso de tirar dúvidas, não se teve a 

capacidade de apoiar os cronometristas e comprovar os tempos. 

Perante algumas adversidades e atrasos no início da atividade, 

conseguiu-se demonstrar boa capacidade de adaptação ao sistema imposto pela 

responsável e organização dos alunos e gestão de todas as provas, não 

conseguindo dar resposta a todos os problemas, no entanto, conseguindo 

colmatar e solucionar temporariamente cada uma das situações. 

 

4.2.2. Direção de Turma 

 

Neste ano letivo, a PC não ficou com funções de direção de turma. No 

entanto, ajudou e acompanhou cada um dos professores estagiários a aceder, 

partilhar informações pertinentes e apoiar o trabalho do DT das respetivas 

turmas. De certa forma, inicialmente desempenhei um papel de assessor da DT 

da minha turma, no qual tive como primeiras tarefas a caracterização da turma 

e dos respetivos alunos. Também fiquei responsável por transmitir todos os 

acontecimentos pertinentes e relativos às aulas de EF e desenvolvimento e 

progressão dos alunos nos diversos níveis avaliativos. 

 Por outro lado, como qualquer professor da turma, tive de participar nos 

conselhos de turma e elaborar relatórios acerca do trabalho desenvolvido com 

os alunos à DT, analisando o comportamento e o aproveitamento geral da turma 

em cada período letivo. 

 Todo este trabalho extra revelou-se extremamente necessário e 

importante para que houvesse uma interação entre a escola e as famílias dos 

alunos, de modo a facilitar a resolução de problemas e orientar os alunos para o 

caminho do sucesso. Robusteci a ideia que detinha sobre a função do DT e 

compreendi a sua necessidade para o bom acompanhamento dos pais e 

encarregados de educação quanto ao rendimento escolar e formação dos seus 

educandos. O DT deve então possuir características de responsabilidade, 

organização, boa comunicação e poder emocional, face a heterogeneidade dos 

alunos na turma e atendendo à diferenciação dos pais e encarregados de 

educação e principais problemas e necessidades na vida dos alunos que possam 
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de certa forma interferir com a sua educação e formação na escola e, 

consequentemente, com o sucesso pessoal e profissional. 

 Durante o EP tive acesso e contribui para a elaboração do dossier de 

turma, onde foram inseridos os critérios de avaliação das diferentes disciplinas, 

as atas das reuniões do conselho de turma, as fichas presenciais das reuniões 

com os professores, as fichas presenciais com os encarregados de educação e 

respetivos contactos, o registo biográfico, todas as faltas justificadas e 

injustificadas e informações relativas a cada aluno. Tive a oportunidade de 

assistir, juntamente com a PC e com a DT, a algumas sessões de atendimento 

aos encarregados de educação, para se obter estratégias e soluções nos casos 

dos alunos com maiores dificuldades ou com algum problema que interferisse 

com as aulas. 

 Resumidamente, ser DT é um cargo extremamente importante na escola, 

pois para além de fazer cumprir com todos os pressupostos legais relativos à 

turma, isto é, de aglomerar todos os documentos necessários, sumários, registos 

de assiduidade, avaliações e planos de apoio e recuperação para os alunos com 

maiores dificuldades, tem também um papel fundamental na motivação dos 

restantes docentes, no sentido de agirem em colaboração para o alcance do 

sucesso da turma; dos pais e encarregados de educação, através da partilha de 

informações e possíveis soluções para contribuir para o rendimento escolar dos 

alunos; e dos alunos, uma vez que é o principal responsável por acompanhar o 

percurso escolar destes. 

 

4.2.3. Atividades Extracurriculares 

 

  Foram inúmeras as atividades extracurriculares que decorreram no 

AEDMII, algumas organizadas e desenvolvidas pela escola outras pelo 

departamento e/ou grupo de EF. 

As atividades desenvolvidas pelo grupo de EF tiveram como principais 

focos a atividade física, o desporto, a saúde e o lazer através da cooperação e 

competição saudável e enriquecedora entre os alunos. Estas foram planeadas e 

distribuídas pelos períodos letivos no plano anual de atividades do departamento 

de EF do AEDMII. 
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Perante tantas atividades extracurriculares e com todo o trabalho incutido 

no EP, a PC apenas nos exigiu participar e ajudar na organização do torneio 

inter-turmas de andebol realizado na escola e no corta-mato escolar destinado 

aos alunos dos ciclos básico e secundário, realizado na Escola Básica de 

Lamaçães. Para além disto, o NE ficou responsável pela organização do evento 

desportivo típico de já alguns anos da escola, o “Donasport”, realizado no final 

do 2º período. 

Em todas as atividades detive uma aprendizagem fundamental para a 

minha evolução enquanto futuro professor e até mesmo enquanto profissional 

da área das ciências do desporto e da EF, uma vez que me forneceu algumas 

competências na preparação, organização e controlo de pequenos e grandes 

eventos desportivos. 

 

4.2.3.1. Torneio Inter-turmas de Andebol 

 

O torneio de andebol decorreu no dia 15 de Dezembro de 2015 durante 

toda a manhã e grande parte da tarde. Esta foi uma atividade interna realizada 

no final do 1º período e desenvolvida pelo grupo de EF, mais especificamente o 

professor responsável pela secção do andebol no DE. 

As minhas funções basearam-se no controlo das entradas das equipas 

para o espaço de jogo, tendo em conta a ordem de jogos e respetivo calendário 

competitivo. À medida que as equipas iam entrando, eu e os restantes 

professores estagiários íamos preenchendo e entregando ao secretariado, os 

boletins de cada jogo. Desta forma, foi possível verificar os elementos de cada 

equipa que se encontravam presentes e também controlar e organizar as 

equipas antes dos respetivos jogos. 

No geral, o torneio não teve nenhum incidente e teve um bom 

desenvolvimento, havendo diferenciação das equipas do ensino básico das do 

ensino secundário e também entre os sexos masculino e feminino. 

Participar nesta atividade desportiva da escola, foi uma boa experiência, 

pois permitiu-me interagir socialmente e trabalhar com os principais agentes da 

comunidade, professores e alunos, em prol de um espetáculo de final de período. 

 

4.2.3.2. Corta-mato Escolar 
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O corta-mato escolar decorreu nos espaços de recreio das instalações da 

Escola Básica de Lamaçães. Esta foi uma atividade interna realizada no final do 

1º período e desenvolvida pelo grupo de EF da Escola Básica de Lamaçães com 

o consentimento e apoio do grupo de EF da Escola Secundária D. Maria II. 

Desde cedo, a prova foi bem organizada, através da elaboração de um 

regulamento geral com as informações necessárias para a realização da mesma. 

Também foi construído um programa com todas as provas a serem realizadas 

ao longo de toda a manhã. 

Juntamente com os restantes professores estagiários, as minhas funções 

iniciais basearam-se na distribuição dos dorsais pelos alunos que se iam 

apresentando após a chamada da professora responsável. De seguida, fui 

finalizar a construção dos limites do percurso à volta dos edifícios da escola, 

assim como verificar os pontos de controlo, nos quais alguns professores se 

colocariam, numa tentativa de prevenir alguns desvios e possíveis atalhos dos 

alunos aquando as provas. 

Durante as provas, houve bastante animação por parte do público e 

seriedade da parte dos atletas inscritos, procurando realizar a prova de forma 

justa e esforçada. Os alunos de todos os escalões etários puderam participar, 

sendo que houve divisão entre estes e, obviamente, também entre as raparigas 

e os rapazes. Houve ainda também uma prova especial, que juntou os alunos 

com necessidades educativas especiais e os professores, na qual eu me 

voluntariei para participar e ajudar alguns atletas em dar uma volta ao percurso. 

De uma forma geral, a atividade desportiva englobou bastantes alunos da 

escola e do agrupamento, quer os que participaram nas provas quer os que 

assistiram efusivamente às mesmas. A associação de estudantes da escola 

também foi importante na transmissão da diversão e da música. 

Esta atividade foi bastante interessante e positiva na minha formação 

enquanto professor, pois proporcionou-me momentos de trabalho, onde tive de 

ser rápido e eficaz, procurando prevenir os problemas mais comuns associados 

a este tipo de eventos e remediar os que não se conseguiram prevenir. Também 

me ajudou a entender na prática, a dificuldade de organizar, realizar e gerir um 

evento desportivo desta dimensão.  
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4.2.3.3. Donasport 

 

O evento desportivo “Donasport” foi uma atividade extracurricular 

organizada e desenvolvida pelo núcleo de estágio da escola e realizou-se no 

final do 2º período, mais propriamente a 16 de Março de 2016. Tratou-se de um 

evento de extensa magnitude no que concerne ao vasto leque de provas que 

este abrangeu e ofereceu à comunidade educativa da Escola Secundária D. 

Maria II. Os alunos tiveram oportunidade de vivenciar um dia distinto dos outros 

todos, em formato de competição e confraternização com os seus colegas de 

escola. 

Foi um evento preparado antecipadamente, para que tudo ficasse previsto 

e fosse possível rever todo o processo antes da sua realização, com o intuito de 

encontrar alguma falha que pudesse ser corrigida a tempo, evitando desta forma 

as improvisações remediativas e no sentido de ser organizado com rigor e 

profissionalismo.  

O Donasport foi composto por duas grandes componentes: o peddy 

papper pela cidade, da parte da manhã e as multiprovas na escola, (luta de 

gladiadores; arco e flecha; pista de obstáculos; cama elástica; jogo da bandeira 

e escorrega gigante) da parte da tarde. 

Início às 9h da manhã, no entanto, os preparativos principiaram uma hora 

antes para se distribuir material aos voluntários e estes irem para os seus postos 

na cidade, para montar a bancada de saída e de chegada e para dar os dorsais 

aos participantes 

 A prova decorreu sem problemas, de forma natural, dinâmica e 

entusiasmante por parte dos alunos participantes. Apontamos apenas, para o 

próximo ano, a troca de alguns “mini jogos” em certos pontos de controlo, por 

exemplo, no coreto onde o jogo de perícia consistia em acertar com as bolas de 

espuma em 3 recipientes distintos. Como havia 2 baldes de diâmetro bastante 

reduzido, revelou-se deveras difícil concretizar os lançamentos com sucesso. 

Apontamos assim que este jogo seja trocado pelo tradicional jogo (também ele 

de perícia) de acertar com a bola (de futebol) em dois pinos de bowling com um 

remate.  

Contrariamente ao que estava previsto, e apesar de algumas equipas 

terem demorado mais tempo que o previsto por se terem perdido ou “esquecido” 
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de passar em alguns pontos de controlo, a prova do peddy papper terminou mais 

cedo. Tal acontecimento permitiu-nos ter tempo extra para fazer a transição para 

as multiprovas da parte da tarde, que se iniciaram pelas 14h, funcionando as 6 

provas em simultâneo. As equipas estavam divididas por grupos (A1, A2, B1, B2, 

C1 e C2). Ao fim de um determinado tempo os grupos trocavam entre si de modo 

a que os alunos experimentassem todas as provas e pudessem usufruir das 

diversas sensações que cada uma conferia.  

Reconhecemos alguma falta de comunicação inicial porque denotou-se 

alguma confusão na cama elástica e na troca dos grupos. Na nossa opinião, 

calculou-se mal o tempo que seria necessário para cada jornada da cama 

elástica, porque cada uma obrigava 5 transições, logo a 5 tempos mortos. Outro 

problema foi o tempo que cada aluno, supostamente, passaria em cima do 

trampolim (30 segundos). Visto que se assim continuasse atrasaria imenso a 

troca de grupos entre as várias provas e, consequentemente, o término do 

evento no tempo previsto, os referidos responsáveis optaram por encurtar o 

tempo para 20 segundos por aluno. Outro aspeto prontamente corrigido pelos 

teve a ver com a agilização dos jogos seguintes, alertando os alunos para a 

necessidade de se prepararem (descalçar e delinear a estratégia para quando 

fossem jogar) antes do seu jogo começar. Por fim, decidiu-se que apenas as 

bolas que haviam sido colocadas no caixote durante os 20 segundos é que 

seriam convertidas em pontos. Com estas alterações, foi possível cumprir com 

o plano traçado, quer nas transições entre grupos e respetivas provas, quer no 

término do evento atempadamente. 

O evento foi um sucesso, tendo sido partilhadas diversas experiências e 

momentos divertidos entre os alunos participantes, os alunos ajudantes e os 

professores de EF. Foi garantida uma boa organização e funcionamento em 

todas as provas, devido à boa preparação e prevenção de toda a equipa 

responsável pela organização da atividade desportiva. 

 

4.3. Área 3: Desenvolvimento Profissional 

 

A área 3 — Desenvolvimento Profissional — apela ao desenvolvimento 

da competência profissional do professor estagiário, numa lógica de procura 
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permanente entre o saber, através da reflexão, investigação e ação (Matos, 

2012). As principais tarefas exigidas nesta área foram as seguintes: 

i. Elaborar o Projeto de Formação Individual, evidenciando uma 

escrita adequada e uma articulação coerente de ideias; 

ii. Recorrer à investigação como forma de entender e informar a 

prática que está a ser objeto de investigação; 

iii. Participar em ações de formação como forma de suprimir lacunas 

na minha formação; 

iv. Elaborar o Relatório de Estágio, no cumprimento das exigências 

plasmadas no Regulamento de Estágio; 

v. Elaborar atas e outros documentos advindos da participação na 

escola (relatórios, comunicações, preparação de atividades, entre 

outros), como forma de adquirir competências necessárias ao 

exercício profissional; 

vi. Assumir uma participação ativa nos debates acerca de questões 

profissionais, nomeadamente as relativas ao sistema educativo e à 

carreira docente, às decisões de escola e do grupo disciplinar de 

EF; 

vii. Recorrer a uma argumentação sustentada, evidenciando um 

discurso cuidado. 

 

“A formação de professores pode ser entendida como o processo 

contínuo e sistemático de aprendizagem no sentido da inovação e 

aperfeiçoamento de atitudes, saberes e saberes-fazer e da reflexão sobre 

valores que caracterizam o exercício das funções inerentes à profissão docente”. 

(Onofre, 1996: p. 58) 

 

Nesta área, aprofundei conhecimentos, competências, metodologias e 

estratégias de ensino, sendo que o processo de investigação-ação-reflexão 

esteve sempre presente. De facto, a prática reflexiva constante foi essencial para 

que eu desenvolvesse as minhas capacidades e conhecimentos como professor. 

Foi através desta prática que consegui compreender os meus erros e procurar 

encontrar soluções para os corrigir e evitar novamente, algo que contribuiu para 

a minha evolução. 
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Numa outra perspetiva, foram desenvolvidas tarefas e formações, com 

vista a superar as dificuldades e obstáculos encontrados. O projeto de formação 

individual permitiu enquadrar-me com o contexto de estágio e analisar as minhas 

expectativas e principais dificuldades perante a realidade. Já as ações de 

formação desenvolvidas ao longo do ano de estágio contribuíram para o meu 

desenvolvimento profissional. 

Para além disto, o estudo aplicado na escola também foi extremamente 

importante, uma vez que implicou a investigação no que toca à pesquisa 

efetuada e aos problemas detetados no contexto, de modo a se poder decidir e 

operacionalizar os conceitos em estudo e definir os processos de recolha e 

tratamento de dados. A procura de garantir a fiabilidade e qualidade dos dados, 

a análise e discussão dos resultados obtidos através do conhecimento teórico e 

empírico, forneceram-me competências profissionais e auxiliaram-me no 

processo de ensino-aprendizagem. Assim, a realização do estudo foi 

imprescindível para a minha formação. 

O EP foi uma etapa extremamente importante e, foi sem dúvida, um ano 

de grande aprendizagem. A formação contínua torna-se fundamental, de modo 

a dotar-me de múltiplos e variados conhecimentos e competências inerentes à 

minha prática profissional. 

Concluindo, esta etapa foi apenas o início da minha formação, pois espero 

continuar a aprender e a enriquecer os meus conhecimentos e competências 

para poder melhorar a minha intervenção, seja na escola ou no treino. 

 

 



108 
 

5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro 

 

Chegou ao fim esta etapa da minha vida. Acabo o EP com esperanças de 

poder vir a exercer a profissão brevemente, apesar de a realidade não ser a mais 

favorável. 

O EP assumiu-se como o culminar do curso de MEEFEBS e de toda a 

minha formação inicial enquanto futuro professor de EF. Foi uma etapa 

inesquecível, de grande aprendizagem, onde me foi permitido errar e crescer 

enquanto pessoa e professor. De facto, todo o percurso efetuado foi deveras 

enriquecedor e fundamental para a construção da minha identidade profissional 

e para a forma de estar e de intervir na prática. Todos os desafios e adversidades 

vividas, bem como todos os conhecimentos transmitidos, tornaram-me mais 

capaz, mais eficaz, mais profissional e acima de tudo mais apaixonado pela área 

do ensino. 

A educação é extremamente importante para a formação dos alunos e a 

qualidade do ensino possibilita uma maior capacidade e preparação dos alunos 

para a sua integração na sociedade. Como tal, a sensação de poder contribuir 

para a formação e para a aprendizagem dos alunos foi bastante gratificante. 

Desde o primeiro dia de aulas que me procurei adaptar ao contexto e à 

realidade da prática, sendo que numa primeira fase o sentimento foi 

maioritariamente de sobrevivência e de tentativa de colmatar os erros cometidos. 

Numa fase mais adiantada da adaptação, em que as dificuldades começaram a 

ser ultrapassadas, pouco a pouco, e a confiança e autonomia começaram a ser 

praticadas, os resultados foram sendo significativamente positivos. Todo o 

acompanhamento e orientação efetuados pela PC e pelo PO, assim como a 

ajuda de todos os professores do grupo de EF e da aceitação da restante 

comunidade educativa foi essencial para a minha integração e crescimento 

pessoal e profissional. 

No entanto, o que mais me cativou e, sem dúvida, me alimenta a 

esperança de poder vir a lecionar aulas de EF num futuro próximo, foram os 

alunos. Todos os momentos vividos e experiências partilhadas durante as aulas 

determinaram a minha aprendizagem e satisfação. Foi enorme o orgulho e a 

responsabilidade que senti pelo simples facto de ser chamado de professor e, 
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apesar de saberem que era professor estagiário, fui tratado e respeitado de igual 

forma. 

A elaboração deste relatório reuniu os momentos mais marcantes da 

experiência, onde é salientado todo o processo de investigação-ação-reflexão 

realizado com o intuito de melhorar a prática pedagógica. Foram imensas as 

dificuldades que encontrei, quer nas aulas quer no DE e nas restantes atividades 

desenvolvidas e funções adquiridas, em que cada uma ofereceu um desafio 

diferente, exigindo necessariamente uma resposta e solução distinta. O maior 

desafio foi, sem dúvida, procurar ajudar os alunos a crescer e a aprender. 

Em síntese, o EP possibilitou o meu desenvolvimento pessoal, 

profissional e social, na medida em que me exigiu as necessidades atuais de um 

professor, permitindo reconhecer que para ser mais eficaz no ensino, tive de ser 

flexível, inovador, bom gestor e de ser capaz de exercer diversas funções.  

Encerro esta etapa com a certeza de que a minha formação não acabou, 

pois esta foi apenas o início de um longo caminho a percorrer, onde espero 

crescer e aprender continuadamente. Para poder vir a ser professor, espero 

conseguir estar em constante evolução e transformação para poder ser capaz 

de responder às exigências do mundo moderno e, mais propriamente, às 

necessidades da comunidade educativa. Como já referi, o futuro é incerto e, 

atualmente, a probabilidade de poder vir a ser professor de EF é uma utopia, 

apesar de eu estar confiante e preparado para o caso de surgir uma 

oportunidade. Numa outra perspetiva, espero continuar a aplicar e, até 

aperfeiçoar, todo o conhecimento e competências adquiridas na escola, também 

no treino. Apesar de tudo, sei que ainda tenho muito para aprender a ensinar.    
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Anexo I – Ficha de Caracterização do Aluno 

1. Identificação pessoal 

a) Nome: _________________________________________________________ b) Idade: ____         

c) Nome pelo qual pretendes ser tratado:_____________________________________________ 

        d) Ano ___ e) Turma ___ f)Nº___                    g) Sexo:        Masculino   Feminino    

 

Foto 

2. Relação com a Educação Física e com o Professor de Educação Física 

 

a) Gostas da Disciplina de Educação Física?  Sim      Não   

Porquê? 

________________________________________________________________________________________________ 

b) O que esperas das aulas de Educação Física? 

 DivertimentoDesenvolver a musculatura   Melhorar a saúde   Bem estar    Melhorar o espírito de grupo 

             Melhorar técnicas   Aumentar agilidade   EmagrecerConhecimento das modalidades 

 

c) Hierarquiza as modalidades, de 1 a 7, sendo 1 a que menos gostas e 7 a que mais gostas de praticar. 

               Andebol    Ginástica  Badminton  DançaBasquetebol    VoleibolFutsalOutra: ________________     

 

d) Hierarquiza as modalidades, de 1 a 7, sendo 1 a que sentes menos dificuldade e 7 a que sentes mais dificuldade 

em praticar.  

Andebol    Ginástica  DançaBasquetebolVoleibolFutsalBadmintonOutra: ________________     

 

e) Qual é a tua motivação para a aula de Educação Física? 

 MuitaRazoável    Pouca    Muito pouca 

 

f) Indica três características que mais aprecias num Professor de Educação Física: 

              Exigente      Disciplinado       CompreensivoComunicativo       Bem-dispostoParticipativo 

             JustoPontualPouco comunicativo       Arrogante      IntoleranteOutra___________________ 

 

g) Indica três características que menos aprecias num Professor de Educação Física:            

              Exigente      Disciplinado       Compreensivo        Comunicativo       Bem-dispostoParticipativoJusto                            

Pontual Pouco comunicativo       Arrogante      Intolerante     Outra__________________ 
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3. Atividade Física fora das aulas de Educação Física 

a) Praticas algum desporto fora da Escola?NãoSim  Qual?___________   

b) Se sim, quantos dias treinas por semana?1   2    3   4    5 

c) Quantas horas por treino?_______ 

d) És federado/a?Não      SimSe sim, em que clube?___________ 

e) O teu pai pratica alguma atividade física?  

 Sim      Qual (quais): ________________________________ 

e)1 - Há quanto tempo?   < de 1 ano        1 – 2 anos        2 – 3 anos> de 4 anos 

              e)2 - Quantas horas por semana?   1-2h        2- 4h        4-6h        + de 6h 

 Não 

f)  O teu pai já praticou alguma atividade física?  Sim           Não 

 Se sim, qual (quais):__________________________ 

g) A tua mãe pratica alguma atividade física?  

 Sim      Qual (quais)? ________________________________ 

g)1 - Há quanto tempo?   < de 1 ano      1 – 2 anos      2 – 3 anos> de 4 anos 

              g)2 - Quantas horas por semana pratica?   1-2h      2- 4h      4-6h      + de 6h 

 Não 

h) A tua mãe já praticou alguma atividade física? Sim      Não  

Se sim, qual (quais)?__________________________ 

i) O (s) teu (s) irmão (s) / irmã (s) praticam alguma atividade física?   SimNão  

             i)1- Se sim, quem pratica e o quê?: ____________________________________________________ 

4. Saúde e Alimentação 

a) Vais com frequência ao médico? Sim     Não 

 b) Tens algum dos seguintes problemas?      

 

 

 

 

 

 

 

Outros: Sim       Não  Quais? _________________________________ 

Respiratórios: Sim   Não   Cardíacos: Sim   Não   

Motores: Sim   Não   Coluna: Sim   Não   

Epilepsia: Sim   Não   Diabetes: Sim   Não   

Anemia: Sim   Não   Otites: Sim   Não   

Pé Plano: Sim   Não   Alergias: Sim   Não   

Audição: Sim   Não   Visão: Sim   Não   
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c) Tens algum outro problema que te dificulte a prática da atividade física?  Sim Qual?_____________ 

Não 

d) Já alguma vez foste sujeito a uma intervenção cirúrgica? Sim  Qual? ______________ Não 

e) Costumas adoecer com frequência?    Sim     Não 

f) Costumas tomar pequeno-almoço antes de te deslocares para a escola?    Sim    Às vezes         

Não  

g) Quantas refeições fazes por dia?  1234      +de 4 

h) Onde costumas realizar as tuas refeições? Casa     Escola      Casa e Escola      Outro 

Onde?________ 

i) Fumas?         Sim  Não  
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Anexo II – Plano de Aula  

Professor: Filipe Falcão Ano: 10º 

Turma: H 

Data: 29-10-2015 

Aula nº: 23 e 24 

Nº de Alunos: 27 

Unidade Didática: Voleibol 
Função Didática: Exercitação 
Sessão nº 3 e 4 de 20 

Espaço: PE2 Hora: 10h05 

Duração: 75min 

Material: 28 bolas de voleibol, 28 
sinalizadores (ou tiras de borracha), 
redes, postes, cronómetro. 

Objetivos da aula: Exercitação da resistência aeróbia. Voleibol - Exercitar o passe, a manchete, o serviço por baixo e a posição 
base; Exercitar o jogo 2x2. 

 

Parte TP Objetivos Comportamentais 
Situações de Aprendizagem/ Organização 

Metodológica 
Componentes Críticas 

In
ic

ia
l 

5’ 

O aluno ouve o professor a 
fazer a chamada e a 
apresentar os conteúdos a 
serem abordados na aula. 
O aluno conta a FC em 
repouso. 

Os alunos estão distribuídos em meia-lua à frente do 
professor. 
 
- Informação do assunto da aula; 
- Contagem da FC em repouso. 

- Responder à chamada; 
- Ouvir o professor atento e em 
silêncio; 
- Colocar dois dedos na artéria 
carótida ou no pulso e contar a 
FC em repouso. 

15’ 

O aluno corre durante 10’, 
distribuídos por 2 séries, à 
volta do espaço da aula, com 
intensidade média/baixa, 
sempre ao mesmo ritmo, 
realizando inspiração pelo 
nariz e expiração pela boca. 
O aluno conta a FC em esforço 
e após o esforço. 

Corrida contínua no espaço em 2 séries de 5 
minutos, com igual nº de voltas. 
1ª Série - Contagem do número de voltas. 
Recuperar 1 minuto. (Verificar os casos dos alunos 
que têm FC acima dos 40 e abaixo dos 35. 
Nota: Valores de referência para 15 segundos. 
2ª Série - Tentar igualar ou aumentar o número de 
voltas. 
 
- Contagem e registo da FC em esforço e após o 
esforço. 

- Não parar durante a corrida; 
- Correr a uma intensidade 
média/baixa; 
- Correr sempre ao mesmo 
ritmo; 
- Inspirar pelo nariz e expirar 
pela boca; 
- Colocar dois dedos na artéria 
carótida ou no pulso e contar a 
FC em esforço e após o 
esforço. 

5’ 

O aluno realiza para a frente e 
para trás: 
- Rotação da bola no tronco em 
ambas as direções; 
- Rotação da bola acima da 
cabeça em ambas as direções. 
 
O aluno realiza: 
- Batimento da bola com as 
duas mãos; 
- Deslocamentos laterais com 
batimento da bola entre cada 
um; 
- Sustentação da bola acima 
da cabeça adquirindo no local; 
- Sustentação da bola acima 
da cabeça em deslocamento. 

Cada aluno com 1 bola, em vaga: 
- Mobilização geral c/ bola. 
 
 
 
 
 
Cada aluno com 1 bola, em frente ao professor, em 
espelho: 
- Posição base fundamental; 
- Deslocamentos laterais, à frente e atrás; 
- Passe de frente. 

- Batimentos da bola realizados 
com ambas as mãos; 
- Não cruzar os apoios nos 
deslocamentos laterais; 
- Aguentar a bola no ar o mais 
acima da cabeça possível. 
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F
un

da
m

en
ta

l 

15’ 

O aluno fica atento às 
explicações. 
 
O aluno realiza a ação técnica 
de passe, um para o outro. 
 
O aluno realiza a ação técnica 
da manchete, com o colega a 
lançar-lhe a bola. 
 
O aluno realiza a ação técnica 
de serviço por baixo, com o 
colega a lançar-lhe a bola. 
 
 
 

Os alunos 2 a 2 c/ 1 bola, frente a frente no espaço 
da aula: 
 
- Passe (s/ rede) 
2 toques (auto-passe + passe) 
 
- Manchete (s/ rede) 
Cada aluno realiza 5 manchetes e troca de função 
com o colega. 
 
- Serviço por baixo (s/ rede) 
Cada aluno realiza 5 serviços e troca de função com 
o colega. 

Passe: 
- Bola tocada acima da cabeça, 
com polegares e indicadores a 
formar um triângulo; 
-Efeito mola de MS coordenado 
com os MI. 
 
Manchete: 
- MS em anteversão, com as 
mãos colocadas uma sobre a 
outra, com os cotovelos juntos; 
- MI fletidos com um pé mais 
adiantado do que o outro. 
 
Serviço por baixo: 
- Pés dirigidos para a zona alvo; 
- MS estendido e mão firme 
aquando do batimento. 

15’ 

O aluno põe em prática as 
ações técnicas em cooperação 
com o colega. 

Os alunos 2 a 2 c/ 1 bola, frente a frente, 1 de cada 
lado da rede: 
- Jogo 1+1 (em cooperação, dar o maior número de 
toques possível). 

 2 toques (auto-passe + passe) 

 2 toques (manchete + passe) 
 
Nota: Rotação ao sinal do professor (+/- 2min) no 
sentido dos ponteiros do relógio. 

- Realizar todas as 
componentes críticas referidas 
anteriormente nos conteúdos 
técnicos. 

15’ 

O aluno põe em prática as 
ações técnicase táticas em 
situação de jogo 2x2. 

Em grupos de 4 c/ 1 bola: 
- Jogo 2x2. 

 Máximo de 3 toques por equipa. 

-Realizar todas as 
componentes críticas referidas 
anteriormente nos conteúdos 
técnicos; 
-Comunicar com o parceiro; 
- Procurar colocar a bola no 
espaço vazio. 

F
in

al
 

5’ 

O aluno ajuda na arrumação 
do material; 
O aluno colabora na análise da 
aula; 
O aluno mantém-se atento; 
O aluno realiza uma saída 
ordeira para o balneário. 

Arrumar o material da aula. 
Conversa com os alunos sobre o que sentiram na 
aula. 

- Estar atento; 
- Responder às questões 
colocadas; 
- Saída ordeira para o 
balneário. 

 

Sumário: Exercitação da resistência aeróbia; Exercitação do passe, da manchete, do serviço por baixo e da posição base no 
voleibol. Exercitação do jogo de 2x2. 
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Anexo III – Ficha de Reflexão de Aula  

Professor: Filipe Falcão Ano: 10º 

Turma: H 

Data: 29-10-2015 

Aula nº: 23 e 24 

Nº de Alunos: 23 

Unidade Didática: Voleibol 
Função Didática: Exercitação 
Sessão nº 3 e 4 de 20 

Espaço: PD2 Hora: 10h05 

Duração: 75min 

Material: 28 bolas de voleibol, 28 
sinalizadores (ou tiras de borracha), 
redes, postes, cronómetro. 

 

Esta aula foi preparada para exercitar a resistência aeróbia e alguns conteúdos da modalidade de voleibol, tais como o 

passe, a manchete, o serviço por baixo e a posição base fundamental. Também estava previsto ser abordado o jogo 2x2, 

no entanto não foi possível. 

Foi uma aula que não foi cumprida na sua totalidade, pois os alunos demoraram a responder positivamente e a cumprir 

com os objetivos delineados pelo professor. Para além disto, o comportamento dos alunos não foi o mais adequado, pois 

houve muita conversa aquando as explicações e demonstrações do professor, levando a alguma falta de atenção e 

concentração. Com isto, tive de despender mais tempo a controlar a turma e a realizar os exercícios analíticos, procurando 

que os alunos interiorizassem devidamente a execução dos conteúdos técnicos e assumissem uma boa postura e atitude, 

de modo a se enquadrarem com o colega, com o corpo equilibrado. 

Quanto às situações de aprendizagem realizadas, na parte inicial, a corrida contínua realizada em dois momentos, deveria 

ter havido um sinal sonoro da minha parte (apito ou voz de comando) para que os alunos tivessem a noção do tempo e, 

assim, controlar o número de voltas que tinham de executar, com o intuito de procurar pelo ritmo de corrida adequado e 

também controlar a frequência cardíaca. 

Na mobilização geral com bola, tive de relembrar que as bolas devem estar paradas e debaixo do braço e não confirmei a 

totalidade da segurança dos alunos colocados nas pontas, pois esqueci-me de remover os sinalizadores utilizados para a 

parte da resistência aeróbia. 

Na parte fundamental, apenas se cumpriu com a primeira situação (os alunos em grupos de 2 com 1 bola), pois devido 

aos acontecimentos já explicados, foi necessário muito tempo de prática neste exercício para que todos os alunos 

cumprissem com o que tinha sido pedido pelo professor. 

Realizei uma pequena alteração ao plano de aula no final desta, onde coloquei os alunos a jogarem em situação de 1x1, 

tendo em vista exercitar os conteúdos abordados anteriormente e algumas noções táticas de deslocamento sem bola e 

colocação da bola no espaço vazio do campo adversário. Consoante o nível dos alunos, a principal preocupação foi de 

apenas enviar a bola para o campo adversário em 2 toques, tornando-se óbvio que a aprendizagem destas noções táticas 

foi praticamente nula. Optei por isto e não por exercitar pelo menos a situação de 1+1 porque vi a necessidade de incluir 

competição na aula e como os alunos já tinham sustentado a bola no exercício anterior durante bastante tempo mas sem 

rede, decidi colocar a rede no jogo 1x1 e aumentar um pouco a dificuldade. 



XXX 
 

Como já foi referido, não foi possível realizar o jogo 2x2 e exercitar os conteúdos abordados com o colega, de modo a 

trabalhar também a comunicação e a organização do ataque. 

Para dar seguimento à aprendizagem e evolução dos alunos, numa próxima aula de voleibol, procurarei trabalhar o passe 

e a manchete em deslocamento, obrigando os alunos a adquirirem a posição base fundamental e a posicionarem-se de 

acordo com a trajetória da bola para a conseguirem manter no ar de forma controlada. Será também importante exercitar 

o serviço (por baixo) e a receção, introduzindo algumas noções táticas de posicionamento dos recetores perante a trajetória 

da bola. Por fim, deverá ser dado mais tempo para a exercitação dos conteúdos em situação de jogo 2x2, como forma de 

aproximar a prática dos mesmos às situações reais de jogo, trabalhando simultaneamente aspetos técnico-táticos em 

cooperação com o colega e em competição com os adversários. 

Atendendo ao desenvolvimento da aula, senti alguma dificuldade em garantir que todos os alunos percebessem o que era 

para se fazer, devido a alguma agitação que se fez sentir entre todos e à falta de concentração demonstrada. Isto resultou 

em reforço da informação e instrução dadas de grupo em grupo, analisando e corrigindo constantemente os erros 

observados nos alunos. Fui ajustando a minha postura e posição ao longo da aula, pois notei que necessitava de ser mais 

rígido para com alguns alunos. Ainda tenho de melhorar bastante a este nível, de modo a não perder o controlo da turma 

e a garantir que haja mútuo respeito, cumprindo com a hierarquia que tem de existir entre professor e alunos, havendo a 

necessidade de eu reforçar o meu papel de um líder seguro e objetivo. 

 


