
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ensinar aprendendo: a dura caminhada de 

um professor estagiário 

 

Relatório de Estágio Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Paula Silva 

 

 

Luís Carlos Ramos Cardoso 

Porto, setembro de 2016 

 

Relatório de estágio profissional apresentado à 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

com vista à obtenção do 2º ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário (Decreto-lei nº 74/2006 de março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro). 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de catalogação 

 

Cardoso, L. C. R. (2016). Ensinar aprendendo: A dura caminhada de um 

professor estagiário. Porto: L. Cardoso. Relatório de Estágio Profissional para a 

obtenção do grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, apresentado à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; ENSINO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA; PROFESSOR REFLEXIVO; CONTROLO E INSTRUÇÃO; 

COORDENAÇÃO E LATERALIDADE. 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Aos meus pais, 

Por tudo, que não cabe neste relatório. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



V 
 

Agradecimentos 

 

 O relatório de estágio representa o final de uma etapa importante que não 

seria possível sem o apoio de algumas pessoas, não podendo deixar passar esta 

oportunidade para lhes agradecer. 

 

 À professora orientadora, Paula Silva, pela constante disponibilidade para 

trocar ideias, sem nos impor nenhuma. Por ter o equilíbrio perfeito entre correção 

e reconhecimento do bom trabalho e pela exigência ao nível da escrita. 

  

 Ao professor cooperante, Luís Moreira, pela disponibilidade para ajudar 

em qualquer dia, a qualquer hora. Por não impor estratégias, mas sugerir tantas 

com tantos resultados. Acima de tudo, pela boa disposição constante e pelo 

humor inteligente. 

 

 À professora co cooperante, Aurora Batista, por toda a preocupação e 

todas as dicas essenciais à adaptação num contexto totalmente diferente. Por 

nos dar autonomia perante a turma. Por nos deixar usar as nossas estratégias, 

mas sugerir sempre atempadamente alterações. 

 

Às professoras Olga Vasconcelos e Paula Rodrigues pela ajuda essencial 

disponibilizada para a realização do estudo com o teste MABC. 

 

 Aos colegas de mestrado, pela constante troca de ideias e pela 

companhia nas horas extraordinárias. 

 

 À Maria João e à Karen, pelo bom ambiente de trabalho. Por estarem 

sempre presentes, criticarem, aconselharem e estarem sempre disponíveis para 

ouvir a crítica e o conselho. Pela partilha de estratégias. Por tolerarem o meu 

humor constantemente insano. 

 

 À FADEUP, por nos incutir ao longo de todos estes anos uma cultura de 

excelência. A todos os professores e funcionários, por nos deixarem estar 

sempre a aprender. 



VI 
 

 

 Às escolas cooperantes, por terem permitido que a sua casa fosse a 

nossa casa. 

 

 Aos meus queridos alunos, por dificultarem tanto a tarefa e me terem feito 

aprender tanto. 

 

 Àqueles amigos que a vida me deu há muito tempo e nunca me vai tirar. 

Por protestarem de forma veemente todas as minhas ausências. Por me 

apoiarem nos momentos de angústia. 

 

 Aos amigos que o futsal me deu, aos que o vivem como eu. Pela 

importância que tiveram e têm no meu crescimento como treinador e professor. 

  

 Aos que partilharam comigo, durante estes 5 anos, a casa, os jantares e 

todas as outras demências. 

 

A todos estes e aos que me esqueci mas que de alguma forma foram 

importantes nesta caminhada o meu sincero agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 
 

Índice geral 

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

Agradecimentos .............................................................................................................V 

Índice geral.................................................................................................................... VII 

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

Índice de anexos ........................................................................................................... XI 

Resumo ........................................................................................................................ XIII 

Abstract......................................................................................................................... XV 

Abreviaturas ............................................................................................................... XVII 

1. Prólogo ..................................................................................................................... 3 

2. Enquadramento Pessoal .......................................................................................... 7 

2.1. Identificação do professor estagiário .................................................................. 7 

2.2. Autoanálise das dificuldades e potencialidades................................................ 8 

2.3. Entendimento do estágio profissional ................................................................. 9 

2.4. Expetativas em relação ao estágio profissional .............................................. 10 

3. Enquadramento institucional ................................................................................. 15 

3.1. A escola como instituição ................................................................................... 15 

3.2. Escola Secundária Filipa de Vilhena................................................................. 16 

3.3. 10º ano – O grande desafio................................................................................ 18 

3.4. 6º ano – Pêro Vaz de Caminha.......................................................................... 20 

3.5. Núcleo de estágio................................................................................................. 21 

4.Enquadramento Operacional – o palco das emoções........................................ 27 

4.1. Organização e gestão do ensino e da aprendizagem.................................... 27 

4.1.1. Conceção........................................................................................................ 27 

4.1.2. Planeamento .................................................................................................. 31 

4.1.3. A realização do ensino ................................................................................. 37 

4.1.3.1. A relação com a turma – A minha paciência tem limites, mas a 

energia deles não!  ....................................................................................................... 37 

4.1.3.2. O processo instrucional ............................................................................ 39 

4.1.3.3. A importância da observação .................................................................. 43 

4.1.3.4. Modelos de ensino..................................................................................... 45 

4.1.3.4.1. Modelo de Instrução Direta .................................................................. 45 



VIII 
 

4.1.3.4.2. Modelo de Educação Desportiva......................................................... 47 

4.1.3.5. A igualdade na diferença .......................................................................... 50 

4.1.3.6. Pêro Vaz de Caminha – uma realidade diferente, mais uma fonte de 

aprendizagens .............................................................................................................. 52 

4.1.4. O processo avaliativo ................................................................................... 54 

4.1.4.1. Reflexão ...................................................................................................... 54 

4.1.4.2. Avaliação criterial vs avaliação normativa ............................................. 55 

4.1.4.3. Avaliação diagnóstica ............................................................................... 56 

4.1.4.4. Avaliação formativa ................................................................................... 57 

4.1.4.5. Avaliação sumativa.................................................................................... 58 

5. Sentir e viver a escola .......................................................................................... 63 

5.1. Corta-mato escolar ........................................................................................... 63 

5.2. Torneio de basquetebol ................................................................................... 64 

5.3. Filipa Mov’Art ..................................................................................................... 66 

5.4. Direção de turma............................................................................................... 68 

5.5. Desporto Escolar............................................................................................... 69 

5.6. Departamento de expressões e grupo de Educação Física  ...................... 70 

6. Desenvolvimento Profissional............................................................................. 71 

6.1. Coordenação motora em jovens dos 14 aos 16 anos: relação da 

preferência lateral com a assimetria funcional, um estudo com o teste M-ABC73 

7. Considerações finais ............................................................................................... 87 

8.Referências bibliográficas ....................................................................................... 91 

 

 

  



IX 
 

Índice de quadros 

 

Quadro 1: Valores da média e desvio padrão no teste de girar pinos com MP nos 

dois grupos (PLD e PLE). ........................................................................................... 77 

Quadro 2: Valores da média e desvio padrão do teste de girar pinos com MNP 

nos dois grupos (PLD e PLE). ................................................................................... 78 

Quadro 3: Valores da média e desvio padrão no teste de construir um Triângulo 

com porcas e parafusos.............................................................................................. 78 

Quadro 4: Valores da média e desvio padrão do teste de Delinear o percurso 

da bicicleta com MNP nos dois grupos (PLD e PLE)............................................. 78 

Quadro 5: Valores da média e desvio padrão no teste de Atirar e agarrar com 

MP nos dois grupos (PLD e PLE). ............................................................................ 78 

Quadro 6: Valores da média e desvio padrão no teste de atirar e agarrar com 

MNP nos dois grupos (PLD e PLE). ......................................................................... 78 

Quadro 7: Valores da média e desvio padrão para o teste de Tiro ao alvo com 

MP nos dois grupos (PLD e PLE). ............................................................................ 79 

Quadro 8: Valores da média e desvio padrão para o teste de Tiro ao alvo com 

MNP nos dois grupos (PLD e PLE). ......................................................................... 79 

Quadro 9: Valores da média e desvio padrão no teste de Equilíbrio estático 

com o pé preferido atrás nos dois grupos (PLD e PLE). ....................................... 79 

Quadro 10: Valores da média e desvio padrão no teste de Equilíbrio estático 

com o pé não preferido atrás nos dois grupos (PLD e PLE). ............................... 79 

Quadro 11: Valores da média e desvio padrão no teste de Deslocar à 

retaguarda nos dois grupos (PLD e PLE). ............................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XI 
 

Índice de anexos 

 

Anexo 1: Plano Anual de Turma.............................................................................. XXI 

Anexo 2: Inquérito inicial aos alunos ..................................................................... XXII 

Anexo 3: Questionário de preferência lateral .......................................................XXIII 

Anexo 4: Folha de registo MABC-2....................................................................... XXV 

Anexo 5: Output SPSS Statistics 24 ....................................................................XXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



XIII 
 

Resumo 

 

“Ensinar aprendendo: a dura caminhada de um professor estagiário” pretende 

relatar de forma tão genuína quanto possível a caminhada de um professor 

estagiário de EF, repleta de dificuldades, tropeções, aprendizagens, dias bons e 

dias maus. A PES decorreu na Escola Secundária Filipa de Vilhena, na qual tive 

a oportunidade de integrar um núcleo de três elementos. Ao longo de sete 

capítulos serão relatados acontecimentos potenciadores de aprendizagens e a 

reflexão que daí surge. Na estruturação deste relatório a principal preocupação 

passou por focar os pontos importantes para o desenvolvimento da competência 

docente e formação da minha identidade profissional. Numa primeira fase deste 

documento, há uma breve apresentação dos aspetos da minha vida que foram 

importantes para que tivesse optado por fazer do desporto a minha vida e para 

que tivesse chegado até aqui, assim como as expetativas iniciais daí 

decorrentes. De seguida, é feito um enquadramento do contexto de realização 

da prática pedagógica. A parte principal retrata o essencial da prática de ensino, 

apresentando a reflexão acerca dos desafios encontrados ao longo do percurso, 

das estratégias utilizadas, daquilo que influência a minha forma de pensar. O 

capítulo das relações com a comunidade não é menos importante, sendo uma 

parte essencial das tarefas do professor, apresentando-se aqui mais claramente 

a forma como nos integrámos na cultura da escola. O estudo de investigação 

permitiu-me esmiuçar a influência da preferência lateral sobre a assimetria 

funcional em tarefas relacionadas com a coordenação. A assimetria lateral tem 

naturalmente influência no rendimento, que afeta a adesão dos indivíduos à 

prática desportiva. A busca pela competência enquanto professor tem neste 

relatório um momento alto, refletindo muito do que foi a caminhada até aqui, 

sendo no entanto uma tarefa longe de estar terminada. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; ENSINO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA; PROFESSOR REFLEXIVO; CONTROLO E INSTRUÇÃO; 

COORDENAÇÃO E LATERALIDADE. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

Abstract 

 

“Learning by teaching: the hard journey of an intern teacher” want to report as 

genuine as possible the journey of an Physical Education presservice teacher, 

full of difficulties, falls, learning, good and bad days. The supervised teaching 

practice occurred in Filipa de Vilhena’s secondary school, where I had the chance 

to integrate a group of three elements. Over seven chapters will be reported 

enhancers events of learning and their reflection. In the report making, focus the 

most important points to teacher’s hability development and professional identity 

construction was the main concern. On this document’s first phase, there is a 

brief presentation of my life’s events that were important to make sport to be part 

of my life and the internship’s initial expectations. Then it is presented the 

performing context of praticum training. The main part of document report the 

essential of teaching practice, presenting the reflection about the founding 

challenges during the journey and the used strategies. The community relations’ 

chapter is also important, being an essential part of teacher’s tasks, requiring a 

deep integration into the school culture. The investigation allow me to search the 

influence of laterality under the functional asymmetry in tasks related with 

coordination. The lateral asymmetry is naturally influent on the efficiency. This 

one affects the adhesion of the individuals to the sport’s activi ties. The search for 

the ability as teacher have a lot of importance in this document, even knowing 

that is a long-term task. 

 

 

KEYWORDS: PRATICUM TRAINING; PHYSICAL EDUCATION TEACHING; 

REFLEXIVE TEACHER; CONTROL AND INSTRUCTION; COORDINATION 

AND LATERALITY. 
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1. Prólogo 

 

O estágio profissional representa o primeiro contacto com uma prática de 

ensino que envolve guiar, pelo menos, uma turma, durante um longo período de 

tempo. Isto constitui um grande desafio, sendo palco de grandes dissabores e 

importantes conquistas através da vivência de intensas batalhas. Representa a 

possibilidade de colocar na prática os conhecimentos adquiridos, o que pode 

nem sempre acontecer da forma esperada. Raramente acontece como se 

espera. 

O relatório de estágio é construído com os sentimentos que assaltaram o 

professor, os pensamentos, a reflexão que se impôs a partir dessa prática. O 

estágio possibilita a atribuição de significado a todo um conjunto de 

conhecimentos, assim como a necessidade de procurar novos conhecimentos e 

refletir de novas formas sobre os mesmos. 

Segundo as Normas orientadoras do estágio profissional¹ é objetivo do 

estágio o desenvolvimento de um professor “reflexivo que analisa, reflete e sabe 

justificar o que faz em consonância com os critérios de profissionalismo docente 

e o conjunto das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, 

de organização e gestão, investigativas e de cooperação”. 

O documento intitulado “Ensinar aprendendo: a dura caminhada de um 

professor estagiário” tem um caráter biográfico e reflexivo acerca da minha 

passagem pelo estágio profissional.  

Relativamente à organização, o relatório procura ser bastante direto e 

pragmático, focando aspetos essenciais que conduziram ao desenvolvimento 

ocorrido durante este ano de tantas aprendizagens. Encontra-se subdividido em 

sete capítulos, começando pelo “Prólogo”, que aqui pretende contextualizar o 

leitor para o que vai encontrar.  

O “Enquadramento Pessoal” apresenta a pessoa por trás do professor, 

aquela que já existia e que, em função de um determinado contexto aqui 

apresentado, escolheu o desporto para fazer parte da sua vida. Este capítulo  

 

________________________________ 

Matos, Z. (2014). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao  grau de 

mestre em ensino da Educação Física nos ensino básico e secundário da FADEUP. 
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encerra ainda a visão do professor estagiário acerca desta etapa e as 

expetativas à partida. 

O “Enquadramento institucional” faz a essencial caraterização do contexto  

em que se desenrolou a prática, nomeadamente em relação às escolas 

cooperantes, às turmas e ao NEP, que se revelou estrutura essencial no 

desenvolvimento da competência docente. 

“Enquadramento operacional – o palco das emoções” apresenta a “vida e 

obra” do professor estagiário ao longo do ano na condução da sua prática de 

ensino. Desde a fase da conceção até à avaliação, passando pelo planeamento 

e realização, procura uma reflexão cuidada e objetiva acerca das grandes 

questões que se levantaram no ano de EP. 

“Sentir e viver a escola” apresenta a participação do professor estagiário, 

e do restante NEP, na escola, para além da PES, e a relação com a comunidade 

escolar. Descrevem-se as atividades desenvolvidas em que participamos e a 

reflexão feita acerca das mesmas. 

Em “Desenvolvimento profissional” é apresentado um estudo de 

investigação em que se procuraram estabelecer ligações entre a lateralidade e 

a assimetria funcional, em termos coordenativos, com influência na prática de 

ensino do professor de EF. 

Nas “Considerações Finais” procura-se fazer um balanço daquilo que 

ficou, que se quer que não seja efémero e que se mantenha em constante 

atualização. 
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1. Identificação do professor estagiário 

 

O ambiente livre dos condicionalismos citadinos na minha infância fez 

com que a atividade motora fosse um denominador sempre presente, sempre 

livre das imposições das práticas organizadas, com a bola a rolar entre as 

paredes das casas, tentando chegar ao objetivo, normalmente definido por duas 

pedras ou por um portão de um vizinho. 

No entanto, por viver num meio rural, para além de ter poucos 

companheiros para essas brincadeiras, as práticas organizadas eram pouco 

acessíveis. 

Sempre tive o gosto pela prática organizada, pelos jogos formais, pelas 

grandes competições. 

A primeira prática organizada surgiu apenas por volta dos 13 anos – 

natação – e por imposição médica, por um alegado problema da coluna. Era uma 

modalidade que pouco me dizia, mas que comecei a gostar, provavelmente por 

ser aquilo que não tinha na rua: a perseguição de objetivos, o feedback de um 

professor, a necessidade de superação. 

Por essa altura, no futsal do desporto escolar, não tinha muita 

oportunidade de contribuir para os êxitos da equipa por ser dos mais novos e 

decidi, porque gostava de o fazer na rua, voluntariar-me para ser guarda-redes. 

O reconhecimento de competência nessa função fez com que não a largasse e 

começasse a jogar nos torneios de verão com os mais velhos. Como não havia 

nenhuma equipa federada na modalidade nas proximidades, o início da prática 

organizada foi adiada até à entrada na faculdade. A magia da vitória e a angústia 

da derrota e, principalmente, o querer perceber e melhorar o rendimento 

individual e da equipa eram algo que me fazia nunca querer parar de viver esse 

jogo. Tudo isto influenciou a minha escolha de curso superior e até de cidade, já 

que tinha que ser onde pudesse facilmente jogar esse jogo mágico. 

O desporto oferece práticas com uma organização social e regras 

diferentes do “mundo real” e que nos permitem sair desses constrangimentos e 

ser livres dentro do espaço do jogo, do treino ou da aula, usando a nossa 
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ferramenta mais valiosa – o corpo. Todos os indivíduos devem ter o direito de 

vivenciar a liberdade e as emoções que o desporto oferece e aproveitar as 

exigências de superação física e/ou intelectual nele presentes. 

Facilmente sou caraterizado com uma pessoa pouco sentimental e 

emocional. Ao mesmo tempo, também me reconhecem como vivendo 

intensamente o desporto, com emoção nos limites. Parece paradoxal, no entanto 

ambas são verdade. Só o desporto me faz viver nos limites das emoções. 

2.2. Autoanálise das dificuldades e potencialidades 

 

A experiência que tinha, para além daquilo que é o currículo oferecido 

pela faculdade, era como treinador de futsal. Como era treinador adjunto, não 

liderava o processo. O treinador adjunto tende, na minha opinião, a levar 

vantagem no conhecimento pessoal dos atletas, por poder estar, aparentemente, 

mais próximo e não ter que se colocar numa posição de comando absoluto como 

o treinador principal. Nas primeiras aulas lecionadas neste ano letivo, tive alguma 

dificuldade em criar esse distanciamento, causando alguns problemas ao nível 

do controlo da turma, tendo depois assumido uma postura mais autoritária para 

resolver os problemas, por remediação. 

As minhas maiores dificuldades eram o estabelecimento da liderança e 

a capacidade comunicativa, que estão interligadas. Neste aspeto da 

comunicação, considero que conseguia transmitir muito bem o que queria 

quando eu próprio tinha uma ideia muito clara sobre isso. A clareza com que se 

transmitem os conceitos afeta também a atenção dos alunos, tendo sido isso 

evidente nas aulas, ou seja, a atenção dos alunos é completamente diferente 

quando o professor está de capa na mão, a olhar para os documentos, ou 

quando está de mãos livres, completamente seguro do que pretende. Existiam à 

partida matérias em que eu estava mais à vontade, quer através de uma maior 

habilidade prática, quer através de um conhecimento do conteúdo mais 

aprofundado, tendo portanto sido uma necessidade, nas restantes, preparar-me 

o mais possível ao nível do conhecimento, para que não existissem dificuldades 

comunicativas, decorrentes de um pobre conhecimento do conteúdo. 
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Como aspetos mais positivos em mim, destacavam-se a capacidade 

para aceitar a crítica e a vontade de ouvir conselhos de pessoas mais 

experientes e mesmo sugestões de pessoas não tão experientes. 

Considero-me uma pessoa coerente. Os meus princípios e modos de 

atuação não mudam em função de um mau resultado pontual ou de uma pressão 

externa, precisando de uma análise bem fundamentada. Não faço as coisas se 

não for para fazer bem e de acordo com esses princípios. 

 

2.3. Entendimento do estágio profissional 

 

“A prática de ensino oferece aos futuros professores a oportunidade de 

imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas componentes, desde as 

suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e práticas daquela 

comunidade específica” (Queirós, 2014, p.78). 

A literatura vê essencialmente o estágio como uma abordagem à prática 

de ensino por parte dos estudantes em processo de formação de professores, 

um primeiro contacto com a cultura escolar. Na verdade, somos alunos de uma 

instituição de ensino superior e na escola não temos um papel oficial. No entanto, 

não vejo qualquer revés, já que a oportunidade nos é dada, enquanto 

professores estagiários, de integração profunda na escola e na sua cultura, que 

nos faça sentir parte dela, sendo “professores em formação” mais do que 

“estudantes a abordar a prática”.  

“A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de 

novos modos de trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua  

utilização. A formação passa por processos de investigação, diretamente 

articulados com as práticas educativas” (Nóvoa, 1992, p. 28). 

O estágio pode ser entendido como a verdadeira entrada no mundo 

docente, sendo que ainda com a oportunidade de experimentar e ensaiar modos 

de agir, que podem resultar em erros, principalmente advindos da falta de 

experiência no posto mas também de outro tipo, e a oportunidade de não sentir 

um choque com a realidade de grande magnitude, podendo, com a ajuda do 

professor cooperante, ir assimilando saberes da prática de forma progressiva. 
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Tal como se refere nas Normas da Unidade Curricular de Estágio 

Profissional (Matos, 2014, p. 3), há a missão de formar “um professor reflexivo 

que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios 

do profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação.” Fazer bem uma vez pode acontecer a qualquer um. Saber porque 

correu bem, porque correu mal e melhorar é o que distingue alguém que tem 

caminho livre para progredir e ser cada vez mais competente. 

 

2.4. Expetativas em relação ao estágio profissional 

 

Durante a adolescência, desenvolvi o gosto pela procura do sucesso,  

pelo trabalho em equipa, pela imprevisibilidade e “magia” dos jogos. Ao longo da 

licenciatura, desenvolvi competências práticas em várias modalidades. No 

primeiro ano deste mestrado, fui colocado perante um conhecimento teórico 

sobre o ensino do desporto e da EF de uma forma geral e sobre o ensino 

específico de cada uma das várias modalidades. 

No estágio profissional, foram postas à prova as capacidades e as 

incapacidades. Comecei com o desejo de ser capaz de cativar os alunos para a 

prática e para a adesão emocional ao desporto e à atividade física, mas antes 

disso muitas outras coisas foram confrontadas. A capacidade para lidar com um 

grande grupo de alunos foi uma delas, sendo que tentei encontrar estratégias, e 

refletir acerca delas e dos seus resultados, para me ajudarem nesta tarefa. Nas 

modalidades em que me sentia menos competente, houve a necessidade de um 

planeamento mais detalhado e um aprofundamento maior do conhecimento do 

conteúdo, para poder dar resposta às dificuldades. 

A nossa vida é um teste constante, mas não menos importante é a forma 

como refletimos e interpretamos o sucesso ou insucesso daí decorrente, e como 

levamos essa interpretação para as práticas futuras. 

Um ponto que criou muitas expetativas nesta fase inicial teve a ver com 

a cultura escolar e a cultura organizacional da escola. Como se organizam os 

conselhos de turma e as reuniões do grupo de recrutamento e do departamento. 

As burocracias relacionadas com os sumários, com as faltas dos alunos e todo 

o trabalho realizado pelo DT. Em suma, todas as tarefas do professor que não 
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estão diretamente relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem. É 

interessante como adquirimos estes conhecimentos e passamos também nós a 

fazer parte desta cultura, sabendo que funciona de forma distinta em diferentes 

escolas. 

A existência de um PC e de um ano de estágio acompanhado e 

supervisionado é essencial nestes aspetos, pois só a vivência da prática os pode 

trazer. 

Tentei passar aos alunos a paixão pelo desporto, que é uma excelente 

opção para pessoas como eu (caraterística já referida anteriormente) acederem 

mais facilmente aos seus sentimentos e emoções. 

  



 
 

  



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         3.Enquadramento Institucional 

 

  



 
 

  



15 
 

3. Enquadramento institucional 

3.1. A escola como instituição 

 

A escola é um reflexo dos valores da sociedade em que vivemos. 

A sociedade atual tende a ser cada vez mais sedentária e pautada pela 

exigência dos resultados imediatos. A escola traduz estes valores na medida em 

que se dá cada vez mais importância às disciplinas ditas nucleares, isto é, ao 

conhecimento concreto e fechado, limitando a criatividade e espírito crítico de 

crianças e jovens. A escola, prendendo os alunos mais horas por semana, limita 

a sua atividade corporal, o seu tempo para brincar e a sua capacidade criativa. 

Limitando os tempos da EF e a sua valorização classificativa, retira-se 

importância à única disciplina que explora o corpo e que pode reverter a 

tendência sedentária, àquela que, por excelência, pode estimular o trabalho em 

equipa, de cooperação, de superação, educando pelo corpo. 

Cada escola individualmente é dotada de uma autonomia relativa, não 

se limitando a uma reprodução cega das normas do sistema que a rege, nem a 

uma autonomia local absoluta. 

A escola deve ter capacidade para servir a especificidade dos seus 

alunos, sendo construída a pensar neles e nos princípios e valores fundamentais 

na educação, e todos os seus atores da ação educativa se devem reger pelos 

princípios adotados como essenciais no caso particular daquela escola. Os 

valores da sociedade num determinado tempo podem não ser os ideais e, como 

tal, os alunos devem ser educados e capacitados para viver em sociedade, mas 

dotados também de capacidade crítica e interventiva, para atuar na sociedade 

em que vivem. 

Stoer (1992) cit. por Fernandes (2000, p. 131) afirma que “a diversificação 

da população escolar é um fenómeno particularmente marcante nos dias de hoje, 

tendo criado à escola a necessidade de se adaptar aos patrimónios 

socioculturais de pertença dos alunos e de se organizar no sentido de 

providenciar uma educação de qualidade para todos, objetivo que não poderá 

atingir se continuar a reger-se pela homogeneização de culturas e a direcionar-

se, como até aqui, para o seu cliente ideal: o aluno português, branco, urbano, 

católico e da classe média”. 
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 Passados 24 anos, as caraterísticas do “cliente ideal” podem ter-se 

alterado, mas a homogeneização mantém-se, havendo uma cada vez maior 

aposta num conhecimento científico duro, gastando-se mais tempo com menos 

disciplinas. 

 Parece-me pois que a avaliação das escolas a partir dos seus resultados 

académicos não reflete toda a sua valência formativa, isto é, os resultados 

académicos refletem um conjunto de competências cada vez mais fechado, não 

refletindo uma formação integral e completa do aluno, que devemos defender. 

 Normalmente, a opinião pública fica-se apenas pela análise dos 

resultados académicos, sendo influenciada e influenciando o sistema de ensino.  

3.2. Escola Secundária Filipa de Vilhena 

 

A origem da escola data de 3 de setembro de 1898, com a criação do 

curso preparatório para o ingresso no Instituto Industrial e Comercial. 

Em 1930, recebeu o nome de Escola Comercial Mouzinho da Silveira. O 

nome Filipa de Vilhena surgiu em 1948, quando a escola, que era mista, passou 

a ser feminina. 

O edifício atual foi inaugurado a 28 de maio de 1958, correspondendo 

ao crescimento populacional da freguesia de Paranhos. O dia 28 de maio 

coincide com a inauguração de muitas outras escolas pelo Estado Novo. O “dia 

da Filipa”, que envolve habitualmente um conjunto de atividades de cariz cultural 

entre os quais, este ano, o IIº Sarau Filipa Mov’Art, é organizado próximo desta 

data. 

A partir de 1975/1976, passa a ser frequentada por alunos de ambos os 

sexos e, em 1979/1980, com a reforma do ensino que terminou com a distinção 

entre ensino liceal e ensino técnico, passa a designar-se por Escola Secundária 

Filipa de Vilhena. 

As instalações foram sujeitas a uma requalificação em 2010, originando 

uma expansão significativa da área coberta e melhoria notória das suas 

condições e equipamentos. No entanto, ao nível dos espaços destinados à 

prática desportiva, segundo os docentes da disciplina, tais alterações não se 

adaptaram às reais necessidades, apresentando-se como uma regressão em 

algumas vertentes. 
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A “Filipa” é reconhecida interna e externamente como uma instituição 

transparente e justa, onde se “promove a escola junto de entidades externas, a 

sua defesa perante ameaças externas e se mantém o empenhamento mesmo 

em condições adversas” (PEE, 2013). 

A escola alberga cerca de 1100 alunos. Apesar da preponderância de 

elementos de nacionalidade portuguesa, a instituição procura promover a 

diversidade cultural, integrando elementos de várias nacionalidades. 

A maior parte do corpo docente possui largos anos de experiência e é 

composto por aproximadamente 100 docentes. 

O grupo de EF é composto por sete professores, sendo quatro do sexo 

masculino e três do sexo feminino. Destes sete, cinco têm mais de 10 anos na 

escola e são conhecedores profundos da sua realidade. Mais que isso, estão no 

mesmo contexto há muitos anos e podem avaliar de forma adequada as 

modificações que as recentes alterações ao estatuto da Educação Física 

desencadeiam. 

Para a prática desportiva, a escola possui dois ginásios interiores, 

denominados Ginásio Grande (G1) e Ginásio Pequeno (G2), dois campos 

exteriores, um deles coberto (G3), e uma sala de expressões, utilizada apenas 

em casos extremos que impossibilitem a prática nos outros espaços. 

O ginásio grande (G1) tem maior perímetro e altura e é normalmente 

utilizado para lecionação das modalidades de voleibol, badmínton, salto em 

altura, ginástica de trampolins. O ginásio pequeno (G2) é um espaço muito mais 

reduzido, o que reduz as práticas possíveis a ginástica de solo/ acrobática e 

dança. O espaço exterior (G3) é normalmente utilizado para o atletismo, a 

patinagem e os jogos desportivos coletivos. Neste terceiro espaço, a presença 

de uma cobertura limitada impossibilita a prática em dias de muita chuva, assim 

como o piso se revela extremamente abrasivo, tendendo a escorregar, 

principalmente com o tempo húmido. 

Durante toda a semana, apenas em sete tempos letivos algum dos 

espaços se encontra livre, o que implica uma grande capacidade para gerir o 

roulement dos espaços. O primeiro período foi ligeiramente maior, o que 

possibilitou a existência de duas semanas para avaliações diagnósticas em 

diferentes espaços, sendo que, a partir daí, cada rotação tem 5 a 6 semanas, o 

que faz com que, no caso da minha turma, esteja na primeira rotação no G2, na 
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segunda metade do primeiro período esteja no G3, depois no G1, e assim 

sucessivamente. 

Devido ao condicionalismo dos espaços, a escola já tem definidas as 

modalidades que cada professor em cada ano leciona, ou seja, as turmas do 

10ºano têm futebol e voleibol, enquanto as do 11º têm basquetebol e andebol, 

por exemplo. 

O material destinado à prática desportiva, em geral, está em bom estado, 

contudo existem limitações, em termos numéricos, relativamente a materiais 

como volantes de badmínton e bolas de futebol, basquetebol e andebol, tomando 

como referência aquilo que seria uma prática de ensino ideal. No entanto, quanto 

daquilo que consideramos um ensino ideal tem a ver com o material? 

A escola permite que os seus alunos se envolvam em bastantes 

atividades extracurriculares, fator que eu penso ser muito importante numa 

formação correta e integral do aluno. Penso que não existe muito espaço para 

atividades desportivas e estas não têm grande apoio por parte dos principais 

órgãos de gestão. 

 

3.3. 10º ano – O grande desafio 

 

Especificamente na nossa disciplina, temos que saber lidar com alunos 

de diferentes níveis, adaptando as tarefas e os objetivos, ao contrário de outras 

disciplinas em que, independentemente do caminho percorrido, os objetivos 

finais são similares para todos os alunos. 

Em todas as disciplinas, o sucesso tende a beneficiar com a melhor 

adaptação das tarefas ao nível dos alunos. Porém nem sempre se consegue 

adaptar essa situação para todos. Na EF, essa situação é decisiva na 

consecução dos objetivos, quer de todos os alunos, quer da aula por parte do 

professor. 

Na EF, os meios são diferentes. Testam-se outras capacidades que não 

são requeridas nas demais. Será porventura o espaço onde os alunos, na sua 

maioria, conseguem chegar a ser eles próprios. 
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Numa turma de 28 alunos, existem muitas personalidades diferentes, com 

capacidades diferentes e o ensino deve ser para os alunos e não através deles, 

por isso é preciso analisar e perceber quem temos à nossa frente. 

A todos os estagiários do núcleo foram atribuídas turmas do 10º ano, no 

meu caso uma turma com 17 elementos do sexo masculino e 11 do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 14 e os 16, sendo que 25 deles 

têm 15 anos. 

Da análise dos inquéritos, para além de oito alunos com doenças alérgicas 

ou asma, destaque para um caso de paralisia cerebral ligeira, sem grandes 

problemas cognitivos e com um desempenho considerado normal nas outras 

disciplinas, que apresentava dificuldade motora no lado esquerdo 

(principalmente no membro superior), o que não o impediu de realizar as tarefas 

com empenho, ainda que, em algumas matérias, tenha exigido alguma 

adaptação. Grande parte da turma (17) praticava, no início do ano letivo, 

desporto federado, com preponderância para desportos coletivos. 

Questionados acerca do gosto pelas modalidades que seriam lecionadas 

(ginástica, futebol, voleibol, dança, rugby e badminton) numa escala de 0 a 5, os 

resultados foram, em termos médios, mais positivos no futebol (3,86), seguindo-

se voleibol (3,04) e badmínton (2,93). Ginástica tinha a pior adesão (1,68). Os 

resultados variaram em função do género. 

Após o primeiro período, a turma perdeu dois elementos, passando a 

funcionar com um número total de 26 alunos. 

O grupo mostrou-se inicialmente bastante irrequieto (opinião corroborada 

pelos demais docentes nas reuniões) e difícil de conquistar, com ideias pouco 

definidas sobre os seus próprios interesses. Foi uma missão difícil, e ao mesmo 

tempo decisiva para se obterem resultados, o estabelecimento do controlo 

comportamental da turma. Grande parte gostava de ser desafiada e, oferecendo-

lhes atividades com esse requisito, conseguiu-se na maior parte das vezes 

manter o controlo e bons níveis nas atividades físicas e desportivas. 
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3.4. 6º ano – Pêro Vaz de Caminha 

 

 A escola co cooperante apresentou-nos uma realidade bastante diferente. 

Na perspetiva de uma mais abrangente formação inicial, a necessidade de 

lecionar em duas escolas diferentes, que se deveu à não existência de 2º ciclo 

na escola cooperante, foi sem dúvida um fator propiciador de mais dificuldades, 

mas também de mais aprendizagens. Cada escola tem o seu contexto próprio e 

a sua cultura organizacional. Esta escola tem um público diferente e, 

consequentemente, cultura e ideologias diferentes. Por se ver perante alunos 

provenientes de contextos mais difíceis, não tem uma “obsessão” tão vincada 

pelos resultados académicos como a maioria das escolas, entre as quais a 

primeira escola cooperante aqui referida, dinamizando um vasto conjunto de 

iniciativas extracurriculares. 

 Na verdade trataram-se de alunos muito diferentes. Ainda que a turma 

tivesse um nível cognitivo ligeiramente superior, este foi “compensado” com a 

maior extensão da turma. Esta e outras informações foram fornecidas pela PCC, 

quando nos reunimos antes do início da nossa prática de ensino. 

 A turma era constituída por 11 raparigas e 16 rapazes, com idades 

compreendidas entre os 11 e os 14 anos. 

 Não houve um inquérito aos alunos, mas foi possível, em virtude das 

nossa prática se desenvolver no 2º período, observar a turma em ação 

previamente. 

 A realidade era diferente e a PCC passou-nos logo informações sobre 

algumas rotinas que já tinha, facilitadoras do controlo da turma e que procurei na 

maioria dos casos manter. Foi assumida como crucial a importância da prática 

motora constante, isto é, tempo de empenhamento motor dos alunos tão elevado 

quanto possível, como forma de manter o controlo sobre a turma. 

 A primeira ideia foi logo de uma turma bastante heterogénea, de onde se 

destacavam positivamente alguns alunos, com capacidades e habilidades 

motoras muito acima da média. 

 As modalidades previstas para o período em que lecionaria eram futebol, 

dança e ginástica, encurtadas na extensão das UD pelas aulas de natação, na 

FADEUP, nas últimas oito sessões de 90 minutos. 
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 Semanalmente, existia uma aula de 45 minutos – quarta-feira às 12 horas 

e 35 minutos – e uma de 90 minutos – sexta-feira às 10 horas e 10 minutos. Uma 

delas era realizada no pavilhão e a outra no ginásio, alternando a cada semana. 

O plano “anual” da turma, que neste caso foi um plano do 2º período foi 

condicionado e montado em função desta alternância, colocando as aulas de 

ginástica no ginásio, as de futebol no pavilhão e as de dança maioritariamente 

na primeira parte das aulas de 90 minutos. 

3.5. Núcleo de estágio 

 

 A formação de núcleos de estágio começou com as candidaturas 

realizadas individualmente por cada estudante no final do ano letivo anterior, 

entre um total de 25 escolas. 

 Uma das minhas colegas neste novo sistema de cooperação já era 

conhecida do primeiro ano do mestrado, sendo que agora seria exigido muito 

mais tempo de trabalho e contacto, que se realizou num clima de cooperação e 

partilha de ideias, sem qualquer conflito, tal como aconteceu com a outra colega, 

que não conhecia, pelo menos não em contexto de trabalho, e que se revelou 

também uma excelente companheira nesta viagem. 

 Como refere Queirós (2014, p. 74), “no estágio profissional, a cooperação 

e o trabalho de grupo são fundamentais, fase na qual a relação com o professor 

cooperante é fulcral e a união do grupo de estágio se revela indispensável. 

Enquanto noutras profissões a entrada na carreira é feita gradualmente, na de 

professor, este assume grandes responsabilidades assim que entra para a 

profissão. Deste modo é essencial que este se sinta apoiado e confortável dentro 

da escola onde vai exercer pela primeira vez”. 

 Existiu sempre entre os professores estagiários do núcleo grande 

liberdade e abertura à crítica, o que contribuiu em grande parte para o sucesso 

desta etapa. Com percursos diferentes até ao mestrado, que criaram distintas 

formas de pensar e atuar, reuniram-se condições para uma experiência 

enriquecedora para todos. Houve mais diferenças do que apenas o nome da 

instituição em que concluímos a licenciatura. Ao nível dos conhecimentos das 

diversas modalidades, este facto revelou-se bastante positivo. 
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 É certo que nem sempre com a mesma capacidade de trabalho, a mesma 

entrega e celeridade na elaboração de documentos, mas com uma cultura de 

apoio e de crítica construtiva (e de abertura à crítica), de colaboração no sentido 

de ajudar ao sucesso dos colegas. 

 Foi constante desde início a presença de todos nas aulas dos colegas, 

mesmo quando não era imposto. 

 Na verdade, o trabalho cooperativo não foi desaconselhado pelo PC, mas 

antes incentivado, partindo logo da construção conjunta das AD e dos primeiros 

planeamentos, passando pela tarefa de realizar a AD, que foi efetuada em 

conjunto pelos quatro elementos do núcleo, nas três turmas. 

 A constituição do núcleo nunca foi uma condicionante e um acréscimo de 

trabalho e necessidade de reflexão, como poderia acontecer em qualquer 

trabalho cooperativo. A boa relação dos seus elementos permitiu uma 

concentração nos pontos-chave relacionados com o ensino e aprendizagem da 

EF, a relação com a escola e todas as questões desenvolvidas neste relatório. 

 

Professor cooperante: 

Amaral et al. (1996, p. 96) discorrem acerca da supervisão e formação de 

professores e aponta para a criação de professores capazes de se 

autoeducarem, sem terem de recorrer permanentemente a um supervisor, 

estando assim criadas as condições para a sua autonomização progressiva. 

Esta ideia foi corroborada pelo PC, referindo várias vezes como objetivo do 

estágio o alcance de uma capacidade de autonomia reflexiva e de uma “licença 

para estudar sozinho”. 

 Este conseguiu desde início transmitir a ideia de quase omnipresença na 

orientação e apoio aos estagiários, isto é, deixando-nos explorar, procurar e 

aprender autonomamente, mas nós sabíamos que a sua opinião e apoio estaria 

sempre a uma curta distância. 

 Leandro et al. (2014, p. 119) referem que “o PC acrescenta à sua função 

normal de professor os papéis e funções de apoio e coordenação do trabalho 

dos estagiários”. Na verdade, o PC conciliou a sua prática de professor com a 

de orientação e ainda com a de representação e presidência do grupo de EF e 

a de direção de turma, não descurando nenhuma delas, tendo isso sido possível, 

na minha opinião, pela estreita ligação que criou entre todas. Foi-nos permitido 
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estar próximo de todas as práticas do PC e, no meu caso, por ter aulas sempre 

antes de uma das suas outras turmas, estar presente em bastantes aulas 

conduzidas por este, havendo bastante partilha e discussão de estratégias de 

ensino. 

 Em suma, o PC foi o elemento possibilitador de todo o processo, tendo 

sido um elemento essencial na atenuação do nosso “choque com a realidade” 

referido por Queirós (2014, p. 72). 
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4.Enquadramento Operacional – o palco das emoções 

4.1. Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

A Educação Física apresenta-se como uma disciplina que visa 

proporcionar aos alunos experiências sistematizadas de conhecimentos e 

habilidades culturais, por via do ensino das modalidades desportivas e de uma 

série de capacidades, que possibilitem um incremento da autonomia corporal do 

aluno e um melhor conhecimento de si mesmo. Esta noção deve estar 

estreitamente ligada à valorização e reconhecimento do indivíduo como um todo, 

em que seria desejável a rejeição do dualismo mente-corpo, algo que, no 

entanto, nem sempre se verifica. 

Segundo as Normas orientadoras do estágio profissional¹, o estágio 

profissional visa a formação de “um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe 

justificar o que faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente 

e o conjunto das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, 

de organização e gestão, investigativas e de cooperação”. Acrescenta ainda que 

esta área tem como objetivo “construir uma estratégia de intervenção, orientada 

por objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da 

Educação e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e 

formação do aluno na aula de EF”. 

Desta forma, esta área visa a análise de todas as vertentes essenciais à 

consecução de um processo de ensino-aprendizagem eficaz, pela via da 

estruturação profunda de quatro dimensões fulcrais: a conceção, o planeamento, 

a realização e a avaliação da aprendizagem e do processo de ensino. 

 

4.1.1. Conceção 

 

“Em Portugal, atualmente, a EF figura como área curricular obrigatória ao 

longo de todos os anos da escolaridade básica e secundária, o que, entre nós, 

é privilégio apenas partilhado com o Português (…) Infelizmente, de uma forma  

________________________________ 

¹ Matos, Z. (2014, p. 3). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao 

grau de mestre em ensino da Educação Física nos ensino básico e secundário da FADEUP. 
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geral, o estatuto que lhe é reconhecido não lhe permite acompanhar a língua 

materna, a matemática, ou a maioria das outras áreas de matérias do currículo, 

no que diz respeito à atenção, à expetativa e à exigência de resultados de 

aprendizagem” (Graça, 2014, p.105). 

A maioria dos alunos, encarregados de educação e sociedade em geral 

concebe o corpo e a mente de forma separada. Contrariar essa ideia é uma 

missão complicada mas essencial. Cabe-nos a nós, professores de EF, dotá-la 

de aprendizagens que permitam tal valorização, que trará importantes melhorias 

na completa formação dos alunos. 

A conceção de ensino revela-se decisiva, pois, segundo Graça (2001, 

p.110), “as conceções que os professores possuem acerca dos conteúdos de 

ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se no modo como 

pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino”. A conceção deve englobar 

portanto uma análise cuidada das condições de ensino. 

Bento (2003, p. 7) refere que “todo o projeto de planeamento deve 

encontrar o seu ponto de partida na conceção de conteúdos dos programas ou 

normas programáticas de ensino”. 

A conceção deve estar definida atempadamente, possibilitando um 

planeamento objetivo e contextualizado. A conceção que o professor tem do 

ensino pode estar em constante adaptação, se daí resultarem melhorias para o 

processo de ensino e para a aprendizagem dos alunos. 

Esta é primeiramente consubstanciada através da análise dos principais 

documentos do sistema escolar.  

 “O PEE é o instrumento de gestão que consagra a orientação educativa 

da escola, sendo elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão 

da escola” (Santos et al., 2009, p. 43). A análise do PEE da ESFV assumiu-se 

como um primeiro olhar sobre as particularidades mais abrangentes da escola, 

ao nível dos seus princípios, valores e estratégias principais. Este documento 

destaca a formação holística do aluno, revelando a importância de formar a 

pessoa como um todo. Tal como já referido anteriormente, esse todo não deveria 

encontrar uma dissociação entre corpo e mente. 

 “O regulamento interno é o documento que define o regime de 

funcionamento da escola ou agrupamento de escolas, de cada um dos seus 

órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços 
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administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem como os direitos e os 

deveres dos membros da comunidade escolar.” (Santos et al., 2009, p. 50)  

A análise do RI permitiu perceber a hierarquia e funções dos órgãos de 

gestão e administração da escola, assim como dos departamentos curriculares, 

grupos de recrutamento e conselhos de turma, para além dos detalhes 

associados aos direitos e deveres dos professores e dos alunos, à assiduidade, 

à pontualidade, às faltas, às medidas disciplinares e à avaliação. 

O regulamento específico da EF, aprovado pelo grupo de recrutamento, 

foca principalmente os princípios de higiene pessoal, o tempo disponível para 

trocar de roupa e tomar banho, o processo de gestão dos objetos de valor, a 

assiduidade e pontualidade e a dispensa das aulas práticas. Este documento foi 

discutido em sede de núcleo de estágio antes do início das aulas. Foi utilizado e 

mostrado aos alunos na primeira aula e o seu objetivo é essencialmente passar 

aos alunos a uniformização de algumas regras que permitem um normal e 

positivo funcionamento das aulas. 

“A ideia de igualdade de oportunidades e de democratização do ensino 

arrasta, por um lado, que sejam estabelecidos planos curriculares comuns. Mas, 

pode argumentar-se, por outro lado, que as reivindicações de igualização em 

Educação não implicam que todos devam ter a mesma “dieta educacional” 

(Januário, 1988, p. 85). Esta ideia vai ao encontro daquilo que fui encontrando 

na análise dos programas nacionais. É certo que estes exprimem capacidades 

que os alunos deviam atingir nos respetivos ciclos de ensino e anos de 

escolaridade, mas o facto é que estes não possuem, na maior parte das vezes, 

as bases necessárias para tal. Pode ser uma consequência da crescente 

sedentarização da sociedade e a criação de padrões e objetivos similares para 

todos revela-se impossível numa sociedade heterogénea ao nível dos valores 

religiosos, sociais e culturais, e numa escola com alunos com diferentes 

estatutos socioeconómicos e distintas experiências desportivas. 

 Relativamente aos objetivos gerais descritos no programa nacional de EF 

do ensino secundário, estes parecem-me coerentes e abrangentes, parecendo 

abertos a alguma flexibilidade do contexto, tendo como princípio a evolução dos 

alunos em determinados parâmetros. 

 Os níveis que são estabelecidos para cada ciclo e os seus objetivos mais 

específicos são frequentemente inacessíveis. Muitas vezes, as diretrizes dos 
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programas não são condizentes com as experiências anteriores dos alunos, o 

que condiciona a conceção do professor, caso este se guie apenas ou 

principalmente por este documento. Na verdade, penso que se deve tratar de um 

referência, que deve sempre ser consultado, para daí se fazer uma adaptação à 

realidade do contexto. A falta de atividade física e desportiva dos alunos fora da 

escola pode justificar em parte a incapacidade destes para atingir certas 

habilidades aí referidas. Nem será necessariamente uma responsabilidade que 

possa ser imputada aos anteriores professores de EF. Os níveis presentes no 

programa devem ser entendidos como referência, que muitas vezes não são 

atingidos, mas muitas outras vezes são ultrapassados, e seriam muito mais 

vezes se os alunos tivessem mais atividade fora da escola. Deve haver bom 

senso por parte do professor e o objetivo maior deve ser a produção de 

aprendizagens. Para isso, é necessário atender ao nível inicial dos alunos. 

 Se, na minha prática de ensino, no caso do futebol e do bitoque rugby me 

deparei com uma turma capaz de se aproximar do nível sugerido pelos 

programas para o referido ano de escolaridade, no caso da ginástica e do 

voleibol, o desempenho dos alunos não permitia o cumprimento de objetivos 

próximos dos referidos neste documento. 

 A conceção é influenciada pelas decisões do grupo de EF em relação às 

matérias a lecionar em cada ano de escolaridade e em cada espaço. Da análise 

do planeamento anual de EF, é possível verificar que as modalidades previstas 

para o 10º ano também foram atribuídas a anos anteriores, com exceção do 

bitoque rugby. Sendo a turma constituída por 20 alunos que já frequentavam a 

escola (71,4%), poder-se-ia esperar nestas modalidades um nível de 

competência aproximado ao sugerido nos programas. Na maioria dos casos, não 

se verificou, o que nos pode levar a uma reflexão acerca da realização por parte 

dos professores de trabalho orientado para normas e objetivos dos programas. 

O futebol foi uma exceção, sendo o nível dos alunos bastante elevado, mas é de 

referir que existe um grande número de alunos praticante fora da escola, o que 

certamente será um fator conducente a um nível superior. 

Estas questões moldam a conceção que é possível fazer para as aulas de 

EF, mas não podem, de forma alguma, prejudicar e reduzir aquilo que deve ser 

a criação de significado e procura de adesão emocional dos alunos às práticas. 
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A EF não pode servir como recreação nem, pelo contrário, como punição 

física com vista a uma ilusória melhoria da condição física. Segundo Graça 

(2014), “há algo na matéria da EF que não deve ser destituído ou depreciado, 

que deve ser protegido e valorizado, algo que é da ordem do ócio e não do 

negócio, algo que é bom por si mesmo, algo da ordem do jogo, do lúdico, algo 

que pode ser praticado sem qualquer fim utilitário, mas que é da maior utilidade 

para a edificação do humano”. 

Frequentemente são chamados à EF objetivos de saúde. Na verdade, o 

exercício físico é um veículo privilegiado na promoção da saúde, mas a EF não 

pode assumir a responsabilidade de zelo pela saúde do aluno com duas aulas 

por semana. O objetivo das aulas de EF pode e deve ser bem maior. 

A adesão ao desporto e a uma determinada modalidade está mais perto 

de acontecer quanto mais competente o indivíduo se sentir, quanto mais tenha 

aderido emocionalmente às normas de conduta específicas dessa atividade. A 

EF deve dar ao aluno ferramentas para que este se torne um indivíduo 

desportivamente culto e com habilidades motoras desenvolvidas, sendo isso que 

futuramente, sujeito a todos os outros condicionalismos da sociedade, fará deste 

um indivíduo saudável. 

A escola dificilmente pode abordar todas as modalidades e seria utópico 

pensar que pode gerar aprendizagens significativas em todas elas. Penso que a 

adesão às modalidades, referida atrás como essencial, requer um determinado 

tempo de prática e contacto elevado. Daí que a lecionação de menor quantidade 

de modalidades na escola não seja significado de pobreza, mas antes de riqueza 

em relação aos valores do desporto. A adesão a uma modalidade poderá levar 

à identificação com os valores do desporto, colocando estes indivíduos mais 

próximos do interesse por mais modalidades. 

 

4.1.2. Planeamento 

 

O planeamento revela-se como um processo essencial ao desempenho 

docente, na consecução de uma estruturação lógica e sequenciada de todos os 

momentos e ações de intervenção pedagógica. Em todos os níveis que comporta 

– planeamento anual, da unidade didática e da aula – deve possuir um caráter 
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flexível, facilmente ajustável aos imprevistos, e deve incidir no desenvolvimento 

integral do aluno. 

O planeamento visa portanto definir metas a alcançar, estratégias de 

intervenção e o modo de desenvolvimento dos conteúdos. 

“A planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao 

sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização 

prática” (Bento, 2003, p. 15). 

 

Planeamento anual: 

O planeamento anual deve ser elaborado em articulação com as 

premissas definidas pelo grupo de EF, antes do início das atividades letivas, 

planificando de forma específica a sequência de desenvolvimento de cada 

modalidade, os momentos de avaliação e atividades escolares que possuam 

uma estreita ligação com a turma. 

No caso específico da ESFV, as modalidades definidas para cada ano 

letivo já leva em consideração os espaços de aula limitados e a sua 

coordenação. Cada turma passa, ao longo do ano, duas vezes por cada espaço, 

estando em quase todos os tempos semanais os três espaços ocupados. 

A atribuição de turmas do 10º ano a todos os professores estagiários 

permitiu que todos lecionassem as mesmas modalidades, com todos os 

benefícios para a conceção e planeamento decorrentes da partilha e discussão 

de conhecimentos e ideias. A elaboração do roulement colocou-nos sempre no 

mesmo espaço, o que não nos obrigou mas nos permitiu lecionar as modalidades 

em simultâneo, tornando a troca de ideias um ponto importante e facilitado, 

apesar das diferenças entre o nível das turmas. 

O planeamento anual (ver anexo 1) foi assim realizado em conjunto numa 

primeira fase, decidindo-se a ordem das modalidades a abordar: ginástica, 

futebol, atletismo (ao longo do 1º período), voleibol, dança, bitoque rugby e 

badminton. O PC expressou a sua ideia quanto à primeira modalidade a lecionar 

– ginástica –, sendo que esta é, na sua perspetiva, uma modalidade que todos 

temos bases para dominar e tem também o conhecimento dos alunos. O PC 

(também RGR) teve também a tarefa de criar e gerir o roulement, tendo portanto 

a possibilidade de nos colocar a iniciar no ginásio pequeno (G2), onde se leciona 
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a ginástica (solo). Este espaço é, como o próprio nome indica, o mais pequeno  

e pode por isso trazer vantagens também ao nível do controlo da turma. 

 O planeamento anual poderia também englobar alguns objetivos e metas 

chave de aprendizagem dos alunos, ao invés de apenas modalidades, 

momentos e espaços. Tal como refere Bento (2003, p. 66), o professor deve 

“adquirir clareza acerca dos resultados a alcançar (…) respeitantes a 

capacidades, habilidades, conhecimentos, atitudes e qualidades de vontade e 

de caráter”. No entanto, para tal pormenorização do plano anual seria necessário 

um conhecimento prévio das caraterísticas da turma, que não existia. Segundo 

o mesmo autor, “a fim de poder avaliar corretamente as condições concretas 

para o trabalho durante o ano letivo é conveniente passar em revista os 

resultados do ano anterior, extraindo daí as ilações convenientes” (idem, p. 68). 

 Não sendo possível neste aspeto e por haver uma distribuição de 

modalidades e espaços já definida, a criação e a elaboração de metas e objetivos 

gerais e específicos para a turma foram sendo desenvolvidas ao longo do ano, 

plasmadas nos planeamentos meso e micro, em constante construção e 

remodelação. 

 

Unidades Didáticas: Relativamente às UD, estas constituem unidades 

fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores 

e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem (Bento, 2003, 

p. 75). 

Estas devem ser planeadas previamente, no sentido de se definir correta 

e atempadamente os objetivos de ensino e aprendizagem. 

A duração e lógica das UD são normalmente influenciadas por decisões 

da escola, devendo no entanto ao nível dos objetivos ser constituídas por 

decisões do professor, após recolher informações normativas para o ensino 

numa dada realidade e caraterísticas específicas da turma. 

Na minha PES, a conceção das UD foi influenciada pelo Planeamento 

Anual de EF e pelo roulement dos espaços. Esta lógica permitia passagens de 

5-6 semanas por cada espaço. São UD curtas, que permitem lecionação de 

várias modalidades ao longo do ano letivo e que permitem a exercitação de 

alguns conteúdos em cada uma delas. Aconteceu em algumas modalidades não 
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se atingir efetivamente uma consolidação destes, o que se pode dever à aposta 

num número exagerado de conteúdos. 

  

 “Os batimentos amorti e remate não chegaram a uma fase de 

consolidação, devido a um ligeiro atraso na lecionação dos conteúdos, o 

que levou a uma menor valorização percentual dos mesmos e uma menor 

exigência técnica na avaliação sumativa. 

 Numa unidade tão pequena (9 sessões), e também devido às 

caraterísticas da modalidade, penso, após esta reflexão, que teria sido 

mais benéfico colocar o foco num grupo menor de habilidades, podendo 

assim atingir um nível superior nestas.” 

Excerto da reflexão da UD de badminton 

 

O número de modalidades definido pelo grupo de EF corresponde à 

realização de uma modalidade por cada passagem por espaço. O cumprimento 

desta situação leva à lecionação de cada modalidade num período de cerca de 

cinco semanas. 

É uma organização com bastante sentido mas que não deve ser estanque. 

Foi organizado desta forma e é realizável, com resultados, mas gostaria de 

realçar que haveria outros modos possíveis. UD maiores, tal como será referido 

no capítulo sobre os modelos de ensino, poderiam permitir aprendizagens mais 

significativas e consolidadas. Por outro lado, a possibilidade de voltar a uma 

modalidade já lecionada, no regresso a um determinado espaço, beneficiaria a 

retenção e assimilação de conhecimentos e competências dessa matéria. Tal 

como refere Bento (2003, p. 130), “se pretendemos que os alunos até ao final do 

ano letivo apropriem determinadas operações, habilidades e capacidades 

fundamentais, com as quais possam operar com mestria, então no ensino da 

nossa disciplina tem que se trabalhar de maneira aprofundada e complementar, 

isto é, devem ser definidas medidas particulares de consolidação e em tempo 

suficiente”. 

 

Modelo de Estrutura do Conhecimento: o planeamento das UD foi 

realizado utilizando o MEC proposto por Vickers (1990). 
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 Não é a única forma de conceber esta fase do planeamento, mas constitui -

se como um modelo simples e completo e, como qualquer bom modelo, 

adaptável à realidade em questão e às necessidades do professor. Pelo menos 

assim se quer que seja. Como o próprio nome indica, serve para estruturar o 

conhecimento que o professor tem acerca de determinada modalidade para, 

analisando o contexto, o adaptar ao público em questão. 

A construção do módulo 1 do referido modelo foi uma tarefa de extrema 

importância, principalmente nas modalidades em que tinha um conhecimento 

menos consolidado. Nessas matérias, foi essencial algum estudo prévio, para 

que o ensino pudesse ser eficaz. Também o apoio dentro do núcleo de estágio 

foi importante, uma vez que todos os professores estagiários possuíam vivências 

diferentes e competências diferentes. 

Uma construção formal do MEC obriga a que parte dele seja realizado 

após a avaliação diagnóstica, o que pode significar alguma sobrecarga entre o 

dia da AD e a aula seguinte. Aqui será benéfica a existência de um conhecimento 

prévio dos alunos por parte do professor, o que nem sempre é possível e, no 

caso da minha turma, não foi. A realização da AD no início do ano letivo, tal como 

foi realizada, apesar de ser questionável quanto à sua validade, facilita um 

planeamento e definição dos objetivos específicos mais atempado. 

O módulo 4 lista os conteúdos a ser lecionados e deve ser construído de 

forma consciente. É a partir dele que o professor se vai guiar no planeamento 

das aulas. Aconteceu por vezes a colocação de demasiados conteúdos, tendo 

em conta aquilo que se entende por um ensino eficaz, que permita uma 

consolidação efetiva e retenção das aprendizagens. Foi comum ao longo do ano 

que os últimos conteúdos da UD tivessem menos tempo de exercitação, em 

virtude de se pensar que seria importante consolidar os primeiros, consolidação 

essa que por vezes exigiu mais tempo do que o inicialmente previsto. 

Cada caso é um caso e embora dependente do contexto da turma e do 

conhecimento do professor acerca da modalidade, penso que, caso seja 

possível aplicar, é mais benéfica uma abordagem do topo para a base, uma vez 

que procura introduzir as habilidades de forma mais contextualizada, criando 

primeiro os problemas táticas e a perspetiva de criação da necessidade do 

aperfeiçoamento técnico. 
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  No módulo 6, referente à avaliação, há que definir quais os momentos de 

avaliação e quais as formas de avaliação a utilizar, sem esquecer, na minha 

opinião, que deve existir um compromisso forte entre a avaliação referenciada à 

norma e a avaliação referenciada ao critério, ao invés da opção por uma ou por 

outra. 

 No módulo 7, define-se o tipo de exercícios a construir durante a prática 

pedagógica. Rink (2014) sugere uma lógica progressiva na tipologia das tarefas, 

passando por tarefas denominadas de informação, extensão, refinamento e 

aplicação. 

Para um dado conteúdo, a tarefa de informação é a primeira tarefa 

proposta. Na minha opinião, esta primeira tarefa não necessita iniciar-se por uma 

descrição da habilidade para os alunos, sendo muitas vezes mais benéfico que 

crie uma dificuldade, que leve os alunos a necessitar da respetiva habilidade. 

Depois, as tarefas de extensão representam ligeiras alterações na estrutura do 

exercício, colocando novas dificuldades à execução da habilidade. Nas tarefas 

de refinamento, independentemente da sua complexidade, deve instruir-se para 

uma maior atenção a parâmetros de qualidade. As tarefas de aplicação estarão 

necessariamente próximas de formas de jogo e podem nem ter qualquer 

condicionante relacionada com o conteúdo, dando-lhe destaque através, por 

exemplo, de uma valorização no sistema de pontuação.  

 No futuro, poderei não usar este modelo de uma forma tão formal, mas 

este constitui uma forma estruturada e consciente de organizar o pensamento 

do professor, seguindo uma ordem lógica que leva a uma melhor estruturação 

dos objetivos e do planeamento das aulas. 

 

Planeamento das aulas: As aulas traduzem-se como a unidade micro do 

ensino. “Campo de realização e concretização do sistema de ensino” (Bento, 

2003, p. 102). Os objetivos da aula não devem ir contra aqueles previamente 

definidos de uma forma mais geral. O plano de aula é na verdade um plano de 

intenções e o objetivo do professor não deve ser cumprir o plano, mas sim 

cumprir os objetivos de aprendizagem estabelecidos para os alunos. Bento 

(2003, p. 101) refere que uma aula “requer emprego das forças volitivas para 

levar por diante o conceito planeado, mas também mobilidade, flexibilidade de 

reação, adaptação rápida a novas situações”. 
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Residiu na reflexão acerca das aulas da semana anterior e no 

planeamento semanal das seguintes o principal trabalho formal realizado 

rotineiramente ao longo de todo o ano letivo. Tal como referi relativamente ao 

planeamento da UD, são definidos os objetivos e distribuídos os conteúdos pelas 

sessões, mas semanalmente esta distribuição é avaliada e reajustada por forma 

a dar a devida importância às aprendizagens dos alunos. 

Muitas vezes, não se cumpriu o planeamento previsto, devendo-se muitas 

vezes este facto a um de dois fatores principais: falta de adesão dos alunos à 

prática, ou planeamento excessivamente ambicioso por parte do professor. Na 

fase final, esta situação verificou-se menos vezes em função da melhor gestão 

da turma e de um planeamento mais realista, quer das aulas quer das UD. 

Um planeamento estruturado e atempado é o primeiro fator propiciador de 

eficácia da realização. Bento (2013, p. 106) refere, acerca da importância do 

planeamento, que “sem a antecipação concetual acerca dos objetivos de cada 

aula, sem a reflexão antecipada sobre o conteúdo e a organização processual, 

é absolutamente impossível um trabalho sistemático, regular e consciente de 

educação e formação”. Acrescenta ainda acerca da realização de um plano de 

aula formal que “a forma de preparação e a utilização de um determinado 

esquema não são determinantes, mas sim a profundidade da reflexão 

antecipada acerca do decurso da aula, acerca das atividades (dos alunos) a 

desencadear, direcionar, a controlar e regular” (idem, p. 106). A realização desta 

planificação mais formal dependerá do conteúdo da aula e, principalmente, da 

experiência de cada professor. 

 

4.1.3. A realização do ensino 

4.1.3.1. A relação com a turma – A minha paciência tem limites, mas 

a energia deles não! 

 

A gestão e controlo da turma é merecedora de destaque neste relatório 

por ter sido uma das minhas missões mais difíceis ao longo deste ano letivo. Foi 

o meu primeiro contacto com o comando de uma turma e cheguei repleto de 

vontade de impor imediatamente as minhas ideias e alcançar cedo a simpatia e 

o empenho dos alunos. Como adepto de uma grande participação dos alunos no 
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processo de ensino, de um estilo mais democrático, vejo-me obrigado a não 

optar por uma posição radical. 

Decidi dar inicialmente uma ideia de abertura da parte do professor, o 

que poderia ser benéfico e dar aos alunos liberdade para expor as suas 

dificuldades e não ter medo de errar. O ano é longo e os alunos hão-de 

aderir às ideias do professor caso estas o justifiquem, fazendo-me agora 

mais sentido a ideia apresentada por alguns professores, de alguma 

rigidez inicial, por forma a estabelecer limites e conduzir da melhor 

forma a prática. Neste momento, há uma necessidade grande de 

controlar e regular os comportamentos dos alunos, quando isso poderia 

ter surgido de uma forma mais natural. 

Excerto da reflexão final do 1º período 

 

Tal como foi referido na análise das caraterísticas da turma, esta necessita 

ser desafiada e, quando este parâmetro não foi cumprido, verificaram-se 

dificuldades no controlo do comportamento. 

Este capítulo e o seguinte, relacionado com a instrução, têm, quanto a 

mim, uma estreita ligação. Tal como irei referir mais à frente, a relação entre 

gestão e instrução não se faz apenas num sentido, isto é, uma gestão controlada 

da turma possibilita maior qualidade à instrução, mas não é menos verdade que 

uma instrução de qualidade facilita a gestão dos alunos. No capítulo seguinte 

serão enumeradas algumas estratégias que facilitaram simultaneamente a 

gestão da turma e a qualidade da instrução. 

 Foi mais evidente em ginástica, mas a presença de um grupo de alunos 

fora da tarefa por falta de material condicionou muitas vezes a prática dos 

restantes e a gestão da turma, situação agravada pelas pequenas dimensões do 

ginásio pequeno (G2). A criação de tarefas adicionais para estes alunos, para 

além da sua dispersão por diferentes pontos da sala foram fatores decisivos de 

melhoria da exercitação dos restantes. 

 O estilo mais democrático ou mais autocrático do professor também tem 

que ter sempre em atenção as caraterísticas da turma. Outras turmas do NEP 

revelaram uma autonomia bastante superior na realização das tarefas e em 

termos de postura perante a aula. O professor deve ter essa capacidade de se 

adaptar ao contexto, adotando uma postura “defensiva” numa fase inicial. 
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4.1.3.2. O processo instrucional 

 

Instrução: As observações formais realizadas ao longo do ano foram 

divididas em três momentos: num primeiro momento deu-se mais atenção à 

gestão e controlo da turma, depois aos tempos de empenhamento motor e, por 

fim, à instrução. 

Segue-se uma lógica de necessidade de controlar a turma para se 

conseguir alcançar instrução de qualidade. No entanto, eu vejo mais esta 

questão de forma circular, isto é, a instrução de qualidade e as habilidades 

comunicativas tendem a facilitar o controlo da turma, podendo aqui colocar-se a 

instrução como um importante indicador de liderança. 

Como nos diz Rosado e Mesquita (2009, p. 71), “os processos de 

comunicação são, naturalmente, objeto de um amplo conjunto de barreiras que 

devem ser conhecidas e combatidas”. Uma das barreiras referidas pelos autores 

é a atenção seletiva, isto é, os alunos veem e escutam seletivamente com base 

nas suas necessidades e motivos. Tendo havido grandes dificuldades da minha 

parte para manter o clima moderado nos momentos de instrução, foram muito 

importantes algumas estratégias utilizadas, como por exemplo: 

 a orientação dos alunos para o lado (espaço) com menos 

distrações, afim de ser mais fácil prestar atenção apenas às informações 

transmitidas pelo professor; 

 a criação da rotina de colocação das bolas debaixo da rede ou no 

centro do campo, após o apito ou outro sinal de término da tarefa; 

 a colocação de tempos de descanso na modalidade de bitoque 

rugby, onde se conseguiu atingir momentos de grande intensidade, permitia que 

os alunos voltassem ao jogo novamente predispostos para executarem os 

princípios pedidos e para ouvirem instrução e feedback do professor. Esta pausa 

permitia ainda reunir os capitães para lhes dar novas instruções; 

 a redução dos tempos de instrução. Implicava um maior domínio 

dos conteúdos por parte do professor, para que os pudesse transmitir com 

clareza. 
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Este último ponto leva-nos a outra das barreiras referidas pelos mesmos 

autores: a sobrecarga de informação. De facto, quanto menor o período de 

tempo e a quantidade de informação, mais fácil será que os alunos absorvam a 

informação que é realmente essencial. Em algumas modalidades em que tenho 

menor conhecimento do conteúdo e conhecimento pedagógico do conteúdo, foi 

difícil cumprir esta premissa, sendo a solução o aprofundamento do 

conhecimento nessas matérias. Já em relação a modalidades em que tenho mais 

conhecimento, pode por vezes ter acontecido por vezes um prolongamento da 

instrução, pela transmissão exagerada desse conhecimento, elevando a 

exigência. Em ambos os casos se tentou, após reflexão, reduzir o tempo de 

instrução, visando a melhoria da receção da informação por parte dos alunos, do 

tempo de exercitação e das aprendizagens. 

Rosado e Mesquita (2009) referem também a linguagem, ou seja, as 

palavras têm significados diferentes para diferentes pessoas, e aqui existe a 

possibilidade de os professores estagiários terem maior facilidade de adequação 

do discurso ao seu público. 

A avaliação da instrução tem o seu momento por excelência durante a 

ação, a realização da tarefa por parte do aluno, onde se pode observar se o 

aluno aderiu às informações transmitidas pelo professor, podendo também 

avaliar-se através de outros métodos como o questionamento. 

 

Demostração: Revela-se como uma aliada de elevadíssima importância 

ao processo de instrução. 

A já referida minimização dos tempos de instrução e da quantidade de 

informação transmitida tem na demonstração uma reconhecida fonte de 

resultados. 

Para além de abreviar o período de exposição oral, aumentando 

potencialmente a dinâmica da aula, tende a fazer com que a informação seja 

melhor retida pelos alunos. Tal como referem Rosado e Mesquita (2009, p. 73), 

“retemos melhor aquilo que vemos do que aquilo que ouvimos; recordamos ainda 

melhor o que vemos e ouvimos”. 

A demonstração é mais do que apresentar o objetivo da tarefa / a 

execução técnica correta. Pode passar por partir a execução para mostrar os 
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pequenos aspetos críticos que se pretende que conduzam ao sucesso. Pode até 

ser uma demonstração de erros. 

Esta pode ser executada pelo professor, por um aluno ou com recurso a 

outras imagens. Quando um aluno é reconhecidamente competente na tarefa 

pode demonstrá-la aos colegas sem que isto descredibilize o professor. No 

entanto, os alunos devem ter a noção de que o professor possui essas 

competências, isto é, o professor pode pedir a um aluno que realize um elemento 

que ele não consegue executar bem, mas terá melhor controlo da turma se isto 

não for recorrente e se nas ações recentes tiver mostrado competência. 

A colocação de um aluno a demonstrar pode e deve ser utilizada quando 

se quer explicar em simultâneo. Tal como nos diz Rink (cit. por Rosado e 

Mesquita, 2009, p. 96), “a demonstração, em parceria com a exposição assume 

no âmbito das atividades desportivas um papel fundamental, na medida em que 

possibilita a visualização por parte do praticante do(s) movimento(s) a efetuar”. 

Durante a PES, utilizei as várias formas referidas, tendo funcionado bem 

com a utilização de alunos na demonstração, ou na chamada de um aluno para 

demonstrar com o professor numa situação de pares. Tal como é natural que em 

algumas habilidades específicas de determinada modalidade haja alunos com 

maior competência relativamente ao professor, também o PC era por vezes mais 

competente ou sabia demonstrar muito bem, tendo-se recorrido a essa situação 

sem qualquer problema. 

O possível problema até terá sido o uso por vezes tardio desta situação, 

ou seja, demorar demasiado na exposição oral dos objetivos da tarefa em vez 

de avançar logo para uma demonstração, que levaria mais cedo os alunos para 

um raciocínio mais contextualizado. Esta situação foi alvo de reflexão (referida 

muitas vezes pelo PC) e foi-se corrigindo e melhorando ao longo do tempo. 

A competência prática é ainda assim um fator muito importante e foi muito 

positivo verificar, nas modalidades em que tenho maior competência, o efeito 

que teve nos alunos uma demonstração correta, segura e até diria emotiva e 

cheia de significado, que levou muitas vezes os menos competentes a aderirem 

melhor à exercitação e tentarem copiar o gesto. 

Quando utilizada corretamente a demonstração é um meio condutor de 

maior intensidade das aulas e dinâmica das aprendizagens. 
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Feedback: “Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno 

ou atleta, este deve, para que o seu desempenho seja melhorado, receber um 

conjunto de informações acerca da forma como realizou a ação” (Rosado e 

Mesquita, 2009, p. 82). 

Tanto o feedback referenciado à performance como o feedback dirigido 

ao resultado devem submeter-se à passagem de informação sobre a execução 

realizada, mas também às correções possíveis no sentido de melhorar a próxima 

realização. “No principiante, a informação captada propriocetivamente deve ser 

completada pela informação externa (feedback pedagógico) ” (idem, p. 83), 

sendo esta informação mais importante e decisiva em movimentos que não 

permitam a visualização por parte do praticante. 

Quanto maior conhecimento do conteúdo tiver o professor melhor será a 

sua capacidade de diagnosticar erros, aumentando a qualidade do feedback, 

permitindo-lhe atingir um cariz mais centrado na performance e qualidade da 

execução. 

Na minha prática pedagógica, tive algumas dificuldades em emitir 

feedback de forma imediata. A qualidade, como já referi, mas também a 

celeridade são na minha opinião influenciadas em grande medida pelo 

conhecimento do conteúdo do professor. Esta demora do feedback foi mais 

evidente nas modalidades em que tenho um conhecimento do conteúdo menos 

consolidado. Nas restantes matérias também se verificou devido, penso eu, à 

necessidade de impor constantemente estratégias de gestão e controlo do 

comportamento da turma, dificultando por vezes a atenção às execuções das 

habilidades. 

Pela necessidade de controlar muitos alunos em simultâneo e pela 

procura de dar muitos feedbacks a alunos diferentes, muitas vezes não se deixou 

fechar o ciclo do feedback. Após a emissão de um feedback, o professor deve 

aguardar para analisar as novas execuções, para poder avaliar o efeito dessa 

primeira ação e para que o aluno sinta também que o feedback é algo 

significativo e que o professor está atento. 

O feedback pode no entanto servir também como reforço positivo. Foi 

muito utilizado esse tipo de interação, principalmente com o objetivo de criar 

algum gosto e entusiasmo pelo jogo / pela modalidade. Um grande grupo de 

alunos revelava-se muitas vezes preguiçoso e como tal este feedback positivo 
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servia como tentativa na maior parte das vezes de os “ligar à corrente”. Se havia 

alunos que não se ligavam muito às práticas havia também a necessidade de 

reconhecer e louvar, perante toda a turma, os esforços e habilidades dos mais 

entusiastas, havendo bastante feedback positivo neste sentido. 

 

4.1.3.3. A importância da observação 

 

A observação de aulas está contemplada no regulamento do estágio 

profissional e revelou-se na minha prática de ensino um fator de grande 

relevância. 

A observação de aulas influencia o planeamento? Relativamente ao 

planeamento, é indiscutível que houve um maior cuidado em contemplar na 

redação do plano de aula uma maior clareza dos objetivos comportamentais e 

componentes críticas. Sabíamos que nessas aulas não teríamos o apoio tão 

próximo dos colegas, pois estes estariam na tarefa de observação, o que 

também era um aspeto importante a levar em conta no planeamento. 

Gostaria aqui de dividir observação formal e informal, uma vez que um 

dos pontos mais positivos da existência de um núcleo de estágio foi a constante 

troca de ideias acerca das aulas dos colegas, a crítica construtiva espontânea e 

também a apropriação de estratégias utilizadas pelos colegas quando nós 

próprios as avaliávamos como benéficas e aplicáveis ao nosso contexto. Sempre 

houve esta abertura com os colegas relativamente às nossas próprias 

estratégias. 

No entanto, alguns pormenores eram de mais difícil observação, quer em 

relação às nossas aulas quer em relação às aulas dos colegas, e aí os momentos 

de observação formal eram essenciais para fazer emergir essas mais íntimas 

situações. 

A primeira observação formal não tinha um objetivo predefinido. Foi 

propositadamente uma observação aberta. Por um lado, não nos levou a uma 

observação muito produtiva, por outro permitiu-nos perceber como éramos 

inexperientes, tendo o PC observado inúmeros pormenores que nós não 

conseguimos vislumbrar. 
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A reunião posterior em que se falava sobre estas observações tinha a 

presença do PC e obrigava-nos portanto a elaborar um raciocínio sobre o que 

tínhamos observado, havendo a pequena pressão de um momento formal. Como 

nos diz Rosado e Mesquita (2009, p. 73) acerca dos mecanismos de retenção 

de informação, “recordamos particularmente bem o que dizemos e o que 

dizemos e fazemos”. 

Este momento formal remete-nos para o triplo movimento sugerido por 

Schön (1990) – conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação 

e sobre a reflexão na ação (Nóvoa, 1992, p. 26). 

 A observação como momento de formação e construção do professor não 

se remeteu apenas às aulas dos colegas do núcleo. Penso que consegui 

aproveitar bastante o acompanhamento do PC nas suas duas outras turmas. 

Traduziu-se numa grande vantagem a circunstância de uma das turmas do PC 

ter aulas sempre a seguir à minha (e no mesmo espaço). 

 Foi possível perceber uma atuação mais experiente ao nível do controlo 

da turma, com uma turma diferente – esta diferença era percetível na maior 

maturidade, mas também no menor interesse pela prática da EF, consequência 

evidente da desvalorização recente da disciplina. Esta correspondia também à 

direção de turma do PC, acrescentando-se ainda mais um parâmetro observado, 

uma relação mais próxima e de outras exigências com os alunos. 

 As duas turmas do PC que não eram assumidas pelo NEP eram de um 

ano de escolaridade diferente e como tal tinham também modalidades 

diferentes, permitindo assim conhecer, analisar, interpretar e discutir com os 

colegas e com o próprio PC estratégias utilizadas em públicos diferentes e 

também em modalidades distintas, sabendo que a tipologia destas influencia 

sempre o modo de condução e gestão da aula e do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Foi ainda possível observar de forma esporádica e informal os modos de 

atuação de outros docentes da disciplina, podendo perceber-se que se podem 

utilizar diferentes estratégias, diferentes caminhos, sem que estes sejam 

necessariamente melhores ou piores. 

 



45 
 

4.1.3.4. Modelos de ensino 

 

Quando falamos em estratégias e modelos, temos sempre subjacente 

uma ideia de melhoria do ensino e valorização das aprendizagens. 

De facto, não há um modelo mais vantajoso que os outros, estando 

sempre a opção depende das caraterísticas do professor, dos alunos, dos 

recursos materiais e espaciais disponíveis e até da matéria a ensinar. Penso até 

que será difícil a aplicação de um modelo circunscrito e fechado, isto é, em 

função da ideologia do professor e da conceção que faz do ensino, haverá uma 

tendência para adaptação das caraterísticas de um determinado modelo ou para 

utilização de um modelo híbrido e penso que ambas estas opções não só são 

viáveis como extremamente benéficas. A aplicação de um modelo adaptado 

tende a significar que o professor estudou os recursos disponíveis e teve em 

conta o objetivo principal do ensino – a apropriação de aprendizagens por parte 

dos alunos. 

 

Na PES realizada ao longo do ano de estágio, foram utilizados 

essencialmente dois modelos como base para a estruturação do ensino e 

aprendizagem, no entanto, em nenhum dos dois foram utilizadas todas as suas 

caraterísticas nem apenas essas. 

“Entre modelos de instrução mais centrados na direção do professor e 

modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há 

que encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de 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 e Graça, 2009, 

p. 45). 

 

4.1.3.4.1. Modelo de Instrução Direta 

 

Todos os professores estagiários do núcleo iniciaram a lecionação 

utilizando ou partindo do mesmo modelo. 

Segundo Mesquita e Graça (2009, p. 48), “o MID carateriza-se por centrar 

no professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do processo 
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de ensino-aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão de 

envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem”. 

A modalidade que abriu o ano letivo foi a ginástica. Os alunos realizavam 

essencialmente as atividades apresentadas pelo professor, tentando este dar 

tantos feedbacks quanto possível. 

Muitas opiniões informais indicam que o MID pode ser um facilitador do 

controlo da turma por parte de um professor inexperiente, numa fase inicial. 

Autonomia concedida aos alunos antes de lhes serem reconhecidas 

competências para tal pode trazer problemas ao nível da gestão. Admito também 

que o MID me parece a forma mais fácil e rápida, com menos interferência, para 

o professor mostrar aos alunos a sua competência, fator essencial para a adesão 

positiva dos alunos às aprendizagens. 

Tentou-se que o ensino fosse o mais dinâmico possível, criando diferentes 

estações, dividindo a turma em grupos de nível, tentando que os alunos mais 

desestabilizadores não ficassem juntos. Apesar de ser dada possibilidade e 

incentivo para os alunos se ajudarem uns aos outros, mantinham-se as 

caraterísticas do MID, explicando o professor no início dessa fase da aula o 

objetivo de cada estação, tentando depois emitir feedback imediato e direto ao 

aluno que executou. 

Esta divisão por estações nem sempre ofereceu resultados positivos.  

 

Quando o trabalho era feito por estações e se colocava uma situação 

mais interessante para os alunos numa das estações, estes tendiam 

a perder o interesse na realização das restantes, levando a pensar o 

planeamento no sentido de não haver simultaneamente situações que 

despertassem diferentes níveis de interesse por parte dos alunos. 

Excerto da reflexão da UD (novembro de 2015) 

 

Mesquita e Graça (2006, p. 271), quando comparam abordagens mais 

centradas na técnica com outras que dão mais ênfase à tomada de decisão 

tática, referem não estar comprovada a superioridade de qualquer das 

abordagens, tanto no que toca às tomadas de decisão como à execução das 

habilidades. 
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Na minha opinião desenvolvida através da prática, abordagens mais 

centradas na exercitação e correção das habilidades técnicas fazem algum 

sentido em modalidades com pouca interferência contextual. Em atividades mais 

abertas, como são os JDC, sou da opinião que técnica e tática jamais se 

dissociam e que a primeira é mesmo uma forma de servir a segunda, tendo até 

discutido e adotado, com o PC, a terminologia “tático-técnica” em vez de 

“técnico-tática”. Na modalidade de futebol, manteve-se a ação centrada no 

professor, com este a definir quais os exercícios e os seus objetivos mas 

utilizando muitos jogos reduzidos, dando grande ênfase à tomada de decisão, 

aproximando-se neste sentido do Modelo de Ensino dos Jogos para a 

Compreensão. Mesquita e Graça (2006, p.272) referem que nesta linha de 

pensamento “o desenvolvimento da técnica deve estar explicitamente incluído 

no ensino da tática, sendo esta que legitima e confere significado à aplicação 

das habilidades técnicas no jogo”. 

Na UD de futebol, existia na turma um grupo com muitas limitações 

técnicas, que naturalmente limitam tomadas de decisão corretas, obrigando 

muitas vezes a um trabalho, aí sim, de maior ênfase técnico. Neste sentido, foi 

importante a divisão da turma em dois níveis para atingir melhores 

aprendizagens para todos. 

 

4.1.3.4.2. Modelo de Educação Desportiva 

 

Frequentemente, ao falar do MED, nos vem imediatamente à cabeça a 

festividade, os equipamentos, a competição, as equipas, no entanto, é 

importante ter presente que estas são apenas ferramentas que, neste modelo, 

visam um alcance mais efetivo das aprendizagens pretendidas e da adesão ao 

desporto. 

Sou da opinião que a motivação é um dos principais elementos que nos 

leva ao trabalho e à procura da superação. Este modelo procura dar um cunho 

afetivo às aprendizagens.  

Como nos diz Mesquita e Graça (2006, p. 276), “quando as componentes 

afetivas e sociais são acauteladas, os níveis de motivação das crianças para as 

aprendizagens podem ser incrementados, assim como o desenvolvimento do 
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gosto de uma vida ativa que passe, inequivocamente, pela prática desportiva”, 

apontando ainda a falta de contextualização das abordagens tradicionais como 

um fator decisivo que corrói as aprendizagens. 

Foram utilizadas as caraterísticas do modelo que se pensou, em virtude 

das caraterísticas do contexto, serem mais vantajosas, não se recorrendo ao 

modelo de uma forma cega. Durante as aulas de didática do voleibol do primeiro 

ano, houve uma abordagem muito própria ao modelo e específica do voleibol 

(modalidade utilizada na PES para abordar pela primeira vez o MED), que 

permitiu a absorção de algumas estratégias interessantes. 

Penso que a modalidade de voleibol foi aquela que mais resultados teve 

em termos de aprendizagens, ao longo de todo o ano letivo. Mais do que tratar-

se de um modelo mais vantajoso, tratou-se de um conjunto de ideias melhor 

definidas na cabeça do professor, levando a um processo de ensino mais 

objetivo.  

O modelo pode ser aplicado com os alunos em quaisquer níveis de 

habilidade e até com diferentes níveis dentro do grupo. Foi bastante positivo o 

facto de coexistirem nos grupos diferentes níveis de desempenho, criando nos 

mais evoluídos uma necessidade de apoiarem os menos competentes, devido 

também à atribuição de pontos. 

Mesquita e Graça (2006, 277) referem que “os critérios de formação de grupos 

visam assegurar não apenas o equilíbrio competitivo das equipas, mas também 

o desenvolvimento das relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem”, 

acrescentando ainda que “a competição é um elemento de autoavaliação 

importante e um incentivo para o trabalho de preparação”. 

 A UD poderia ter sido dividida em aulas de instrução, aulas de preparação 

e aulas de competição, no entanto não me parecia ser o mais benéfico, por ser 

a primeira aplicação do modelo e por ter uma turma que necessita de ser 

desafiada, colocando assim competição em todas as aulas, criando dificuldades 

e dando instrução e ferramentas através, muitas vezes, da competição. 

Segundo Mesquita e Graça (2006, p.277), “as unidades didáticas são 

substituídas por épocas desportivas, de pelo menos 20 aulas, para possibilitar 

uma maior concentração sobre um tema e para fornecer uma estrutura global à 

organização da experiência.” As UD da escola de estágio nunca atingem tal 

número de aulas, o que exige desde logo a primeira adaptação do modelo. 
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Muitas outras adaptações foram feitas nas duas modalidades em que foi utilizada 

uma aproximação do modelo, precisamente as duas com maior número de aulas 

(15 e 14). 

 Este modelo foi muito benéfico, pela contextualização que oferece 

relativamente à modalidade, por se tratar de uma turma pouco empenhada, mas 

em que a maioria dos alunos pratica desporto, tendo estes sentido a competição 

e ajudando a mobilizar os restantes. 

 Hastie (1998) cit. por Mesquita e Graça (2006, p.277) refere ainda 

relativamente a este modelo uma preocupação particular em diminuir os fatores 

de exclusão, de forma a encontrar a harmonia e o equilíbrio necessário entre a 

inclusão e a competição. Deve fazer parte a luta pela participação equitativa, de 

forma a evitar que a participação se reduza ao desempenho de papéis menores 

por parte dos alunos menos dotados. 

 Nas aulas de voleibol e bitoque rugby, todos os alunos passaram pelas 

funções específicas desse jogo, tiveram o mesmo tempo de exercitação e um 

peso importante nas decisões e desempenho da equipa. A única exceção foram 

os capitães/treinadores, escolhidos pelo professor, a quem foi dada mais alguma 

responsabilidade, em função das suas valências, não necessariamente ao nível 

do desempenho tático-técnico, sendo que este influencia naturalmente aquilo 

que é a capacidade de liderança. 

 Os alunos sentiram-se responsáveis pelos êxitos e fracassos das suas 

equipas, mas isso não resolve todos os problemas de comportamento, impondo-

se a necessidade de utilização registos (negativos e positivos) individualizados 

para se conseguirem controlar estes aspetos. 

 Na aplicação do MED existe uma tarefa importante de registo resultante 

da competição, que pode servir como estratégia para oferecer atividade aos 

alunos com falta de assiduidade prática, no entanto verei sempre como positiva 

a inexistência de um aluno para as realizar, significando assiduidade prática de 

todos. 

 Havendo mais que um aluno fora da prática, pensei inicialmente que seria 

benéfico que os registos ficassem a cargo do mais responsável e empenhado. 

No entanto, a prática revelou que os alunos mais responsáveis são quase 

sempre aqueles que também estarão mais próximos de dar apoio à sua equipa, 

numa função aproximada à de treinadores, podendo portanto a função de registo 
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ser mais benéfica para controlar outros alunos e até encarrega-los de alguma 

responsabilidade. 

 

 Em suma, o recente desenvolvimento de vários modelos de ensino visa 

em todos os casos encontrar soluções e oferecer aos professores ferramentas 

para que consigam melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. 

 O professor deve ser conhecedor das caraterísticas da turma e das 

condições de ensino por forma a escolher o modelo a aplicar, o seu modelo de 

ensino, que pode ser um modelo existente ou ter apenas algumas caraterísticas, 

podendo também ter caraterísticas de vários modelos. 

 Através do conhecimento que tenho acerca dos modelos de ensino assim 

como da minha PES, apesar do curto conjunto de modelos utilizados, sou levado 

a preferir modelos que prezem a identificação dos alunos com os problemas que 

surgem na prática da lecionação dos conteúdos, que elevem a questão tática e 

que tendam a responsabilizar os alunos pela tomada de decisão. A competição 

foi algo que potenciou também, quando bem contextualizada, melhores 

aprendizagens. 

 No fundo, tal como se falará mais à frente, a avaliação do ensino serve,  

muito mais do que para classificar alunos, para julgar as escolhas metodológicas 

do professor, sendo a procura de melhores aprendizagens sempre o objetivo 

maior. 

 

4.1.3.5. A igualdade na diferença 

 

A existência de um aluno com paralisia cerebral ligeira funcionou como 

um ensinamento, quer para mim quer para a turma. Nós, professores, tentamos 

sempre articular a inclusão com a adequação das tarefas às reais possibilidades 

do aluno. O aspeto mais positivo foi a forma como o próprio aluno e também a 

restante turma nunca encararam o problema como um elemento a esconder, 

mas procurando sempre as soluções necessárias. 

Houve momentos em que dificuldades técnicas levaram a alguns 

sentimentos negativos dos colegas, sendo imediatamente repudiados pelo 

professor ou por outros colegas. 
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Os problemas motores foram mais significativos na modalidade de 

voleibol face à dificuldade acrescida num dos membros superiores. Houve a 

preocupação por parte do professor em colocá-lo numa equipa com alunos que 

parecessem mais abertos a esta entreajuda. 

A UNESCO define a inclusão como “abordagem dinâmica de respostas 

positivas à diversidade dos alunos e uma forma de olhar as diferenças 

individuais, não como problemas, mas como oportunidades para o 

enriquecimento da aprendizagem” (UNESCO, 2005, cit. por Grande, 2013, p. 

196). 

A turma revelava um nível baixo e, ao mesmo tempo, uma aluna jogava 

voleibol, tendo-me questionado inicialmente sobre como fazer esta aluna obter 

aprendizagens nesta UD. Ora, para além de outras estratégias, a formação de 

equipa (aquando da etapa 2 – 2x2) com o aluno com mais dificuldades motoras 

revelou-se muito benéfica. Para além de ter a preocupação de enviar a bola em 

perfeitas condições para o colega, teve o desafio de estar constantemente sem 

saber a trajetória que a bola traria na sua direção. Quando se optou por esta 

solução, foi essencial que a aluna mais dotada tivesse conhecimento da 

estratégia, para não pensar que estava a ser prejudicada. 

A igualdade não se consegue oferecendo as mesmas atividades e os 

mesmos recursos, mas sim aceitando as diferenças e trabalhando no sentido de 

atingir objetivos através destas. A turma tinha um aluno diferente em termos 

motores, mas não foi excluído, nem se autoexclui, o que aconteceu muitas vezes 

com outros. 

No entanto, parece-me que esta circunstância não reflete o que se passa 

na maioria dos casos. A dificuldade de assumir comportamentos sociais 

ajustados, algumas atitudes discriminativas e o pré-julgamento de incompetência 

a que estão sujeitos (Marques, 2005, p. 29) condiciona em larga medida a 

integração dos alunos com dificuldades. 

Esta integração é essencial e na nossa disciplina talvez com maior 

destaque, uma vez que, como o mesmo autor refere, “o futuro êxito de uma 

atividade produtiva, mais ou menos autónoma, depende de uma motricidade 

eficiente” (idem, 2005, p. 30). 

 



52 
 

4.1.3.6. Pêro Vaz de Caminha – uma realidade diferente, mais uma 

fonte de aprendizagens 

 

Esta escola apresentou-nos desafios novos, que acabaram por 

corresponder a mais aprendizagens. 

No processo de conceção do ensino, foi importante conhecer os espaços 

da EF, o número de alunos e as suas dificuldades principais, os horários das 

aulas, assim como as modalidades a lecionar. Estas informações foram-nos 

transmitidas pela PCC antes do início da nossa prática, tais como as regras de 

funcionamento das aulas e dos balneários, que eram aqui bastante mais rígidas, 

uma vez que, por exemplo, os alunos apenas saiam do balneário ao sinal do 

professor. Após o conhecimento acerca das modalidades a lecionar, a consulta 

dos programas nacionais para o 2º ciclo foi uma fase importante da conceção. 

A primeira etapa de planeamento foi o “planeamento anual” que neste 

caso não foi anual, mas apenas do 2º período. As modalidades a lecionar eram 

ginástica, dança e futebol, havendo lugar a aulas de natação lecionadas pelos 

alunos de Didática de Natação do 1º ano de mestrado que ocuparam as últimas 

quatro sextas-feiras (blocos). A distribuição das modalidades pelas aulas teve 

que ter em atenção a alternância de espaços de quarta para sexta-feira e o 

roulement semanal (diferente da escola cooperante). A PCC foi também 

essencial na transmissão de algumas estratégias que já aplicara com resultados, 

por exemplo, a utilização da dança na primeira parte das aulas de bloco. 

Concordo com este método e foi positivo no sentido de acelerar o início das aulas 

e pela natureza da própria matéria e dos alunos, com tendência a saturar-se 

rapidamente de uma atividade. 

Houve uma abertura por parte da PCC a que utilizássemos as nossas 

estratégias, mas também nos deu muitas sugestões que, vindas de uma 

professora mais experiente e com profundo conhecimento da turma, foram em 

grande parte aceites. Principalmente as estratégias que representavam uma 

continuidade naquilo que eram as rotinas já implementadas foram essenciais 

para que levássemos a cabo a prática de ensino com a qualidade que se 

verificou. Uma dessas rotinas foi a disposição dos alunos em xadrez realizando 

alguns exercícios de mobilidade articular assim que saíam do balneário. 
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Relativamente aos planos de aula, falhou muitas vezes a realização de 

um último exercício de retorno à calma, contemplado no plano, para se 

conseguirem cumprir os objetivos principais da aula. 

Falando agora sobre a realização do ensino, esta apresentou bastantes 

diferenças relativamente àquilo que aconteceu na escola cooperante. Destaco 

dois fatores:  

 Em primeiro lugar, aqui não contámos com a presença dos nossos 

colegas de núcleo, que havia funcionado muitas vezes como um importante 

apoio. Apesar da presença da PCC, acabou por ser mais vezes uma prática mais 

próxima da autenticidade da atividade de um professor, tendo o aspeto negativo 

de não promover a partilha de opiniões e a reflexão conjunta com os colegas; 

 Destaco também o aspeto do controlo da turma, que foi positivamente 

influenciado pelas indicações prévias da PCC no sentido de planear as aulas 

dando importância à permanência dos alunos sempre em atividade, situação que 

foi acautelada, constatando-se que, de facto, em atividades que envolviam 

atividade motora mais reduzida, o comportamento dos alunos piorava, tendo-se 

algumas vezes preferido instruir menos, oferecendo mais tempo de exercitação, 

com exercícios mais simples. 

Nesta idade inferior e contexto diferente, tive a perceção de que existem 

menos diferenças entre alunos no aspeto da entrega e empenho nas atividades 

(e menos problemas nesse aspeto), mas mais diferenças no aspeto cognitivo, 

isto é, aquando da realização de exercícios mais complexos, havia alunos que 

os realizavam facilmente e outros que apresentavam muitas dificuldades na sua 

interpretação. 

Um aspeto que condicionou o planeamento do professor, mas que eu vi 

como muito positivo sob o ponto de vista da formação, nomeadamente 

desportiva, dos alunos foi a presença na escola de ações de divulgação de 

diversas modalidades, tirando por vezes tempo de aula planeado. 

Um dos casos foi a divulgação do Futebol Americano realizada pela 

Federação portuguesa da modalidade: 

 

Os alunos demonstraram grande interesse e adesão à atividade e à 

modalidade. O entusiasmo dos “professores” contribuiu em grande 

medida para essa adesão. Para além disso, e como nota de reflexão, 
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percebe-se o interesse que os alunos desta idade têm pela novidade, que 

deve ser uma das premissas para guiar a nossa atividade. 

Excerto da reflexão da aula 19/20 de 19 de fevereiro de 2016. 

 

Quando falo aqui em novidade, a ideia não é contrariar a adesão 

continuada a uma modalidade, mas sim a criação de exercícios e tarefas 

diversificadas por forma a manter o interesse e o estímulo cognitivo, ainda que 

o objetivo seja relacionado com o mesmo conteúdo. 

Finalizando, relativamente à minha aprendizagem enquanto professor, 

não será desadequado dizer que: a inexistência de 2º ciclo na escola cooperante 

acabou por se revelar um aspeto positivo. 

 

4.1.4. O processo avaliativo 

4.1.4.1. Reflexão 

 

Segundo Nóvoa (1992, p. 25), “a formação não se constrói por 

acumulação, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal”. 

Quando falamos em avaliação não nos remetemos a um processo 

centrado nos alunos, mas a uma ação que deve visar uma posterior atualização 

e melhoria do processo de ensino. Esta procura não se deve remeter 

simplesmente aos momentos destinados à avaliação, mas a todo o processo. 

Isso é possível através de um processo reflexivo orientado e consciente por parte 

do professor acerca da ação decorrente na aula. Esta reflexão pode acontecer 

formalmente, por escrito, ou de outras formas. Professores mais experientes 

podem possuir já formas de pensar sobre o assunto que requeiram menos tempo 

e menos formalismo. No nosso caso, a reflexão escrita após cada aula foi 

essencial como ferramenta para avaliar e procurar melhorar o nosso 

desempenho enquanto professor, assim como reflexões mais informais com os 

restantes elementos do núcleo, quando podíamos estar nas aulas dos colegas. 

“Sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é possível 

a avaliação dos alunos e da atividade pedagógica do professor. E sem controlo 
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permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue garantir a 

eficácia e a melhoria da sua prática profissional” (Bento, 2003, p. 175). 

Não só a reflexão como qualquer forma de avaliação utilizada nas aulas 

tem como fim explícito avaliar e melhorar o desempenho dos alunos, mas como 

objetivo maior a avaliação do processo de ensino e da performance do professor, 

que trará consequentemente melhorias futuras ao desempenho dos alunos. 

 

4.1.4.2. Avaliação criterial vs avaliação normativa 

 

A avaliação por referência ao critério aproxima-se mais de uma perspetiva 

centrada na evolução do aluno. 

Os critérios são estabelecidos pelo professor, criando expetativas 

realistas, tendo em conta as capacidades dos alunos e o trabalho que 

desenvolveu ou desenvolverá com estes. 

“Esta avaliação está estritamente ligada à eficácia de ensino do sistema 

educativo, permitindo ao professor verificar o que o aluno sabe ou ainda não 

sabe fazer (…) e a que distância se encontra” (Gonçalves et al., 2010, p. 41). 

Pode ser criada e utilizada uma avaliação criterial em todos os momentos 

de avaliação. Enquanto na avaliação sumativa os seus benefícios são 

essencialmente ao nível da adequação dos objetivos ao trabalho desenvolvido e 

ao nível dos alunos, na diagnóstica e na formativa acresce uma possibilidade de 

aumento da eficácia do trabalho do professor ao longo da UD. 

 

A avaliação normativa tem subjacente um princípio positivo de justiça 

quando diferentes grupos são comparados. Isto é, a criação de uma norma, a 

uniformização de critérios tende a tornar o ensino mais credível e externamente 

mais reconhecido. 

Existe por vezes o problema, referido por alguns alunos em tom de crítica, 

de atribuir uma classificação por comparação e não tanto pelo alcance de 

determinados critérios. 

Uma das críticas da sociedade ao anterior estatuto da EF (presença na  

média do ensino secundário) era precisamente a falta de uniformização, a falta 
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de padrões normativos entre diferentes escolas, tendo isso alegadas implicações 

no acesso ao ensino superior. 

Penso que, para um professor competente, a avaliação referenciada ao 

critério terá mais benefícios ao nível das aprendizagens dos alunos, sendo que 

esta deve ter um compromisso assumido com a normativa, com os níveis 

propostos nos programas, aproximando ao máximo os critérios e o nível dos 

alunos do referido os documentos que regem o ensino em EF, caso o nível 

referido nestes documentos seja superior. Caso os alunos já possuam um nível 

superior (menos comum), o professor deve colocar o compromisso de elevar as 

aprendizagens dos alunos à frente da comparação com os programas e outros 

documentos. 

 

4.1.4.3. Avaliação diagnóstica 

 

O processo de ensino e aprendizagem merece que as metas presentes 

nos PNEF e PCEF sejam confrontadas com o nível efetivo que os alunos 

apresentam à entrada da UD. O nível evidenciado pelos alunos deve moldar 

aquilo que são as estratégias a utilizar e podem ter também influência sobre os 

objetivos finais da UD. Objetivos que podem variar para diferentes grupos, que 

se apresentem com níveis distintos. 

O roulement dos professores é feito para seis rotações por ano (que 

podem significar ou não seis modalidades), com duas por cada período. Sendo 

o primeiro período mais extenso, houve mais duas rotações de apenas uma 

semana no início do ano letivo, que foram utilizadas para realização de algumas 

avaliações diagnósticas. 

De facto, em termos organizativos, é uma situação bastante vantajosa e 

bem planeada, tendo a ideia surgido nas reuniões de grupo de EF. 

Em termos pedagógicos, pode levantar algumas questões, uma vez que 

aquilo que o aluno sabe no início do ano pode não ser exatamente aquilo que 

sabe numa fase posterior de início de abordagem à modalidade. Sendo na minha 

opinião o momento de avaliação diagnóstica já parte integrante do ensino e 

aprendizagem, esta descontextualização temporal ser prejudicial. Esta situação 

traz, por outro lado, uma vantagem à ação de planeamento por parte do 
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professor, uma vez que lhe confere mais tempo para confrontar os objetivos 

estabelecidos para a modalidade e ciclo de ensino com as habilidades 

apresentadas pelos alunos. 

Uma vez que a maioria das avaliações diagnósticas aconteceu numa fase 

inicial, acabei por não sentir as dificuldades que senti mais à frente, relacionadas 

com a recolha máxima de informação no mínimo de tempo. Isto deveu-se à 

metodologia que usamos, apoiando-nos nesta fase, havendo quatro professores 

a realizar a avaliação em simultâneo, em todas as turmas do núcleo de estágio. 

Isto permitiu recolher mais rapidamente toda a informação necessária para um 

correto planeamento das UD, numa fase em que ainda havia grande dificuldade 

em fazê-lo de forma eficiente. 

 A primeira dificuldade sentida prendeu-se com a montagem de uma 

avaliação diagnóstica que discriminasse imediatamente, nos seus resultados, os 

problemas dos alunos. Se utilizarmos uma escala de apreciação em que se 

classifica o aluno em função do número de critérios que consegue cumprir para 

um dado conteúdo, depois ficamos sem saber quais os critérios em que o aluno 

já evidencia qualidade e quais os que necessitam de melhorias. Uma escala em 

que, por exemplo, o critério nº 2 é imprescindível para que o aluno seja 

classificado com 2 ou mais é difícil de construir e vão existir sempre alunos que 

conseguem realizar um critério sem realizar os anteriores. Cada caso é um caso, 

mas para as modalidades lecionadas penso que seja mais benéfica a utilização 

de uma lista de verificação, dado que a avaliação diagnóstica passa por uma 

procura de guiar o nosso trabalho e não pela procura de uma classificação, 

sendo isso uma preocupação imposta apenas no final da UD. 

 

4.1.4.4. Avaliação formativa 

 

A AF pode ser uma importante ferramenta prescritora, quer de alterações 

no processo de ensino utilizado, quer em relação a quais os conteúdos que 

revelam maior sucesso e quais os que necessitam de maior atenção, assim 

como fornece aos alunos importantes informações acerca das suas dificuldades 

nessa matéria específica. 
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Perrenoud (1978, cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 50) refere que a 

avaliação se torna um “instrumento privilegiado de regulação contínua das 

intervenções e situações didáticas. Esta regulação não deve ser efetuada num 

momento específico da ação pedagógica, deve ser uma componente de todo o 

processo. O papel da avaliação não pode ser o de criar hierarquias, mas sim o 

de ajudar cada aluno a progredir no sentido de alcançar os objetivos”. 

Pode ser realizada de forma contínua ou pontual. Na minha PES, não 

houve nenhum momento pontual de AF, uma vez que todas as UD foram de 

curta duração. No entanto, existiu na observação por parte do professor muitas 

vezes uma referenciação aos critérios da AS, permitindo aos alunos perceber 

em que ponto se encontravam. 

Uma AF pontual e que aproxime uma reprodução do que será também a 

AS (caso esta seja realizada de forma pontual) poderá trazer benefícios pois cria 

no aluno uma pressão semelhante à que encontrará nesse momento final, 

levando a que trabalhe sob as mesmas condições. 

 

4.1.4.5. Avaliação sumativa 

 

Pode haver uma maior tendência para recorrer a uma avaliação mais 

referenciada à norma, pois a maior preocupação é classificativa. No entanto, a 

ideia de uma avaliação sumativa meramente classificativa deve ser amplamente 

rejeitada. 

Bento (2003, p. 176) refere que “há professores que tendem a atribuir a 

culpa exclusivamente aos alunos. E assim se esquece que, na maioria dos 

casos, as causas das falhas no ensino devem ser procuradas tanto no professor 

como nos alunos”. 

O mesmo autor refere que mesmo quando o professor procura realizar 

análises relacionadas com o seu processo de ensino estas “relacionam-se 

poucas vezes com a planificação anual e com a planificação de um ciclo de 

formação. E, assim, verifica-se uma rutura no encadeamento prescrito pela 

didática” (idem, p. 177). 

O professor tem na AS uma ferramenta acessível e eficaz de avaliar o seu 

processo de ensino. A análise que faz deve dar origem a uma reflexã o 
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estruturada sobre essa planificação e sobre as próximas, sobre aquilo que se 

deve manter e o que deve mudar, com vista à melhoria do processo e, 

consequentemente, das aprendizagens dos alunos. 

A avaliação sumativa, para além de dever permitir uma consciencialização 

dos alunos acerca da sua evolução e das suas dificuldades e conquistas, deve 

ter para o professor um importante papel de avaliação da sua prática de ensino.  

Ainda que se procure uma classificação referenciada a uma norma mais 

geral, deve existir referência a critérios que permitam uma avaliação do processo 

de ensino e de aprendizagem, assim como uma apropriação mais significativa 

por parte dos alunos. 

 Na PES, apenas recorremos a gravação de imagens em algumas 

avaliações sumativas, o que pode sugerir uma maior importância dada a este 

momento. Na verdade, não houve recurso a este método na AD por ter havido 

na fase inicial do ano letivo em que estas foram realizadas uma metodologia de 

colaboração por parte de todo o núcleo na recolha dos dados. 

Quanto à recolha de imagens propriamente dita, esta possui vantagens e 

desvantagens. Na perspetiva do professor, esta possibilita uma análise mais 

aprofundada e garantia de atenção a todos os parâmetros conseguindo 

seguramente observar todos os alunos. Esta obriga no entanto a um dispêndio 

extra de tempo, o que no caso de professores com 6/7 turmas se revelará muitas 

vezes incomportável. 

Na perspetiva dos alunos, esta situação pode colocar mais pressão nas 

suas execuções, podendo isto funcionar como um fator negativo ou como uma 

situação propositada, porque na verdade na sua vida os alunos realizarão muitas 

ações em contextos de pressão. 

No meu estágio, recorri a gravação de imagens nas modalidades de 

ginástica e dança. Os motivos foram diferentes. Na ginástica o objetivo era 

apenas a confirmação posterior face a qualquer situação de dúvida, tentando 

acelerar o processo de avaliação, que era individual e, como tal, mais demorado. 

Na dança havia uma necessidade maior de gravar por se tratarem de 

apresentações curtas de 6/7 alunos em simultâneo e ser ao mesmo tempo uma 

matéria em que, apesar do esforço realizado, tinha um conhecimento menos 

desenvolvido do conteúdo, facilitando-me assim a tarefa o visionamento das 

imagens posteriormente. 
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5. Sentir e viver a escola 

 

“Esta área engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo 

professor estagiário, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e 

que, simultaneamente, contribuam para um conhecimento do meio regional e 

local tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da relação 

educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio” (Matos, 2014, p. 6).  

Todas estas atividades devem constar no Plano Anual de Atividades e 

enquanto numas (Desporto Escolar e direção de turma) temos oportunidade de 

acompanhar e analisar, noutras somos parte essencial da sua realização e no 

caso específico do Sarau Filipa Mov’Art temos a oportunidade e a 

responsabilidade da organização. 

 

5.1. Corta-mato escolar 

 

O corta-mato é uma atividade realizada todos os anos. Surge 

normalmente no final do primeiro período, devido à realização da competição 

distrital em janeiro. 

Em relação aos anos anteriores, o grupo de EF tomou a decisão de 

antecipar a prova no calendário, salvaguardando a possibilidade de um eventual 

adiamento e, principalmente, como forma de atrair a participação de mais alunos, 

tentando afastar a prova da época dos testes do final do período. 

A prova foi agendada para terça-feira, 10 de novembro, sendo que devido 

a uma greve não foi possível realizá-la nesse dia. A passagem para a terça-feira 

seguinte manteve as inscrições já realizadas, abrindo ainda a possibilidade de 

novas inscrições. Tive necessidade de adaptar as minhas unidades didáticas, 

uma vez que, agravando a perspetiva de ter menos uma aula, tive menos duas, 

tendo menos uma sessão de futebol e uma de atletismo, tentando “dividir o mal 

pelas aldeias”. 

 Às perto de 250 inscrições correspondeu uma adesão efetiva de menos 

de 200 participantes, num universo de mais de mil alunos, o que correspondeu 

a um número inferior ao do ano anterior. 
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 A prova foi fortemente divulgada junto das turmas do NEP e estou certo 

que também perante os restantes. Na minha turma, nenhuma rapariga esteve na 

prova, sendo que em relação aos rapazes a adesão também não foi muito 

significativa, com 5 participantes. Na verdade, este índice segue a lógica que 

marcou toda a escola: os alunos do secundário aderiram muito menos que os do 

3º ciclo. 

Houve uma boa distribuição dos professores pelas tarefas, tendo-se 

alguns deslocado logo para o local a fim de preparar os percursos – iguais aos 

dos anos anteriores - e outras burocracias e os restantes ficado na escola a 

distribuir os dorsais e, posteriormente, acompanhar os alunos. O 

acompanhamento dos alunos decorreu sem problemas, mas foi referida na 

avaliação da atividade a importância do apoio de algum pessoal não docente 

nesta tarefa, por forma a garantir o seu êxito no futuro. Esta importância foi mais 

evidente quando foi necessário acompanhar um aluno à escola após uma queda, 

tendo sido um de nós a ficar com essa missão, não se tendo realizado 

imediatamente. 

 Na reflexão e avaliação sobre o evento feitas pelo grupo, para além das 

decisões organizacionais, houve referências à própria essência e conceção do 

corta-mato. Com o atual desenho dos percursos e distâncias por escalão, os 

juvenis e juniores masculinos percorrem 3600 metros (mais 100 que na 

competição distrital) num terreno mais acidentado. Foi discutida após a atividade 

a possibilidade de estes realizarem menos uma volta, passando para 3000 

metros, distância que permite aferir os mais competentes e que contrabalança a 

dureza do percurso. Faz sentido, na minha opinião, e pode ajudar a contrariar a 

tendência de menor adesão pelos alunos do secundário. 

 A avaliação e reflexão sobre a atividade é um processo essencial para a 

melhoria da realização em edições futuras e, também, da taxa de adesão por 

parte dos alunos. No planeamento e na reflexão foram referidos e integrados 

todos os pontos importantes relacionados com a burocracia do evento, sendo 

isto muito importante para os professores estagiários, ficando a conhecer tudo o 

que envolve a realização do evento. 

 

5.2. Torneio de basquetebol 
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A atividade decorreu no dia 18 de fevereiro, durante o período da manhã. Contou 

com 99 participantes e com o empenho de todo o grupo de EF. Aqui, ao contrário 

do corta-mato, penso que a participação foi equilibrada em função da idade, ou 

até com vantagem dos mais velhos. 

A competição foi planeada e realizada aproximando-se ao máximo daquilo 

que são as diretrizes do DE. Os tempos foram uniformizados – 12 minutos – 

utilizando o tempo máximo dos escalões mais baixos e um tempo intermédio dos 

escalões mais velhos. Foram utilizados quatro campos, sendo que ao início da 

manhã alguns deles tinham alguma humidade devido à chuva do dia anterior. 

Situação imprevisível e que implica uma capacidade de adaptação momentânea, 

algo sempre necessário neste tipo de eventos e que temos que ser capazes de 

resolver. Na primeira jornada ainda foi necessário apelar a alguma precaução 

por parte dos alunos. 

Em algumas jornadas, houve encontros que não se realizaram, pela falta 

de algumas equipas, facto que não poderia ter sido previsto. O torneio terminou 

dentro da hora prevista, sem problemas, disciplinares ou físicos. 

 A adesão não foi muito elevada, mas a qualidade de jogo, onde se incluem 

também a intensidade, o empenho e o fair-play, foi um ponto bastante positivo. 

 Foi uma atividade que não envolveu grandes dificuldades organizativas e 

que promoveu o gosto pela prática, pela competição e pelo espírito de equipa, 

podendo conduzir à adesão emocional a uma modalidade. Foi digna de registo 

e satisfação a presença de muito público durante os intervalos das aulas. 

 Esta lógica simples e reduzida do jogo pode ser adaptada a outras 

modalidades e torneios, assim haja abertura por parte da escola à realização de 

mais modalidades. 

 O principal senão, tal como em outros eventos de cariz desportivo, terá 

sido a ausência de suplemento alimentar, o que não foi grave devido ao 

cumprimento do horário estipulado, mas que pode ser revelador de algum 

desinteresse por parte dos órgãos de gestão da escola. 

 O evento tem tido o impulso significativo de uma das professoras, ligada 

à modalidade, mas penso que, devido à rotina já criada e ao conhecimento de 

todo o grupo de uma boa prática organizativa, o evento se manteria com sucesso 

mesmo na sua ausência. 
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 Tive a oportunidade de acompanhar as equipas apuradas à competição 

distrital, realizada na escola do Cerco. 

 Não diria que esta fase tenha sido um sucesso, uma vez que a maioria 

das equipas selecionadas da nossa escola não compareceu, devido a torneios 

ou lesões de elementos da equipa. Uma das equipas faltou sem aviso prévio. 

Houve um esforço do grupo de EF nos últimos dias para completar equipas que 

ficaram inesperadamente incompletas, mas tal não foi possível. 

 Em representação da ESFV, estiveram apenas duas equipas. Apesar de 

nenhuma das nossas equipas se ter apurado para a fase final, a prestação 

desportiva – em todas as suas componentes – foi muito positiva. 

 A organização desta fase não teve problemas, mas pensamos que isso 

se deveu à desistência de bastantes equipas. O término do evento aconteceu 

tardiamente em relação ao esperado e se todas as equipas tivessem 

comparecido a situação poderia ter sido mais complicada, devido ao grande 

atraso inicial. O regulamento pede um árbitro por equipa e nesta fase foram 

colocados árbitros da organização, tendo os nossos alunos que foram com essa 

missão ficado apenas a assistir. 

  

5.3. Filipa Mov’Art 

 

Segundo Matos (2014), a promoção de uma ação, no âmbito das 

atividades desportivas, visa facilitar a integração e a sociabilização dos alunos, 

mas também a promoção de sinergias com a comunidade. 

O núcleo decidiu que, neste âmbito, seria extremamente benéfica e 

realizável uma segunda edição do sarau de artes performativas – “Filipa Mov’Art” 

– seguindo uma atividade que já havia tido sucesso na primeira edição. 

O evento esteve aberto à participação de todos os alunos da escola e foi 

concebido para atuações de dança, sendo aberto depois a pedidos para 

atuações de canto. Num esforço realizado até à última semana, foi possível 

contar com as participações especiais do Núcleo de Dança da FADEUP e da 

Tuna Musicatta Contractile. 
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A sua realização esteve inserida nas comemorações do “Dia da Filipa” e 

contou com a presença da comunidade escola num número apreciável, que 

incluiu os principais órgãos de gestão da escola. 

 Este evento demorou algum tempo a ser preparado, desde a sua 

conceção aos pormenores de planeamento e realização e à sua avaliação. 

 O planeamento do evento teve um espaço formal nas reuniões de 

seminário do núcleo, principalmente aquando da maior aproximação no 

calendário, para além de todo o planeamento informal que decorreu ao longo do 

ano. 

 A definição atempada do conteúdo e objetivo do evento foi importante no 

sentido de levar os restantes professores do grupo de EF a sensibilizar os seus 

alunos.  

 A realização de uma segunda edição pressupõe que se melhore aquilo 

que correu mal (caso haja tal conhecimento), mas também que se mantenham 

rotinas e fatores que obtiveram sucesso no passado. Neste sentido, o evento foi 

realizado no mesmo espaço e o croqui foi semelhante, recriando-se uma 

organização espacial já conhecida.  

 Realização: Foram pedidos e garantidos pela direção suplementos 

alimentares para todos os participantes, que quase ficaram inacessíveis por 

ninguém os ter entregue e pelo facto de nós, por esquecimento, não os termos 

solicitado durante a tarde (importante no futuro). 

 Para o sucesso do evento foram imprescindíveis os dois assistentes 

operacionais que nos acompanharam durante a tarde e noite, que mostraram 

estar tão preocupados como nós com o sucesso deste, resolvendo várias vezes 

“em cima do joelho” situações que não conseguimos acautelar previamente. 

 A fase de realização decorreu sem problemas. Planeamos de forma eficaz 

todas as intervenções no espaço a realizar durante o evento e os tempos que 

deviam ser gastos, em função da hora em que os grupos convidados chegariam 

à escola. 

 A inexistência de um praticável de ginástica ou de um tapete para colocar 

por baixo dos colchões condicionou o tipo de atuações que poderíamos ter. 

Neste sentido foi necessário retirar os colchões do centro após a atuação de um 

grupo de ginastas, colocando-os em redor do palco. Posteriormente foi 

necessário alargar o espaço, para um grande grupo, e voltar a reduzir. Toda esta 
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troca de configuração dos colchões foi planeada e realizada com sucesso, 

originando tempos de transição significativos, tempos que na verdade 

precisávamos ganhar em função da chegada tardia da tuna, que realizaria a 

última atuação. 

 Um grupo, que não enviou a música, não compareceu no sarau. Todos os 

restantes evidenciaram uma boa prestação, dando brilho ao evento. 

 Penso que não poderia ser de outra forma, como criadores do conceito e 

realizadores da primeira edição, o núcleo de estágio do ano anterior foi chamado 

ao palco na altura dos agradecimentos finais. 

Considerações finais: A segunda edição do sarau Filipa Mov’Art decorreu de uma 

forma que nos deixa satisfeitos, relativamente ao empenho e consecução do 

evento em si por parte do núcleo e também à aceitação e apoio por parte da 

comunidade escolar. O sucesso das duas primeiras edições dará certezas de 

forte apoio da direção para a realização de edições futuras. 

 Esta segunda edição teve menos atuações do que a primeira devido à 

falta dos já referidos praticável ou tapete para colocar sob os colchões, sendo 

que em edições futuras, se possível, estes serão um importante motor de 

diversificação e aumento de atuações. 

 

5.4. Direção de turma 

 

Durante este ano letivo foi possível acompanhar a função do DT do 10ºF, 

assim como estar próximo das tarefas do PC com a sua direção de turma do 

12ºF. Esta situação foi possível através da participação em todos os conselhos 

de turma do 10ºF, envio de informações individuais em momentos específicos 

do ano letivo e todas as conversas informais na sala de professores ao longo do 

ano. O PC partilhou muitas vezes os problemas e questões a resolver na sua 

direção de turma e o facto de as aulas de EF do 12ºF serem sempre a seguir às 

do 10ºF também facilitou a minha proximidade a esta realidade. 

Muito mais que reunir informações dos professores da turma e gerir 

reuniões. Há um trabalho vasto, de gestão dos alunos, das faltas e das suas 

necessidades. Na realidade, estes acabam por ser “mais que pais e mães” 

muitas vezes. A função do diretor de turma acaba por ser o expoente máximo da 
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relação afetiva que inevitavelmente se cria entre professor e alunos e que, na 

minha opinião, não tem qualquer problema já que este é um veículo da criação 

de significado por parte dos alunos, elemento essencial das aprendizagens, 

principalmente em EF. 

 

5.5. Desporto Escolar 

 

Nas normas orientadoras do estágio profissional, Matos (2014) concebe 

que o professor estagiário deve compreender a atividade de ensino e treino de 

Desporto Escolar, enquanto processo dominantemente pedagógico. 

O DE é constituído por várias atividades. Existem umas que são pontuais, 

como é o caso do corta-mato já referido. Outras assumem um desenvolvimento 

longitudinal, como é o caso do clube de voleibol. 

Os treinos de voleibol decorriam todas as terças e quintas-feiras, depois 

das 18 horas e 30 minutos e constituíam-se como a prática mais organizada, 

continua e regular oferecida pela escola. 

Foi possível perceber todo o funcionamento da atividade, quer pela 

observação, quer pelos debates nas reuniões de grupo de EF e pela partilha de 

informação da professora responsável. 

Penso que a escola tem uma oferta extracurricular vasta para outro tipo 

de atividades, o que retira algum espaço para o desporto. Também os horários 

preenchidos até ao fim da tarde encurtam um pouco o espectro de possibilidade.  

Trata-se de uma oferta desportiva curta por parte da escola, no entanto e 

falando especificamente desta atividade, cumpre aquilo que deve ser uma 

atividade do Desporto Escolar. Muitos dos participantes nos treinos não estão 

inscritos na competição, o que revela uma abertura e consequente facilidade 

para os alunos que querem aderir a uma prática desportiva por extensão às aulas 

de EF. Os resultados desportivos são medianos, no entanto penso que a 

atividade é um sucesso e um exemplo daquilo que deve ser. Mais que um clube 

de alto rendimento, um clube aberto à escola e uma chance clara de uma 

identificação emocional com uma modalidade para todos os elementos da 

comunidade da “Filipa”, que é quanto a mim, não só aqui, mas também uns dos 

objetivos principais da disciplina de EF. Tal como já foi referido, a escola peca 
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por não oferecer oportunidade de outros alunos, que não se identificam e não se 

sentem competentes nesta modalidade, poderem usufruir desse sentimento de 

filiação e competência através de outras modalidades. 

 

5.6. Departamento de expressões e grupo de Educação Física 

 

“O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes 

emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de trabalho 

constitui, também, um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação 

de valores próprios da profissão docente. O desenvolvimento de uma nova 

cultura profissional dos professores para pela produção de saberes e de valores 

que deem corpo a um exercício autónomo da profissão docente” (Nóvoa, 1992, 

p. 26). 

 As reuniões de departamento ou de grupo de EF (a última também 

denominada de Atividades de Coordenação e Planificação) decorreram nas 

tardes de terça-feira.  

 Quando se tratou de reunião de departamento, houve essencialmente a 

receção e interpretação de informações dos conselhos, principalmente 

pedagógico, e também análise e interpretação do Plano Anual de Atividades. 

 As reuniões de grupo foram mais constantes e serviram na maioria das 

vezes aquele que penso que deve ser o seu propósito: planear, refletir, avaliar 

no sentido de melhorar os destinos da disciplina. Foi constante a dificuldade em 

cumprir a ordem dos trabalhos dentro do tempo previsto, devido ao levantamento 

de novos problemas e desafios merecedores de discussão. 

 No início do ano definiram-se algumas questões importantes em grupo, 

como o aumento da valorização dos comportamentos e atitudes no ensino 

secundário e as semanas correspondentes a cada rotação pelos espaços, 

ficando definido que, havendo 12 semanas no primeiro período, as duas 

primeiras seriam de avaliações diagnósticas e sobrariam cinco para cada 

rotação seguinte. 
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6. Desenvolvimento Profissional 
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6.1. Coordenação motora em jovens dos 14 aos 16 anos: relação 

da preferência lateral com a assimetria funcional, um estudo com o teste 

M-ABC 

 

Resumo 

 

Estudos recentes indiciam que em algumas modalidades a competência com 

ambos os membros tende a provocar melhorias no rendimento. Aponta-se 

também para um possível rendimento superior de indivíduos de PLE em algumas 

tarefas com o MNP. Os indivíduos de PLE representam uma pequena porção da 

sociedade, o que pode ser limitador da realização de estudos deste tipo com 

grandes amostras. Este trabalho pretende averiguar a existência de diferenças 

entre a assimetria lateral de indivíduos de PLE e PLD. A amostra é constituída 

por 21 alunos (11 com PLD e 10 com PLE) entre os 14 e os 16 anos, de uma 

escola do centro do Porto. Foram selecionados após preencherem um 

questionário de preferência lateral, cumprindo o critério de inclusão de possuir a 

mesma lateralidade nos membros superiores e inferiores. Toda a amostra foi 

submetida ao teste MABC-2. Na análise dos dados utilizou-se a estatística 

descritiva (média e desvio padrão) e o teste de Mann-Whitney para comparação 

de médias entre os dois grupos. Os resultados não evidenciaram uma tendência 

clara. No teste de tiro ao alvo, os indivíduos de PLD tiveram um desempenho 

superior com o seu MP, apresentando tendência para uma maior assimetria. A 

curta extensão da amostra pode ser um fator com influência nos resultados. Os 

resultados do presente estudo sugerem que as aulas de EF são um importante 

espaço potenciador do trabalho de qualidade com ambos os membros, com 

efeitos no rendimento desportivo.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: COORDENAÇÃO; PREFERÊNCIA LATERAL; 

ASSIMETRIA FUNCIONAL; JOVENS; MABC-2. 
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Abstract 

 

Recent search indicate that in some sports the ability with both members tends 

to cause an improvement in the performance. Also it is believed in a possible 

superior performance of left side preference (LSP) individuals in some tasks with 

the unfavorite member (UM). The LSP individuals represent a small portion of 

society, which can limit the realization of this kind of studies with a large samples. 

This study intends to verify the existence of differences between lateral 

asymmetry of right side preference (RSP) and LSP individuals. The sample is 

composed by 21 students (11 with RSP and 10 with LSP) between the 14 and 16 

years old, from Oporto’s city school. They were selected after answer a lateral 

preference questionnaire, fulfilling the inclusion criteria: have the same 

preference in upper and lower members. Entire sample was submitted to MABC-

2 test. The data analysis used descriptive statistics (average and standard 

derivation) and the Mann-Whitney’s test for comparison of two groups averages. 

The results didn’t show an evidente trend. In “Throwing at Wall Target” test, the 

individuals with RSP had a better performance with their favorite member (FM), 

presenting a trend to a bigger asymmetry. The short extension of the sample 

could be an element with influence in the results. The results of this study suggest 

that Physical Education classes are an important enhancer space to work with 

quality with both members, with effect in sports performance. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: COORDINATION; LATERAL PREFERENCE; FUNCTIONAL 

ASYMMETRY; YOUNG; MABC-2. 
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Introdução 

 

A coordenação motora é uma 

capacidade de enorme importância, 

influenciando a realização das 

habilidades motoras. 

Bernstein (1967, cit. por 

Batalha, 2015, p. 17) apresenta uma 

perspetiva “segundo a qual a 

coordenação é vista como uma 

organização de controlo que permite 

a realização de movimentos 

controlados, no espaço e no tempo”. 

Dentro dos fatores que podem 

provocar variações nos níveis de 

coordenação, aquele que suscitou 

interesse para a realização deste 

estudo foi a assimetria lateral e a sua 

variação em função da preferência 

manual e podal. Esta é menos 

estudada do que fatores como o 

sexo e a idade, devido à dificuldade 

que existe em encontrar grandes 

amostras de indivíduos de 

preferência manual ou podal 

esquerda. 

A lateralidade é uma questão 

que suscita interesse em diversas 

modalidades desportivas, 

principalmente nas mais abertas à 

interferência do contexto. O meu 

interesse pelo tema surgiu 

inicialmente por estar ligado a uma 

modalidade – futsal – em que a 

questão da lateralidade tem uma 

influência decisiva no sucesso. Para 

além da importância do domínio 

técnico no membro preferido, a 

capacidade para executar com 

ambos os membros tem quanto a 

mim particular relevância. Em 

situações de treino e de aula, é 

natural que se privilegie um dos 

membros ou não se condicione, 

deixando à escolha do aluno, por 

tentativa de abreviar o tempo do 

exercício, tentar aumentar a 

proficiência em pelo menos um dos 

membros, entre outros possíveis 

motivos. 

Segundo Freitas (2014, p. 

247) “os sinistrómanos representam 

10% da população e, no que respeita 

à preferência podal, esta eleva-se 

para 20% da população (Porac & 

Coren, 1981) ou mesmo 25% (Carey 

et al., 2001)”. 

A literatura aponta uma maior 

assimetria lateral, nomeadamente 

manual, nos destrímanos 

comparativamente aos 

sinistrómanos, em consequência 

destes últimos solicitarem mais 

frequentemente a mão não preferida 

devido ao mundo em que vivemos 

ser reconhecidamente enviesado à 

direita (e.g. Freitas, 2014). 
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A maior simetria lateral 

provoca em algumas modalidades 

uma melhoria do rendimento 

desportivo. Carey et al. (2001, cit. 

por Andrade, 2012, p. 18) referem 

que os jogadores que utilizam os 

dois pés com elevada proficiência 

têm uma maior habilidade do que 

aqueles que só utilizam com 

proficiência o pé preferido. 

A competência desportiva em 

determinada modalidade é um dos 

principais parâmetros que provoca 

uma adesão sustentada a essa 

modalidade e, consequentemente, à 

prática desportiva. Catita (2008, p. 

42), quando reflete sobre o tema da 

motivação para a competência, 

indica que uma tarefa bem-sucedida 

aquando do envolvimento de um 

sujeito numa determinada atividade 

aumenta a sua perceção de 

competência, a sua motivação 

intrínseca e o seu empenho para 

com essa atividade. 

Com este estudo pretende-se 

averiguar a existência de diferenças 

entre a assimetria lateral de alunos 

com preferência manual e podal 

esquerda e a de alunos com 

preferência direita. 

 

Metodologia 

 

Caraterização da amostra 

 

 Este estudo possui uma 

amostra criterial, com 21 alunos de 

uma escola do centro do Porto. O 

critério de inclusão foi a posse de 

preferência manual e podal idêntica, 

comprovada pelo questionário 

aplicado previamente. Os indivíduos 

têm idades compreendidas entre os 

14 e os 16 anos (com idade média de 

15,52 anos e desvio padrão 0,51). 

Destes, 15 são do sexo masculino e 

6 do sexo feminino, 11 possuem 

preferência manual e podal direita e 

10 preferência manual e podal 

esquerda.  

 

Procedimento metodológico 

 

Para aferir a preferência 

lateral dos alunos foi utilizado o 

questionário de Van Strien (2002) 

para a preferência manual e podal. 

Este foi preenchido por alunos do 9º 

e 10º anos de escolaridade, no início 

ou final de uma das suas aulas de 

EF, consoante o planeado com o 

professor da turma.  

Com os alunos selecionados 

foi combinado um horário da sua 

preferência, tendo-se utilizado tanto 

os seus tempos letivos livres como a 

pausa de almoço para a aplicação do 
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teste M-ABC-2. Os dados foram 

recolhidos no ginásio grande (G1) ou 

no ginásio pequeno (G2), consoante 

a disponibilidade do espaço.  

O M-ABC é o teste clínico 

mais utilizado na Europa para 

identificar a desordem coordenativa 

no desenvolvimento, sendo 

estandardizado para avaliar a 

coordenação motora da criança 

através da execução de tarefas 

motoras específicas (Henderson & 

Sugden, 1992, cit. por Freitas, 2014, 

p. 70). Recentemente, o teste foi 

revisto e a faixa etária foi alargada, 

diferindo o M-ABC-2 da sua primeira 

versão por alargar o grupo etário até 

aos 16 anos (Henderson et al., 

2007). 

A banda de idade 3 que foi 

utilizada é composta por oito testes, 

sendo estes divididos em três de 

destreza manual, dois de habilidades 

com bola e três relacionados com 

equilíbrio. Excetuando nos testes 

que requisitam igualmente ambos os 

membros igualmente e em 

simultâneo, foi avaliada a prestação 

de ambos os membros. Foi seguido 

o protocolo de Henderson et al. 

(2007). 

A análise dos dados foi 

realizada através do SPSS Statistics 

22, onde se procedeu à análise da 

estatística descritiva e do teste de 

Mann-Whitney, no qual se 

estabeleceu um nível de 

significância de 0,05. 

 

Resultados e discussão 

 

Os quadros de resultados 

apresentados indicam o grupo da 

amostra (preferência lateral direita – 

PLD – ou esquerda – PLE), a média 

e desvio padrão dos resultados 

apresentados pelo grupo e o nível de 

significância verificado na 

comparação entre os grupos. 

O primeiro teste de destreza 

manual (reverter peças) foi realizado 

primeiro com a mão preferida, onde 

não se apresentaram diferenças 

entre o desempenho de destrímanos 

e sinistrómanos (ver quadro 1). O 

resultado obtido representa o tempo 

necessário para concluir a tarefa. 

Quadro 1: Valores da média e desvio 

padrão no teste de girar pinos com MP 

nos dois grupos (PLD e PLE). 

 

Na realização da mesma 

tarefa com a mão não preferida, 

ainda que com os indivíduos de PLE 

a desempenharem de forma 

Grupo Média ± Desvio 
padrão 

p 

PLD 20,06 ± 4,42 
1,00 

PLE 20,03 ± 2,56 
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ligeiramente mais rápida, não se 

estabeleceram diferenças 

significativas (ver quadro 2). 

Quadro 2: Valores da média e desvio 

padrão do teste de girar pinos com MNP 

nos dois grupos (PLD e PLE). 

 

Em relação ao teste de 

Montar o Triângulo com Porcas e 

Parafusos, este exige a ação das 

duas mãos constituindo assim um 

teste apenas. Apesar de não 

existirem diferenças 

estatisticamente significativas, é 

possível observar um desempenho 

ligeiramente superior dos indivíduos 

de preferência lateral direita (ver 

quadro 3). 

Quadro 3: Valores da média e desvio 

padrão no teste de construir um 

Triângulo com porcas e parafusos. 

 

No terceiro teste (“Delinear o 

percurso de bicicleta”), com a mão 

preferida, as diferenças foram 

praticamente nulas entre os grupos, 

em termos do número de erros 

realizados. 

Para o MNP, houve um 

desempenho ligeiramente superior 

dos sinistrómanos, ainda que não 

seja suficiente para definir uma 

tendência (ver quadro 4). 

Quadro 4: Valores da média e desvio 

padrão do teste de Delinear o percurso 

da bicicleta com MNP nos dois grupos 

(PLD e PLE). 

 

No que às habilidades com 

bola diz respeito, o primeiro teste 

consistiu em atirar à parede e 

agarrar uma bola. Apesar de um 

desempenho ligeiramente superior 

dos indivíduos de PLE em ambos os 

membros, tratou-se de uma 

diferença mínima (ver quadro 5 e 6). 

Quadro 5: Valores da média e desvio 

padrão no teste de Atirar e agarrar com 

MP nos dois grupos (PLD e PLE). 

 

Quadro 6: Valores da média e desvio 

padrão no teste de atirar e agarrar com 

MNP nos dois grupos (PLD e PLE). 

 

Grupo Média ± Desvio 
padrão 

p 

PLD 22,11 ± 4,76 
0,97 

PLE 21,63 ± 3,65 

Grupo Média ± Desvio 
padrão 

p 

PLD 34,05 ± 8,94 
0,70 

PLE 39,23 ± 19,98 

Grupo Média ± Desvio 
padrão 

p 

PLD 12,09 ± 7,41 
0,97 

PLE 11,40 ± 6,72 

Grupo Média ± Desvio 
padrão 

p 

PLD 8,45 ± 2,46 
0,92 

PLE 8,70 ± 2,16 

Grupo Média ± Desvio 

padrão 

p 

PLD 8,54 ± 2,21 
0,97 

PLE 9,00 ± 1,33 
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Ainda com bola, o “Tiro ao 

Alvo” apresentou uma habilidade 

maior dos indivíduos de PLD para a 

realizar com a sua melhor mão. Os 

resultados do teste de Mann-

Whitney indicam que existe uma 

diferença que ultrapassa o nível de 

significância estabelecido (ver 

quadro 7). 

Quadro 7: Valores da média e desvio 

padrão para o teste de Tiro ao alvo com 

MP nos dois grupos (PLD e PLE). 

*diferença estatisticamente significativa, 
para p < 0,05. 

Com o membro não preferido, 

não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas, 

apesar de parecer existir uma 

tendência para um desempenho 

ligeiramente superior dos 

destrímanos (ver quadro 8). 

Quadro 8: Valores da média e desvio 

padrão para o teste de Tiro ao alvo com 

MNP nos dois grupos (PLD e PLE).  

 

Para medir o equilíbrio 

estático, foi contabilizado o tempo de 

permanência em cima de duas 

tábuas, estando os resultados 

presentes nos quadros seguintes (9 

e 10). 

Quadro 9: Valores da média e desvio 

padrão no teste de Equilíbrio estático 

com o pé preferido atrás nos dois grupos 

(PLD e PLE). 

 

Quadro 10: Valores da média e desvio 

padrão no teste de Equilíbrio estático 

com o pé não preferido atrás nos dois 

grupos (PLD e PLE). 

 

O equilíbrio dinâmico foi avaliado em 

dois testes. Um deles requisitou 

ambos os membros. O quadro de 

resultados indica um nível 

ligeiramente superior de 

desempenho dos indivíduos de 

preferência lateral direita, ainda que 

sem significado estatístico (ver 

quadro 11). 

Quadro 11: Valores da média e desvio 

padrão no teste de Deslocar à 

retaguarda nos dois grupos (PLD e 

PLE). 

 

Grupo Média ± Desvio 

padrão 

p  

PLD 6,45 ± 1,44 
0,043* 

PLE 5,00 ± 1,88 

Grupo Média ± Desvio 
padrão 

p 

PLD 4,82 ± 1,47 
0,56 

PLE 4,4 ± 1,64 

Grupo Média ± Desvio 
padrão 

p 

PLD 13,64 ± 2,62 
0,25 

PLE 10,70 ± 5,31 

Grupo Média ± Desvio 

padrão 

p 

PLD 22,98 ± 9,14 
0,92 

PLE 21,89 ± 11,12 

Grupo Média ± Desvio 

padrão 

p 

PLD 22,32 ± 10,70 
0,43 

PLE 19,50 ± 10,44 
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O último teste consistiu em 

saltar ao “pé-coxinho”, tendo-se 

traduzido num teste demasiado fácil 

para os indivíduos da amostra. 

Apenas um indivíduo de cada 

preferência lateral não conseguiu 

realizar o número máximo de saltos 

com o pé não preferido, tendo todos 

atingido o máximo no desempenho 

com o pé preferido. 

 

Em síntese, nas tarefas de 

destreza manual (“girar pinos” e 

“desenhar o percurso da bicicleta”), 

apesar de não haver uma diferença 

estatisticamente significativa, 

registou-se uma ligeira tendência 

para, com a mão não preferida, os 

indivíduos de PLE terem melhor 

desempenho. Os indivíduos 

selecionados indicaram no 

questionário de Van Strien (2002) 

que nunca foram forçados a escrever 

com a mão contrária, no entanto 

penso que seria de esperar uma 

maior diferença, devido ao mundo 

fortemente enviesado à direita em 

que vivemos. 

Na tarefa de atirar e agarrar a 

bola, os indivíduos de PLE 

evidenciaram desempenhos 

ligeiramente superiores, ainda que 

não seja possível estabelecer uma 

tendência. Não se evidencia um 

desempenho mais simétrico de 

qualquer dos grupos, tendo ambos 

atingido desempenhos ligeiramente 

superiores com o MNP. 

Na tarefa de atirar a bola ao 

alvo, registou-se a maior diferença 

entre grupos. Na tarefa com a mão 

preferida, os indivíduos de PLD 

registaram um desempenho 

significativamente superior. Com o 

MNP, embora a tendência seja no 

mesmo sentido, a diferença não nos 

permite tirar conclusões. 

Comparando o desempenho do MP 

e do MNP para a mesma tarefa, 

vemos que os indivíduos de PLD 

apresentam uma assimetria 

bastante maior, o que pode ser 

explicado pelo facto de esta ser uma 

tarefa possivelmente mais utilizada 

no dia-a-dia, permitindo assim que 

os destros possuam um 

desempenho superior com o seu 

MP, provavelmente o único que 

requisitaram. 

Na tarefa de equilíbrio 

estático, foi pedido que os alunos 

realizassem as duas tentativas do 

protocolo com um pé atrás e duas 

com o outro pé atrás. Os resultados 

não indicaram diferenças 

significativas entre as duas formas, 

assim como para diferenças de 

equilíbrio entre indivíduos de PLD e 
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PLE. Ainda assim podemos verificar 

uma ligeira tendência para um 

melhor equilíbrio dos indivíduos de 

PLD. 

Um dos testes para o 

equilíbrio dinâmico (saltar ao “pé 

coxinho”) não permitiu obter 

quaisquer conclusões, revelando-se 

demasiado fácil para todos os 

participantes. 

A tarefa de caminhar sobre a 

linha evidenciou também uma 

prestação ligeiramente superior dos 

indivíduos de PLD, ainda que sem 

significado estatístico, tendo estes 

sido, para tarefas de equilíbrio, 

ligeiramente superiores. 

 

 

Conclusões 

 

Os resultados indiciam uma 

ligeira vantagem dos indivíduos de 

PLE na realização das tarefas de 

Destreza Manual com o MNP, não 

mostrando diferenças 

estatisticamente significativas. Esta 

tendência pode ser justificada pelo 

enviesamento à direita do mundo 

quotidiano. 

Relativamente ao Equilíbrio, 

não se encontraram diferenças 

significativas quer em termos de 

desempenho absoluto nas tarefas 

quer em relação à assimetria. 

Parece-me que o equilíbrio é um 

aspeto em que a preferência lateral 

é menos preponderante. 

O único teste em que se 

encontraram diferenças 

estatisticamente significativas entre 

os grupos pertence às Habilidades 

com bola, o que se pode dever ao 

facto de ser uma tarefa mais próxima 

das que os alunos estão habituados 

a realizar. Podemos encontrar uma 

assimetria ligeiramente superior 

para os indivíduos de PLD na tarefa 

de atirar a bola ao alvo, fruto de um 

melhor desempenho com o MP.  

 

 

Implicações para a prática 

profissional 

 

Em virtude da curta extensão 

da amostra (que pode levar a que 

tenham sido selecionados melhores 

executantes de PLD do que em 

relação à PLE), parece-me que 

podemos destacar esta maior 

assimetria, referida no ponto anterior 

como um fator que deve merecer 

reflexão por parte dos professores 

de EF. 

Devem ser concedidas 

oportunidades a todos os alunos de 

exercitarem ambos os membros em 
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quantidade e qualidade equilibrada, 

independente do maior ou menor 

número de indivíduos de PLE numa 

turma. 

Pensa-se que a habilidade 

com ambos os membros (nas 

modalidades em que é aplicável) 

tende a aumentar a performance dos 

praticantes. O aumento da 

performance é um dos principais 

fatores de adesão à prática. 

 

 

Sugestões futuras  

 

Este estudo possui uma 

amostra limitada, que se deveu ao 

escasso número de indivíduos de 

PLE (que teriam que a ter tanto nos 

membros superiores como inferiores 

e atestada pelo questionário 

aplicado). Alargar a faixa etária ou 

recolher dados em mais que uma 

escola poderia fortalecer os dados 

do estudo. 

 A realização de um estudo 

longitudinal, avaliando os efeitos do 

treino com o MNP, poderia 

apresentar alguns resultados 

interessantes. Existem alguns 

estudos deste género realizados em 

certas modalidades, relacionados 

com o treino (e.g. Andrade, 2012), 

que se poderiam realizar de uma 

forma mais abrangente em termos 

de conteúdos, trabalhando várias 

modalidades, tendo na escola o seu 

espaço mais favorável. 
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7. Considerações finais 

 

O relatório do EP encerra um percurso iniciado com passadas de 

incerteza, que aos poucos foi ganhando certezas e também novas dúvidas. 

Certezas quanto à minha identificação com a profissão. Dúvidas através da 

confrontação dos conhecimentos e da perceção inicial com as circunstâncias 

reais da prática.  

A competência docente não se traduz apenas na aquisição de 

conhecimentos e competências. O mestrado e o EP trouxeram-nos, mais do que 

certezas, capacidade para refletir sobre novas dúvidas e problemas. 

 

“Ser bom professor não é uma questão, apenas, de condições pessoas. 

E também que ser bom não é uma conquista perene, duradoura e transferível 

para qualquer circunstância, contexto ou época. É uma identidade em 

permanente construção” (Pimenta, 1997, p. 59). 

 

Nesta fase apraz-me dizer que a formação inicial da FADEUP teve uma 

importância decisiva na formação da minha identidade profissional, pela 

promoção de uma cultura de excelência. O EP foi a confrontação com a prática 

e eu tive a oportunidade de contar com o contributo de professores de excelência 

que foram essenciais na adaptação à realidade escolar. 

Algumas ideias que tinha à partida mantiveram-se, muitas foram alteradas 

e muitas serão alvo de uma reflexão contínua, sabendo que a finalidade do 

ensino será sempre a pessoa do aluno, a sua formação integral, o que nos 

encaminha para a necessidade de desenvolver um trabalho forte de defesa da 

EF e da aprendizagem através do corpo, essencial para uma completa formação 

dos jovens. 

 Espero ter transmitido através deste documento os sentimentos e 

aprendizagens vividas ao longo do ano de estágio. Foi uma caminhada com 

muito trabalho, com muitos momentos complicados, que posso agora, já com 

alguma nostalgia, afirmar que valeram a pena. 
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Anseio naturalmente que num futuro próximo me seja dada a 

oportunidade de, na escola, continuar a lutar pela EF e pela formação desportiva 

dos jovens, que será consequentemente a formação desportiva da sociedade. 

Enquanto não for possível fazê-lo dentro da realidade escolar, será noutro 

contexto, tentando sempre procurar a excelência e provocar a procura da 

excelência, caraterística tão vincada do mundo do desporto. A escolha da via do 

ensino foi com certeza uma aposta ganha, independente do que acontecer no 

futuro, uma vez que a capacidade de trabalho e, principalmente, as 

aprendizagens desenvolvidas constituem a passagem para um nível superior em 

termos de competências em qualquer área do desporto e da vida. 
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Anexo 1: Plano Anual de Turma 
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Anexo 2: Inquérito inicial aos alunos 
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Anexo 3: Questionário de preferência lateral 

 

 

Questionário de preferência manual de Van Strien (2002). 

 

MÃO Esquerda Direita 
Qualquer 

delas 

1 - Qual das mãos prefere para pegar  
no lápis quando desenha? 

 

   

2 – Qual das mãos prefere para segurar  
a escova quando lava os dentes? 

 

   

3 – Qual das mãos prefere para  
desenroscar a tampa de uma garrafa? 
 

   

4 – Qual das mãos prefere para lançar  
uma bola? 
 

   

5 – Qual das mãos prefere para dar as  
cartas de um baralho? 
 

   

6 – Qual das mãos prefere para pegar  
numa raquete? 
 

   

7 – Qual das mãos prefere para abrir a  
tampa de uma caixa? 
 

   

8 – Qual das mãos prefere para pegar  
numa colher quando comes sopa? 
 

   

9 – Qual das mãos prefere para apagar  
com uma borracha? 
 

   

10 – Qual das mãos prefere para abrir  
uma porta com uma chave? 
 

   

Nota: A opção “Qualquer delas” apenas deve ser selecionada quando não existir mesmo uma preferência 
declarada por qualquer das mãos. 

 

Mão de escrita:     Direita  Esquerda Qualquer 
 
 

 

Foi forçado(a) a usar a mão direita para escrever?   Sim  Não 
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Questionário de preferência podal (Porac & Coren, 1981) (Van Strien, 2002)  

 

 

PÉ Esquerdo Direito 
Qualquer 

deles 

1– Qual dos pés usa para saltar ao pé-
coxinho? 

   

2– Qual dos pés usa para chutar uma 
bola? 

   

3– Qual dos pés usa para fazer um 
desenho com o pé no chão?  
 

   

4– Qual dos pés usa para subir para um 
plano superior?  
 

   

5– Qual dos pés usaria se tivesse que 
apanhar uma pedrinha com os dedos?  
 

   

Nota: A opção “Qualquer delas” apenas deve ser selecionada quando não existir mesmo uma preferência 
declarada por qualquer das mãos. 
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Anexo 4: Folha de registo MABC-2 
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Anexo 5: Output SPSS Statistics 24 
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