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Resumo 
O presente trabalho resultou de uma reflexão pormenorizada das vivências, de 

uma Estudante-Estagiária (a autora), no decorrer do seu Estágio Profissional, 

numa escola do Concelho de Vila Nova de Gaia. O Estágio Profissional foi a 

última etapa académica deste ciclo de estudos e apresentou-se como um 

“dicionário de saberes”, com aplicação em contexto real. O processo decorreu 

num núcleo de Estágio Profissional constituído por três Estudantes-Estagiários 

acompanhado por uma Professora Cooperante e uma Professora Orientadora, 

cujas funções assentavam num acompanhamento contínuo do Estudantes-

Estagiários e na partilha de experiências e perspetivas. O documento “As 

transformações e ambições de uma professora estagiária de Educação Física: 

Uma experiência de vida e para a vida”, divide-se em três principais capítulos: 

Enquadramento Pessoal, que descreve o percurso académico e pessoal que 

contribuíram para a vocação de ser professora; Enquadramento da Prática 

Profissional, que referencia a Escola como instituição e a Escola Cooperante; e 

Realização da Prática Profissional, que relata a realidade de uma professora 

estagiária de Educação Física, no que concerne às suas tarefas de planeamento, 

realização e avaliação, e nas diversas funções adjacentes às funções e 

atividades da Escola. Neste último capítulo, é apresentado um Ensaio Curricular 

no ensino de Andebol, o qual contribuiu para uma conceção pessoal de ensino 

distinta e para a minha evolução enquanto profissional. Esta experiência 

permitiu-me incrementar a minha capacidade de adaptação, do saber ouvir, bem 

como evolução da qualidade da minha instrução e das propostas das situações 

de aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação Física; Estágio Profissional; Estudante-Estagiária; 

Ensaio Curricular; Andebol. 
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Abstract 
This study aimed to provide a detailed reflection of all the experiences, by a Pre-

service teacher, during her Student-teaching practicum in a school of the 

Municipality of Vila Nova de Gaia. The practicum determined the last academic 

stage of her school life and presented itself as a ‘dictionary of knowledge’ with an 

application to the real context. The process took place in a practicum group of 

Student-teaching practicum core consists of three Pre-service teachers, a 

Cooperating Teacher and a Faculty Tutor, whose functions were based on a 

continuous monitoring of Pre-service teachers and sharing of experiences and 

perspectives. The document "As transformações e ambições de uma professora 

estagiária de Educação Física: Uma experiência de vida e para a vida", is divided 

into three main sections: Personal Placement, describing an academic and 

personal background contributing to the vocation of an aspiring teacher; 

Placement of Professional Practice, which refers to the school as an institution 

and the Cooperating School; and Professional Practice, reporting the reality of a 

Pre-service teacher of Physical Education, with regards to the planning tasks, 

implementation and evaluation, and the various functions adjacent to the 

functions and activities of the School. In this last chapter, a Curriculum essay is 

presented, another field experience, which contributed to another personal 

design concerning education and as an evolution as a person and professional 

in the field , acquired from this experience , namely the ability adaptation, knowing 

how to listen the other, the evolution of the quality of my isntruction and quality of 

learning situations . 
 
 
Keywords: Physical Education; Student-teaching Practicum; Pre-service 
teacher; Curricular Model; Handball. 
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I. Introdução 
  

O presente relatório documenta a experiência que eu, autora, vivenciei ao 

longo de um ano letivo de Estágio Profissional (EP), enquanto Estudante-

Estagiária (EE), concludente do Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

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

Porto (FADEUP).  

O EP, na componente da Prática de Ensino Supervisionada (PES) e, de 

acordo com as normas e orientações da FADEUP1, “entende-se como um 

projeto de formação do estudante (…) que tem como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor 

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

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

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

cooperação”. Este prepara os EE, futuros docentes, para a realidade do ensino 

no contexto escolar, para as funções e exigências que esta profissão acarreta e 

para a construção de uma “identidade profissional” (Batista. 2014, p.10). Neste 

seguimento, Batista (2014, p.15) afirma que “acresce que tornar-se professor 

envolve, na sua essência, a trans(formação) da identidade do professor, de um 

processo que se inicia antes da formação superior, seguindo-se a socialização 

durante a formação inicial (formação superior e estágio profissional), 

continuando ao longo do percurso profissional”. 

No decurso do processo que está inerente a este EP, o foco do EE é o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos (Batista, 2014). Deste modo, cada 

EE tem uma turma residente e uma ou mais turmas partilhadas de diferentes 

ciclos de ensino, acedendo, assim, ao máximo de experiências possíveis. 

Esta jornada representa a última etapa de uma formação académica, na 

área do desporto, num total de cinco anos. Concretamente, ingressei no EP, 

                                                           
1 In Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 
conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
da FADEUP: 2015-2016. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
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numa escola do conselho de Vila Nova de Gaia, com dois EE, constituindo, 

assim, um NE de três elementos. 

O Relatório de Estágio (RE) está dividido em três capítulos centrais que 

relatam todo o caminho percorrido ao longo deste ano letivo. 

O primeiro capítulo, o Enquadramento Pessoal, surge em forma de 

entrevista (fictícia) com o diretor da Escola Cooperante (EC) que me acolheu. 

Neste apresento o meu percurso académico e desportivo, as minhas 

expectativas iniciais em relação ao EP e tudo aquilo que influenciou a minha 

aquisição de competências enquanto professora. 

O segundo capítulo refere-se ao Enquadramento da Prática Profissional, 

onde contextualizo o EP, a escola como instituição e identifico a minha EC. 

Caracterizo, ainda, a turma residente, que foram os principais alvos da minha 

intervenção. 

No último capítulo, Realização da Prática Profissional, está incorporada a 

minha experiência, enquanto EE e docente. Neste englobo as dificuldades 

enfrentadas ao longo desta caminhada, bem como as estratégias para as 

superar. Ademais, explicito a minha intervenção na escola, fora do contexto das 

aulas, enquanto elemento que visou contribuir para uma escola melhor, seja pela 

ação nas reuniões como nas atividades escolares. Para finalizar, é apresentado 

o Ensaio Curricular que desenvolvi no último período e que reuniu dois planos: 

a aprendizagem dos alunos e a melhoria da minha intervenção, designadamente 

o perfil instrucional. 

Importa referir que no decorrer do EP houve um acompanhamento 

contínuo por parte de uma Professora Cooperante (PC), professora esta com 

longos anos de experiência na área, e de uma professora da faculdade, a 

Professora Orientadora (PO) que orientou todo o processo, de um ponto de vista 

mais exterior, com grande importância no RE. 

No final, retomo o formato de entrevista, com forma de reportar as 

vivências e as aprendizagens que o EP me proporcionou. Por último, importa 

destacar que o EP foi uma experiência de vida que me transformou como ser 

humano e como futura docente. 
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1. Enquadramento Pessoal 
 

- Boa tarde Daniela! – Cumprimenta-me o diretor enquanto estende a mão 

– Sente-se por favor. Vamos iniciar este nosso diálogo! – Afirma, colocando a 

primeira questão: - Que percurso enfrentou até à decisão de ser professora de 

EF? – Perguntou o diretor da escola. 

Reflexo da ansiedade que me assola, passei uma noite de insónias. Está 

prestes a começar a última etapa de cinco anos académicos, uma etapa que me 

dará a primeira grande experiência neste ramo, que espero que não seja a 

última. 

- Desde sempre gostei de ser ativa e experimentar situações novas. Andei 

numa primeira fase na dança, deixei-me levar pela natação durante quatro anos 

e depois retomei a dança. Passei por várias escolas, não profissionais, e até pelo 

desporto escolar. Por isso, não foi uma decisão difícil enveredar pela área 

desportiva – respondi num tom nervoso. - Na minha adolescência desenvolvi o 

meu método de estudo, ao qual recorri em todo o meu percurso académico, que 

consistia em ensinar a matéria aos “meus alunos”. O facto de partilhar o meu 

conhecimento ensinando alguém, mesmo que imaginário, fazia sentir-me bem, 

capaz, competente – ambos rimos ligeiramente. - E talvez daqui tenha nascido 

a veia do ensino. 

- E no que concerne ao seu percurso escolar? – Questiona-me ao mesmo 

tempo que regista umas notas numa folha A4. 

- Quando estava a frequentar o 12º ano, a pressão sobre o caminho a 

escolher era cada vez maior. – Disse enquanto o diretor me observava 

atentamente. - Eu sabia o que queria, mas, simultaneamente, refletia sobre se 

seria a melhor opção. Independentemente do apoio incondicional dos meus pais. 

Aquando a tomada de decisão, inscrevi-me nos pré-requisitos. Esta decisão fez 

com que tivesse de trabalhar os níveis de condição física e psicológica, de modo 

a superar as provas com sucesso. A título de exemplo, durante um treino 

preparatório, fui correr com a minha mãe, que tinha graves problemas nos 

joelhos, e eu em determinado momento desisti, deixando-me cair pelo chão a 

chorar. Olhando em frente, apercebi-me que a minha mãe tinha continuado. Esta 
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sua persistência deu-me uma verdadeira lição de força de vontade na superação 

de obstáculos. Mostrou-me que tudo é possível. Necessário é lutar e não desistir 

ao primeiro contratempo – afirmo. 

- Considera-se uma pessoa desistente Daniela? – Pergunta-me, fixando 

o olhar. 

- Por vezes! - Admito com um ligeiro sorriso nos lábios. – Depende das 

situações, mas considero ser mais corajosa que há uns tempos atrás. Nós 

crescemos com as situações que vamos enfrentando ao longo da caminhada 

que fazemos diariamente, não é verdade?! – Interrogo, sem intenção de obter 

qualquer resposta. 

- Que tipo de situações, mais em concreto, a ajudaram nesse sentido? – 

Questiona-me. 

- Todas as nossas vivências influenciam, de algum modo, as nossas 

ações, atitudes e formas de pensar. O facto de eu ter frequentado a licenciatura 

numa faculdade, que me obrigou a deixar o meu lar por três anos e passar a ser 

eu a resolver todos os problemas, ajudou-me imenso nesse sentido. – Respondo 

olhando o horizonte na tentativa de me lembrar de algo em concreto. – E a 

primeira situação de todas nesse caminho foi o momento em que tomei 

conhecimento que tinha ocupado uma vaga na minha última opção. Fiquei em 

choque! – Afirmei eu. – Mas teria que ocupá-la, na medida que estaria a ser 

ingrata, uma vez que estaria a retirar a oportunidade a alguém que, 

eventualmente, não ficou colocado. 

- Boa decisão de sua parte! – Interrompeu-me ao mesmo tempo que 

continuava a fazer as suas notas. 

Que tipo de notas estaria ele a escrever? – Falava o meu subconsciente. 

- Sei que neste momento não desisto tão facilmente das situações, face 

às diversidades que vivi durantes esses três anos e que me obrigaram a atuar 

sozinha – continuei. - Aprendi que, quando assumimos responsabilidade por 

determinado cargo, devemos lutar por mais que isso custe. Devemos de dar 

100% de nós. E desde então, todo o trabalho que desempenho e tenho que 

realizar, por mais difícil que seja, é feito com gosto e seriedade.   

- Muito bem - murmura pensativo. – Continuando no seu percurso 

académico… 
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- Eu, enquanto ser humano, considero-me muito observadora no que se 

refere à personalidade das outras pessoas e, como tal, sempre apreciei um bom 

professor. A título de exemplo, recordo-me de um professor de EF, no 12º ano, 

que marcou a minha passagem pelo ensino desta disciplina. Este professor 

apresentava uma série de características, como a imensidão de conhecimentos 

relativos a qualquer modalidade. Nunca se destinou somente a ensinar. 

Pretendia que os alunos entendessem o porquê das atividades que propunha, o 

porquê medir a pulsação antes e após um esforço, bem como o porquê de uma 

boa ativação geral. - Continuei o meu discurso. - Sem menosprezar ter 

diversificado as suas aulas, com a realização de torneios, como um torneiro de 

Badmínton intraturma. Não era algo que a que estava habituada. – Pausei. – 

Ademais, concluí onze anos de escolaridade sem ter aprendido a saltar 

barreiras. Esse professor marcou-me por tê-lo feito. Passou a ser um exemplo 

para mim.  

- E considera que reuniu algumas dessas características para aplicar na 

sua intervenção prática, neste caso, no EP? – Questionou o diretor, o que me 

deixou em silêncio durantes uns breves segundos. 

- A praxe ensinou proporcionou-me muitos ensinamentos. Um deles 

levarei para toda a vida e vai de encontro ao típico ditado “não faças aos outros 

o que não gostas que façam a ti”. – O diretor semicerrou os olhos. – E é 

exatamente isso que durante o ano do EP vou tentar implementar na minha 

turma, com os meus alunos. 

- Sim, mas que características considera ter “transportado” desse 

professor? – Perguntou, novamente, mostrando alguma impaciência por não ter 

respondido de imediato e concretamente à sua pergunta. 

- Principalmente, explicar o motivo das suas opções e opiniões. Pela razão 

dessa explicação ser notória no transfere para a prática, nomeadamente em 

contextos de jogo. Importa referir-me a uma outra característica que me 

despertou. A demonstração dos gestos técnicos, fosse qual fosse a modalidade 

– continuei. – É óbvio que os alunos ficam mais cativados e entusiasmados 

quando os professores brilham nas suas demonstrações. 

- Sim é verdade. É um exemplo que eles apreciam – diz o diretor. - Fale-

me agora dos aspetos que considera que a sua educação contribuiu para a 

construção da sua identidade profissional. 
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- Felizmente, cresci num seio familiar com um bom ambiente. O que mais 

aprecio nos meus pais é a entrega por parte deles a qualquer coisa em que se 

envolvem. Essa mensagem foi-me passada – pauso. - Nos tempos que correm 

a motivação de um professor tem mesmo que ser provida da entrega e do gosto 

de ensinar – fico, involuntariamente, de olhos postos na mesa, mostrando uma 

ligeira tristeza. – E durante o EP, quero que esta característica esteja presente, 

para que na nossa conversa no final do ano letivo eu possa dizer: “dei o meu 

melhor e dediquei-me a 100% a todas as tarefas que me eram propostas”. 

Assim que termino a frase, um silêncio persiste na sala. 

- Os meus pais desde sempre tentaram combater em mim a falta de 

paciência – observo o diretor que está com um olhar semicerrado. – Esta 

característica exige de mim muito treino mental e muita reflexão interior, algo que 

o meu pai sempre me ensinou a fazer – sorrio, lembrando-me de algumas 

conversas que fui tendo com ele sobre este assunto. – Ao mesmo tempo, não 

consigo identificar a razão para tal impaciência, uma vez que se há pessoa mais 

paciente é o meu pai. E eu admiro-o muito por isso. Este ano letivo vai ser um 

teste a este meu defeito.  

- Espero que não aniquile a sua função por esse motivo - diz sem me 

olhar, continuando a anotar.  

- Certamente que não – afirmo convictamente.  

- Continue – diz-me. 

- Eu e o meu irmão brigávamos muitas vezes na nossa infância e os meus 

pais, por vezes, tomavam partido de um de nós, só pela versão que era contada. 

Deste modo, aquando a presença de uma queixa de algum aluno, vou tentar ser 

o mais imparcial possível.  

- Isso é fundamental num professor, pela razão de acontecerem tantas 

situações numa aula, difíceis de um professor atender a todas – concorda 

comigo. – Boa reflexão perante a ação dos seus pais. Nós pensamos que o que 

fazemos ou dizemos passa despercebido aos nossos filhos, mas há sempre 

alguma coisa que os marca – termina deixando as palavras pairar no ar. 

Boa, o diretor concorda comigo. É um bom sinal! – Julgo. 

- É verdade! – Digo. – Mas não só com os filhos, o mesmo se passa com 

os alunos. E eu sou a típica pessoa que gosta de deixar marcas nas pessoas, 

obviamente positivas, e pretendo fazê-lo com a minha turma.  
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Entretanto, lembro-me de um outro fator que é importante referir. 

- Referindo-me ainda ao tema da educação, os meus pais obrigavam-me, 

num bom sentido, a dizer “se faz favor” e “obrigada”. E neste momento estas 

duas expressões são, para mim, sinónimos de respeito pelo outro – o diretor 

ergue a cabeça e observa-me por cima dos óculos. – Sendo que uma das minhas 

missões na vida é passar esta mensagem, principalmente aos mais novos, pelo 

que no EP não quero que isso falhe. – Acena com a cabeça enquanto continuo 

o meu discurso. – Eu penso em pedir ajuda à turma para montar e recolher o 

material, no final da aula, enfatizando sempre essas expressões. Na minha 

opinião os mais novos têm que ter o exemplo dos mais velhos para fazerem o 

que quer que seja – termino. 

- Boa mensagem para se transmitir aos nossos jovens, que cada vez mais, 

parecem menos humildes. Mas continuando. Teve ou tem alguma experiência 

enquanto professora? 

Faço rapidamente uma reflexão e respondo-lhe que sim. 

- Na licenciatura desenvolvi o gosto de ensinar. Em determinada Unidade 

Curricular (UC) foi-nos proposto lecionar uma aula, com uma matéria à nossa 

escolha, à nossa turma e outras duas de desportos coletivos. Adorei a 

experiência, embora não se comparasse ao que se vive na realidade duma 

escola – faço uma pequena pausa, acalmando o ritmo com que iniciei a resposta. 

- Vivenciei, também, diversas apresentações orais, com bastante frequência, 

que me auxiliaram, na medida que adquiri um pouco mais de expressão oral, 

tornando-me mais extrovertida. Este último ponto considero ter sido um grande 

avanço na minha personalidade, por apresentar imensas dificuldades de 

comunicação, em ambientes de pressão. 

- E que entraves enfrentou nessa experiência? – Questiona-me 

conduzindo-me a pensar por breves instantes. 

- O que me recordo mais vivamente foi o facto de um exercício não estar 

a ter sucesso e de não conseguir solucionar essa situação sozinha, pelo que foi 

necessário recorrer à ajuda aos meus colegas de grupo para improvisar. Ou seja, 

não apresentei capacidade de adaptação. Talvez por não ter conhecimento do 

conteúdo o suficiente, algo que é fulcral num professor – afirmo 

instantaneamente, como que justificando essa falha. - O mesmo se passa com 

a capacidade de argumentação. 
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- Neste momento considera ser mais capaz disso? – Interroga-me. 

- Penso que sim. Ambiciono que o EP contribua para essa melhoria, ao 

proporcionar-me alguns desses momentos. Mas à medida que vou ganhando 

experiência, vou adquirindo mais confiança e começando a saber lidar com as 

adversidades, tentando dar a volta – concluo. 

- Espero que assim seja. – Diz a sorrir. - Mais alguma experiência? – 

Relembra ele a questão inicial. 

- Sim! – Afirmo. - No 1.º ano de mestrado também lecionei, em conjunto 

com um grupo de trabalho, algumas modalidades. Ou seja, eramos quatro 

professores numa aula, sendo facilitado o controlo da turma, dos 

comportamentos fora da tarefa e o ensino individualizado. Desta experiência, o 

que de melhor retirei foi a capacidade de tolerância, que no início não existia, e 

à medida que as aulas decorriam, começou a estar mais presente – o diretor faz 

uma expressão na tentativa de perceber o que quero dizer ao certo. 

– Quando os alunos tinham maus comportamentos eu prescrevia-os, 

como castigo, exercícios de condição física. Todavia, os meus colegas foram-

me alertando que esse tipo de castigo levava os alunos a relacionarem o trabalho 

de condição física à penalização. E efetivamente não é esta a mensagem que 

queremos transmitir, até pelo contrário. Assim, refleti sobre o assunto e ponderei 

que uma boa estratégia, para aplicar no EP, passa por não os deixar jogar se 

não respeitarem as regras. E nós sabemos que o que motiva os alunos é o jogo, 

a competição mais propriamente dita. Sendo nesta que se alcança o 

desenvolvimento do jogo (Sarmento, 2004) e é através desta que se motiva os 

alunos e eles próprios motivam-se, progridem e auto avaliam-se (Estriga e 

Moreira, 2014) – digo a sorrir. 

Dou tempo para concluir as suas notas e continuo o meu discurso. 

Começo agora a relaxar um pouco, já não sinto as mãos a transpirar. 

- Iniciei, recentemente, a minha carreira profissional ao lecionar aulas de 

grupo em várias freguesias. Daqui pretendo que haja um transfere na 

comunicação, uma vez que lido com pessoas que, à partida, não estão inteiradas 

com o desporto, tornando-se tudo uma novidade, requerendo uma maior 

objetividade da minha parte. 

Recordo-me que não falei de uma questão no meu percurso académico e 

interrompo-me.  
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- Esqueci-me de referir que pretendo utilizar neste ano de EP um outro 

ensinamento adquirido da minha vivência escolar. Quando frequentava o 8º ano 

tive uma professora de Português, que nos entregava os testes na aula 

imediatamente a seguir à aula em que os realizávamos, e nós admirávamos 

muito esse trabalho. – O diretor olha-me nos olhos com um ar estupefacto. 

- E porque é que isso é importante para os alunos? – O diretor fez a 

questão que nunca esperaria que fizesse. Mas para mim essa resposta era 

óbvia.  

- Os alunos tendem a apreciar o trabalho dos professores, contrariando, 

em parte, o que a sociedade pensa sobre a vida “facilitada” dos professores de 

EF”. Esta permissa não é verdade, pelo menos no meu ponto de vista, NÃO! – 

Afirmo demonstrando uma pequena revolta com estas mentalidades e 

pensamentos ingratos e injustos, de uma sociedade que não entende o que é 

ser professor. 

- Concordo plenamente consigo, Daniela. No fundo, a disciplina de EF 

está desvalorizada porque os próprios professores permitiram isso. Isto é, 

deixaram transparecer a imagem de que um professor de EF não transporta 

documentos, a não ser os das suas turmas, muito menos tem de planear e 

corrigir testes. E esta situação não deveria acontecer – exprime a sua opinião. 

- Bem, temos de terminar por aqui. Preciso de receber os seus colegas. 

Espero que desempenhe profissionalmente a sua função e que não seja mais 

uma estagiária a passar por esta escola – diz-me a sorrir. 

- Obrigada pelo incentivo – digo enquanto estendo a mão para o 

cumprimentar. 
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2. Enquadramento da Prática Profissional 
 

2.1. Contextualização do Estágio Profissional 
 

O EP está presente no 2º ano do 2º ciclo do Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, ou seja, terceiro e quarto 

semestres. Está dividido por dois grandes grupos: a PES e o RE, sendo a PES 

orientada por um PC, experiente, na EC, cujas atividades, que lhes estão 

associadas pelos EE poderiam estar inseridas em diferentes instituições, por ser 

importante experienciar o ensino nos três ciclos (2º, 3º e secundário) 

O RE, por sua vez, é orientado pela orientadora da faculdade. 

Como tal, o EP visa o “desenvolvimento de competências pedagógicas, 

didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional crítico e 

reflexivo”, capaz de saber justificar o que lhe compete de acordo com os critérios 

desta profissão2 e o seu objetivo assenta numa experiência aproximada à 

realidade profissional tendo em conta a sua integração, formando professores 

competentes que sejam capazes de proporcionar qualidade de ensino, 

contribuindo, assim, para a renovação do pensamento pedagógico em EF e para 

a atualização das bases de legitimação da mesma e do desporto como meios e 

conteúdos de educação3. 

É no decurso do EP que se cometem os primeiros erros, que se adquirem 

as primeiras estratégias, que se constrói o primeiro perfil enquanto docente, tal 

como refere Batista (2014, p. 10) quando aborda a construção das “identidades 

profissionais” durante o EP. Este abarca a “legítima participação de pessoas da 

profissão, a ocupação de papéis profissionais e a capacidade de controlar as 

suas práticas, a linguagem (…) os ideais, valores e crenças que conduzem os 

professores a seguir a profissão” (Batista, 2014, p.15). Por outras palavras, é na 

                                                           
2 In Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 
conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
da FADEUP: 2015-2016. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
3 Sigarra. Consult. 29 de março, 2016, disponível em 
https://sigarra.up.pt/fadeup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2015&pv_origem=CUR&pv_t
ipo_cur_sigla=M&pv_curso_id=853 
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participação no EP que aplicamos as nossas crenças e aquilo em que 

acreditamos e é deste que levamos as bases para a docência futura. 

O EP é de extrema importância na formação de um futuro profissional de 

EF, por ser o primeiro contacto com a realidade do que são as escolas, os alunos 

e do que é ensinar. Permite a nossa conceção de ensino adquira outras 

perspetivas e conhecimentos através da correção, da racionalização, da 

sistematização e até da complementação (Bento, 2014). 

É claro que o EP remexe com aspetos pessoais, como qualquer outra 

experiência. Todas as vivências ajudam-nos a construir uma entidade que 

modificar-se-á com os anos de experiência. Nesta vivência espero cometer 

imensos erros, pelo que ajudar-me-á a lidar com situações diversas. 

No que concerne à EC, a faculdade estabelece protocolos de colaboração 

onde cada escola acolhe um núcleo de dois a quatro EE. Os EE vivenciam a 

componente de ensino, a par de todas as atividades que os docentes do 

departamento de EF estão sujeitos, designadamente atividades do Desporto 

Escolar (DE), quer interna quer externamente, e as próprias reuniões 

intercalares e periódicas.  

Na escola que me acolheu, os EE tinham de auxiliar na organização do 

Corta-Mato (CM) e do Meeting de Atletismo e, ainda, preparar, autonomamente, 

uma atividade que proporcionasse aos alunos um dia de desportos diferentes 

(Dia D). Por ir de encontro às três áreas de desempenho que o EP propõe, 

importa referir-me a elas. A área da Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem baseia-se na pertinência das estratégias de intervenção com o 

intuito de melhorar a qualidade de ensino nas quatro tarefas do professor 

(conceber, o planear, o realizar e o avaliar); a área da Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade, pressupõe o papel do professor na escola e na 

comunidade no sentido da sua integração; e a última área a do Desenvolvimento 

Profissional, passa pela meditação das atividades através da experiência e 

investigação dos assuntos que envolvem a profissão. 

As condições necessárias para concluir o grau de mestre que a faculdade 

propõe reúnem as seguintes competências: “Um nível aprofundado de 

conhecimentos nos domínios das ciências do desporto que suportam o ensino 

da Educação Física e Desporto; capacidade para aplicar conhecimento e 
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resolver problemas complexos inerentes ao exercício da atividade profissional 

especializada de professor de Educação Física e Desporto; conhecimento e 

capacidade para adotar uma atitude investigativa no desempenho profissional 

baseada na compreensão e análise crítica da investigação educacional 

relevante; capacidade para refletir e intervir com sentido de responsabilidade 

sobre os problemas éticos e cívicos colocados à atividade docente; sensibilidade 

e abertura de espírito para estar atento e compreender os grandes problemas do 

mundo contemporâneo e as suas repercussões no sistema educativo e no 

quotidiano da comunidade educativa; capacidade para avaliar, fundamentar e 

justificar a sua intervenção de uma forma clara e sem ambiguidades; 

competências que permitam, de um modo autónomo, procurar recursos de 

aprendizagem e continuar a aprender ao longo da vida”4. 

 

 

2.2. A Escola: uma instituição educacional 
 

No meu entendimento a escola tem dois propósitos: os alunos e os 

professores. É a segunda casa das crianças e dos jovens, é o segundo lugar 

onde estes recebem educação, onde aprendem, onde convivem e onde definem 

o “eu” que os guiará no seu percurso de vida. É deste modo que o futuro dos 

alunos se constrói, pela aquisição de valores sociais e culturais.  

Com efeito, a EF não é exceção e deve ter como função ensinar valores 

úteis, oferecer oportunidades de práticas de exercício e proporcionar 

experiências agradáveis (Crum, 1993). Não obstante este propósito, verifica-se 

dificuldades de atuação da disciplina e da escola nestes e noutros parâmetros. 

Parte destes constrangimentos decorrem das mentalidades que ainda imperam 

no nosso país. 

A “legitimidade da escola” baseia-se num “reconhecimento social” que 

ficou limitado pelas situações políticas vividas no nosso país (Gomes, 2014, 

                                                           
4 Sigarra. Consult. 29 de março, 2016, disponível em 
https://sigarra.up.pt/fadeup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2015&pv_origem=CUR&pv_t
ipo_cur_sigla=M&pv_curso_id=853 
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p.290). De momento, o sucesso profissional já não está totalmente inerente a 

uma “certificação escolar”, visto que não se consegue garantir um posto de 

trabalho a tamanha população estudantil. Isto aconteceu e acontece devido à 

débil mentalidade que vê a escola como um local para “obtenção de capital 

humano”, menosprezando e descurando o objetivo da escola quer na 

transmissão de valores sociais, culturais e educativos, quer na arte de educar 

(Gomes, 2014, p.291). Arte esta que é desuniforme, não é mas devia ser 

irredutível, que está sujeita aos demais imprevistos (Bento, 2014). 

A escola é um como um “livro escolar que está repleto de conhecimentos 

que exigem ser sabidos e dominados para ela poder funcionar” (Bento, 2014), 

p.23). Uma escola sem apoios não consegue amparar os alunos, de forma 

devida, não consegue uniformizar a capacidade de intervir em todos os alunos, 

não permite que o professor “dê asas” à sua imaginação pela diversificação das 

aulas, na procura de promover a autonomia dos alunos, para educar jovens para 

um futuro incerto.  

 Nas palavras de Graça (2014, p. 49) “a pretensão das escolas de 

formação inicial de professores de formar um profissional autónomo, reflexivo, 

crítico, capaz de combinar conhecimento especializado e valores para 

diagnosticar os problemas e decidir no interesse dos alunos e da sua educação 

vê-se sistematicamente cerceada por uma burocracia que constrange 

severamente, as componentes, os conteúdos e as formas dos programas de 

formação”. 

O mesmo autor questiona se o professor é um profissional qualificado ou 

um técnico dependente, uma vez que, enquanto profissional que identifica 

possíveis problemas educativos nos alunos, deve cumprir, também, as 

imposições colocadas pelos demais superiores.  

 

 

2.3. A Escola Cooperante que me acolheu 
 

A poucos dias de se iniciarem as aulas conheci, finalmente, a minha EC.  
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Era uma escola que se inseria num Agrupamento de Escolas, e que 

albergava cerca de 219 professores, dos quais 6 de EF. Estava inserida num 

meio onde com vários estabelecimentos de ensino e recintos desportivos, como 

quatro jardins-de-infância, uma escola pré primária e primária, uma escola com 

2º e 3º ciclos e um colégio com 2º, 3º ciclos e Secundário. Na área desportiva, 

um clube de hóquei, uma piscina municipal, um clube de futebol, um clube de 

atletismo, escolas de dança e ainda um vasto número de ginásios. Naturalmente, 

estes recintos eram um ponto a favor das aulas de EF, uma vez que os alunos 

tinham diversas ofertas e a probabilidade de praticarem determinada modalidade 

era maior. Ademais, havia um lar juvenil junto da escola que acolhia crianças e 

jovens com ambientes sociais e familiares problemáticos, mas, também, jovens 

jogadores da seleção nacional de voleibol. Esse lar era provido de um espaço 

amplo, onde era possível realizar algumas atividades, como o CM escolar. 

No que concerne aos espaços destinados às aulas de EF existiam quatro 

espaços: o exterior que apresentava um campo de andebol/futsal, três campos 

de basquetebol, contemplados por seis tabelas, uma pista de atletismo com 

quatro faixas no seu comprimento e três na sua largura e uma caixa de areia que 

permitia a prática das modalidades de salto em comprimento e triplo salto; o 

ginásio pequeno que apresentava, numa das paredes do seu comprimento, 

espaldares, duas argolas fixas, pontos de colocação de rede, quer de voleibol 

quer de badmínton e ao seu lado a arrecadação, que permitia a deslocação 

facilitada do material, principalmente do de ginástica. O ginásio grande dividia-

se no ginásio I e II onde era possível a prática de andebol, basquetebol e futsal 

a campo inteiro (tendo ambos os ginásios livres), apresentava, também, mais 

quatro tabelas de basquetebol, duas em cada lado longitudinal, mas que não 

tinham campo desenhado. Eram excelentes condições para conseguir 

desenvolver um bom trabalho. 

Por fim, havia quatro balneários interiores (dois femininos e dois 

masculinos), que permitiam que estivessem duas turmas separadas, e dois no 

exterior.  

Ao nível do corpo docente era notório que englobava professores com 

uma faixa etária superior a 40 anos. 

A PC, na tentativa de nos alertar para o que íamos enfrentar, informou-

nos da existência de uma turma de vocacional, com alunos, repetentes e 
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problemáticos a nível social, que tendiam a perturbar o funcionamento das aulas. 

A diferença de idades nesta turma poderia atingir cinco anos, gerando algumas 

discussões sobre a imagem da escola, pela razão de alguns pais não 

compactuarem com um ambiente escolar pouco saudável. Refletindo sobre a 

escolha da escola em acolhe-los é porque, efetivamente, pensa nos alunos e na 

igualdade de oportunidades. Eles podem desencaminhar os outros? Podem, 

mas merecem frequentar uma escola. 

Relativamente às turmas que completavam a escola verificava-se uma 

disparidade no número de alunos por turma, pelo que havia turmas com trinta 

alunos e outras com vinte, no mesmo ano. As turmas de secundário, por sua 

vez, eram mais pequenas, pelo facto de alguns alunos, após completarem o 3º 

ciclo, optarem por estudar no colégio mencionado anteriormente. 

 

 

 

2.4. O meu público-alvo: turma residente 
 

A minha turma residente tinha vinte alunos, dos quais onze rapazes e 

nove raparigas. Era uma turma com disponibilidade motora, contudo 

apresentava fracos níveis de aptidão física, comparativamente a outras turmas 

do mesmo ano. Inicialmente, receei que este fator fosse reportar problemas na 

abordagem das diferentes áreas. Era uma turma, aparentemente, unida, contudo 

foi possível ir verificando que havia algumas rivalidades entre alguns elementos, 

rivalidades essas alheias às aulas de EF, mas visíveis nas mesmas. A título de 

exemplo, houve necessidade de serem implementados e trabalhados alguns 

conceitos psicossociais, como o espírito de equipa e a aceitação.  

No geral, os alunos apresentavam algum défice de autonomia quando era 

proposta alguma atividade ou organização da mesma, não obstante, a minha 

intervenção para diminuir esse défice. Em contrapartida, o rendimento 

académico da turma era mediano, sendo que alguns alunos se destacavam 

positivamente. Nos aprendizes com mais dificuldades verificava-se alguma falta 

de empenho na participação nas tarefas. Aspeto este analisado pelos 

professores nas reuniões do conselho de turma.  
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No quadro clínico era relatado um histórico de problemas associados a 

entorses e asma. Um dos estudantes possuía Necessidades Educativas 

Especiais (NEE), motivo da turma ser pequena, todavia nunca interferiu nas 

minhas aulas, nem no seu planeamento. Uma das raparigas apresentava graves 

dificuldades visuais, que não interferiram com a sua participação na aula, mas 

necessitava de alguma atenção no tamanho da letra dos testes escritos. 

Ademais, uma aluna era medicada para a depressão e um aluno diagnosticado 

com hiperatividade. Mais uma vez, não influenciaram o planeamento das 

sessões. Na reunião intercalar do 1º período, foi debatido um problema de uma 

aluna que era disléxica, problema que não me foi informado por parte da mesma.  

Como contextualização desportiva, o quadro 1 divulga os dados relativos 

à quantidade de alunos que praticam alguma modalidade fora do contexto 

escolar.  

 
Quadro 1 - Contextualização do nível desportivo da turma residente. 

Sem atividades fora do contexto escolar 
Total de 
alunos Nº de alunos Não pratica e nunca 

praticou 
Não pratica mas praticou 

uma modalidade 
Não pratica mas praticou 

duas modalidades 

8 
1 X   
4  X  
3   X 

Com atividades fora do contexto escolar 
Total de 
alunos Nº de alunos Pratica uma modalidade Já praticaram mais que uma modalidade 

12 12 X   
6  X  

 

 

Referindo-me às aulas, a turma foi empenhada e muito raramente algum 

aluno não fazia a aula por estar doente.  
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3. Realização da Prática Profissional 
 

3.1. Um professor de Educação Física nas suas aulas 
 

3.1.1. Planeamento 
 

Quando enveredei no EP sabia que teria muitas tarefas no que concerne 

aos três níveis de planeamento: o planeamento anual (PA), o planeamento das 

UD e o planeamento das aulas (PdA). Planear é “uma reflexão pormenorizada 

acerca da direcção e do controlo do processo de ensino” (Bento, 2003, p. 8). Na 

verdade, o planeamento é importante em qualquer situação das nossas vidas, 

na medida que nos organiza e orienta para o que pretendemos e, de certo modo, 

nos compele a estudar determinados assuntos com algum pormenor. 

Efetivamente, nós, professores, deveríamos planear para uma melhor educação, 

em função das necessidades formativas dos nossos alunos e dos currículos de 

EF. Neste sentido, estaríamos a “planear as componentes de ensino e 

aprendizagem nos diferentes níveis da sua realização” (Bento, 2003, p. 15) e, 

consequentemente, isso estaria espelhado no nosso processo pedagógico. 

Planificar só demonstra que o professor pensa nos alunos, pensa numa 

melhor intervenção como consequência de uma aprendizagem melhor e mais 

eficaz, quer a nível motor e físico, quer ao nível do conhecimento das 

modalidades, bem como dos valores associados aos conceitos psicossociais 

(Vickers, 1990). 

 

3.1.1.1. Plano Anual 
 

O PA é um nível de planeamento macro (Vickers, 1990), que visa o estudo 

da análise do Programa Nacional de Educação Física (PNEF), do inventariado 

das instalações da escola, mais especificamente as desportivas, o material, e 

respetivo estado, os espaços disponíveis para cada modalidade e as questões 

de segurança em cada local e, ainda, o estudo e caracterização da faixa etária 
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dos alunos da minha turma. Este estudo foi realizado, dentro do possível, antes 

do ano letivo iniciar.  

Para a construção deste planeamento vigorou o Modelo da Estrutura de 

Conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990). Este modelo é baseado nas 

perspetivas de ensino e do treino desportivo defendidos pela nossa instituição, 

visando um ensino em função do conteúdo das matérias de ensino. 

Paralelamente, conduz o ensino para aspetos relacionados com os valores 

socialmente humanos, os valores da saúde e bem-estar físico e mental, sendo o 

seu objetivo final conduzir um ensino o mais eficaz possível (Vickers, 1990). 

Através do MEC, em NE, analisámos o PNEF, estudámos a faixa etária a que as 

nossas turmas correspondiam e distribuímos as matérias de ensino, tal como é 

abordado nos parágrafos seguintes. 

A minha EC apresentava um programa próprio para cada ciclo e nível de 

ensino. Muito embora seguisse as linhas do PNEF, estava adaptado à sua 

realidade, isto é, às condições locais das instalações desportivas e do próprio 

material disponível, para uma maior aproximação e concentração ao que, de 

facto, é essencial ensinar (Bento, 2003). Assim sendo, em conjunto com os 

elementos do meu núcleo de EP, em função do roulement e das matérias 

propostas pela adaptação local do PNEF a lecionar no 9º ano, distribuímos as 

UD ao longo do ano letivo do seguinte modo:  

- No primeiro período, lecionámos Basquetebol e Atletismo, em particular, 

corrida de estafetas e salto em comprimento. Esta decisão baseou-se no facto 

da primeira modalidade ser a que todos os EE se sentiam mais à vontade, 

contribuindo para uma intervenção e planificação, à partida, mais eficiente e 

eficaz. Como teríamos o espaço exterior apenas em dois momentos para a 

corrida de estafetas e salto em comprimento, optámos por lecionar essas 

disciplinas num período que, em princípio, apresentaria condições 

meteorológicas mais adequadas em termos da temperatura.  

- No segundo período, lecionámos Ginástica de Aparelhos (trave e 

paralelas) e Ginástica Acrobática no Ginásio Pequeno, na medida em que era o 

único espaço disponível para montar o material necessário para ambas as 
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modalidades. Pela mesma razão, abordámos a modalidade de Voleibol, já que 

o Ginásio 2 é o espaço destinado e no qual existe a rede de Voleibol. 

- No terceiro e último período, estava planeado lecionar Andebol, uma vez 

que tínhamos disponíveis os dois campos do Ginásio Grande, o que permitia o 

jogo a campo inteiro, bem como uma modalidade alternativa, possível de lecionar 

no exterior. Todavia, apenas lecionei a primeira, face ao ensaio curricular que 

desenvolvi no âmbito do estudo de investigação previsto na área desempenho 

3, designada de desenvolvimento profissional. Esta questão obrigou a um 

reajuste no roulement. Designadamente, uma troca de espaços na segunda fase 

deste período com o professor que iria ocupar o espaço interior, ficando, no 

entanto, salvaguardado o facto de que se as condições meteorológicas não 

fossem favoráveis às aulas desse professor, teria de partilhar o espaço interior. 

A distribuição destas matérias contemplou, ainda, o trabalho de condição 

física anual que cada EE propôs perante a sua concessão e crenças, sob 

orientação da PC. Garganta e Santos (2015) constataram que atletas que 

praticam uma modalidade com treinos de cinco vezes por semana, num mês 

com 720 horas, têm 39 horas de treino mensais. Tendo em conta o mesmo 

número de horas num mês e uma duração total de prática das minhas aulas de 

EF de 105 minutos (75+30 minutos), por semana, é possível verificar que os 

alunos que só praticavam exercício nessas aulas tinham, em média, 15h de 

exercício físico, num total de trinta dias. Embora não seja um trabalho 

significativo para um estilo saudável, é sempre um contributo para o mesmo. 

Deste modo, ponderei a implementação de cinco circuitos, com o objetivo de 

trabalhar a força dos Membros Superiores (MS) e Membros Inferiores (MI), a 

flexibilidade dos MS e a resistência. Os circuitos foram distribuídos pelas 

modalidades, em função do que importava incidir em cada uma, nomeadamente 

a força e flexibilidade dos MS na Ginástica e a resistência no Atletismo, que 

coincidiu com a preparação para o corta-mato. 

Estudámos, também, os comportamentos em adolescentes com 14 e 15 

anos - as idades dos alunos da nossa turma residente. Esta faixa etária é 

caracterizada pelo pico da adolescência, existindo, por vezes, preconceitos e 

vergonha do próprio corpo, decorrente do desenvolvimento da maturidade 
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sexual (Caracol, 2011). Paralelamente, nesta idade é já visível algum grau de 

maturidade e de autorreflexão, no sentido da consciencialização das próprias 

atitudes e comportamentos (Caracol, 2011), da sexualidade, da robustez física 

e respetivo desenvolvimento, da responsabilidade e do desenvolvimento 

psicológico (Bento, 2003). Geralmente, observa-se também uma grande 

instabilidade emocional que, de acordo com Silva (2011), pode levar a que os 

adolescentes sejam identificados como antissociais. O mesmo autor defende 

que todas estas mudanças que o adolescente sofre dependem do ambiente 

familiar e social a que está sujeito. Em alguns casos, os jovens podem mesmo 

tornar-se revoltados, seguindo caminhos não desejáveis. Estes mesmos fatores 

podem, também, influenciar o seu nível cognitivo, impedindo o desenvolvimento 

de determinados conhecimentos. 

Nunca tinha refletido sobre estes aspetos. Efetivamente, temos, por 

hábito, colocar todos os adolescentes no mesmo patamar de imaturidade e isso 

não se comprova. Estudar previamente esta faixa etária permitiu que previsse 

algumas situações passíveis de acontecer, estipulando algumas regras ou 

estratégias. A título de exemplo, nos momentos de reunião dividia os rapazes 

das raparigas, caso houvesse muita intimidade entre eles, ou propunha tarefas 

que integrassem os alunos menos motivados. Todavia, nenhum contra surgiu 

para que colocasse essas estratégias em vigor. Permitiu, também, que 

revisitasse a minha experiência enquanto aluna, prevendo desse modo o 

surgimento de determinadas situações. 

Este estudo não se efetuou nas turmas partilhadas por não ser imposto, 

não obstante, tê-lo realizado traria tantas ou mais vantagens como as da turma 

residente. 

Após o início das aulas, recolhemos a informação necessária para a nossa 

disciplina, através da administração de uma ficha de caracterização individual 

que cada EE desenvolveu para a sua turma, para assim saber quem praticava 

desporto, qual a modalidade e com que frequência. A obtenção destes dados 

permitiu-me refletir sobre qual a modalidade alternativa a lecionar, em função 

dos gostos da turma e das modalidades praticadas. Paralelamente, foi decisivo 

na minha intervenção, uma vez que assinalei os alunos com eventuais 
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problemas familiares e sociais, para me dirigir a eles com outros cuidados e 

atenções.  

Os resultados apresentaram uma turma, aparentemente, sem problemas. 

Todavia, fui-me apercebendo que havia uma aluna com alguma carência 

afetuosa. Na tentativa de contrariar esse sentimento, pelo menos nas minhas 

aulas, tentei valorizá-la, algo que sempre gostei que fizessem comigo. 

 

 

3.1.1.2. Planeamento das Unidades Didáticas 
 

O segundo nível de planeamento, o planeamento da UD, “procura 

garantir, sobretudo, a sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e 

organizar as atividades do professor e dos alunos por meio da regulação e da 

orientação da ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo 

visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos” (Bento, 2003, p. 60). A 

sua aplicação decorreu através do MEC e pressupôs um conhecimento 

transdisciplinar, através de uma estrutura hierárquica que serviu como guião 

para o meu ensino. Isso mesmo é defendido por Vickers (1990), quando refere 

que o modelo nos guia para aquilo que é essencial e permite organizar as ideias, 

uma vez que se determina o que se vai ensinar, a quem, para quê, o quê e como 

ensinar. 

Como MEC que se intitula, Vickers (1990) afirma que o conhecimento é o 

ponto de partida para o ensino das atividades desportivas e este fundamenta-se 

em dois tipos de conhecimento: o declarativo, que está presente no módulo 1, e 

o processual, nos restantes módulos (Vickers, 1990). Estes são distinguidos pelo 

que se ensina e pela forma como se ensina. Ambos os tipos de conhecimentos 

se processam, quer para os professores, quer para os alunos.  

O conhecimento declarativo do professor deve ser um conhecimento útil, 

para que sejam criadas novas estratégias de ensino e disciplina, visando 

consequências nos alunos junto das quatros categorias transdisciplinares 

propostas pela mesma autora: a cultura desportiva, a fisiología do treino e da 

condição física, as habilidades motoras e os conceitos psicossociais (Vickers, 
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1990). O que se traduz, na escola, em saber estar, saber fazer e o saber ser. 

Este tipo de conhecimento foi o que me permitiu, enquanto professora, expressar 

verbalmente, tornando a minha instrução mais eficaz (Metzler, 2000). Por sua 

vez, o conhecimento processual auxiliou-me no sentido de criar estratégias para 

um caminho conducente à prática. Ou seja, este conhecimento, no âmbito da 

atuação do professor, relaciona-se com o modo como se ensina determinada 

modalidade, tendo em conta todos os aspetos inerentes à população alvo, 

analisando assim as condições de aprendizagem e os próprios alunos (Vickers, 

1990). Desta forma, consegui determinar a extensão e sequência dos objetivos, 

definir esses objetivos, estipular uma avaliação e propor um desenho das 

atividades de aprendizagem ou progressões de exercícios, com o intuito de 

promover um melhor índice de performance dos alunos (Vickers, 1990). Este 

conhecimento refletiu-se na capacidade de aplicar o conhecimento declarativo, 

contribuindo para a melhoria da planificação e gestão das minhas aulas e 

aumentando a minha capacidade de providenciar feedback(s) aos alunos.  

A utilização do MEC mostrou, como afirma Vickers (1990), que se trata de 

um guião onde não há regras, mas sim princípios. É um modelo que se divide 

em três áreas: a análise, as decisões e a aplicação, e a cada uma dessas áreas 

estão inerentes módulos. A área da análise comporta os seguintes módulos:  

Módulo 1 – Análise da modalidade desportiva - onde determinei o que ia 

ensinar, nomeadamente os conteúdos referentes à análise da modalidade a 

lecionar e ao nível de ensino, neste caso, no 9º ano. Ademais, tinha de refletir 

sobre a importância e quantidade dos mesmos. Na UD de Ginástica, uma vez 

que os conteúdos previstos não preenchiam todas as aulas, foi necessário 

desenvolver outro trabalho paralelo, nomeadamente o desenvolvimento de uma 

coreografia de Ginástica Acrobática. 

Módulo 2 – Análise das condições de aprendizagem - alusivo às 

condições do material e do espaço de ensino, assim como as rotinas estipuladas 

para os momentos de reunião. 

Módulo 3 – Análise dos alunos - através do qual se determinou o nível em 

que a turma se inseria e qual pretendia atingir, perante uma AD. Foi o caso da 
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modalidade de Voleibol, por exemplo, onde avaliei a turma através do 1x1 e 2x2, 

na tentativa de conseguir que, pelo menos, os mais evoluídos atingissem o 3x3. 

Sequencialmente, na área das decisões estão presentes os módulos 4, 5, 

6 e 7: 

Módulo 4 - Extensão e sequência dos conteúdos - através de uma grelha, 

apresentava os conteúdos a lecionar, em cada aula, nas quatro categorias 

transdisciplinares (habilidades motoras, condição física, cultura desportiva e 

conceitos psicossociais). Foi neste módulo que senti mais dificuldades, dada a 

necessidade estudar e selecionar previamente o que pretendia ensinar, de 

acordo com a importância dos conteúdos. De seguida, distribuía esses 

conteúdos pelas aulas, criando uma sequência lógica, tendo em conta as 

dificuldades da turma e os níveis de trabalho. Tudo isto porque planificar uma 

UD “não se quede por uma mera distribuição da matéria pelas diferentes aulas” 

(Bento, 2003, p. 88).  

Módulo 5 – Definição dos objetivos – referente ao que pretendia para cada 

modalidade. 

Módulo 6 - Determinação da avaliação - diagnóstica, sumativa e formativa. 

Esta última teve relevância em quase todas as minhas aulas, na tentativa de 

fazer uma planificação da aula seguinte, de acordo com as dificuldades que a 

turma apresentava aula a aula.  

No final desta fase, surge o módulo 7 – Desenho das atividades de 

aprendizagem - que correspondeu às progressões, isto é, organizei um conjunto 

de exercícios que cumprissem com os objetivos estipulados.  

Por fim, o último módulo (8) é o da aplicação dos conhecimentos, onde se 

apresenta uma síntese da junção de todos os módulos (Vickers, 1990).  

Os módulos 4 e 6 iam sofrendo alterações ao longo das UD. De facto, no 

módulo 4 era importante atender à evolução do aluno, sendo que avançar para 

um grau de complexidade maior dependia da capacidade de resolução dos 

problemas, por parte dos alunos de grau mais abaixo. É preciso atender às 

“virtudes físicas, técnicas e psicológicas (…) dificuldades individuais e/ou 

coletivas” (Montagner, 2011, p. 53). O mesmo sucedia no módulo 6, uma vez 
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que estipulava uma avaliação de acordo com a planificação. Se esta fosse 

alterada, a avaliação tinha de corresponder ao que tinha dado mais ênfase e 

trabalhado com a turma. O seguinte excerto comprova-o: 

“A Avaliação Sumativa foi realizada através do jogo 3x3 em meio 

campo, tal como sempre foi abordado no decorrer da UD” (Diário 

de bordo, UD de Basquetebol, 12 de novembro de 2015, p. 1). 

A este propósito, Bento (2003, p. 148) refere “aquilo de que efectivamente, 

se trata numa aula, é aquilo que no final deve ser contabilizado” e a avaliação 

deve acontecer de acordo com a situação pedagógica, das próprias aulas e da 

sequência de aprendizagem (Barreto, 1980).  

A maior dificuldade sentida na planificação de todas as UD foi a 

quantidade e organização do conhecimento do conteúdo (Shulman, 1986). Esta 

limitou a construção das UD, na medida em que introduzia os conteúdos que 

considerava pertinentes lecionar, paralelamente com o meu conhecimento 

acerca deles. Devo dizer que raramente saí da minha zona de conforto e planeei 

uma UD que me colocasse à prova.  

Como reflexo dessa falta de conhecimento, surgiu a falta do conhecimento 

pedagógico do conteúdo (Shulman, 1986) na modalidade de Atletismo. Aspeto 

salientado na dificuldade da definição dos conteúdos a abordar, bem como na 

sua distribuição pelas aulas, em função da sua importância e ordem de trabalho. 

Na modalidade de Voleibol esse reflexo foi notório no módulo 7 do MEC, 

pelo que não consegui reunir exercícios que se focassem no objetivo que 

pretendia. No decorrer da UD, constatou-se a necessidade de recorrer a outras 

situações de aprendizagem concretizáveis nas aulas e que correspondessem às 

dificuldades da turma. 

Na estruturação da UD de Ginástica, em consenso com os colegas de EP, 

propusemos um conjunto de conteúdos a lecionar de acordo com o número de 

aulas previstas - trave e paralelas. Não obstante, dado haver apenas um 

aparelho de cada, a PC informou-nos que nessa UD nos ajudaríamos uns aos 

outros, para que os alunos conseguissem evoluir, naquela que era a modalidade 

em que apresentavam mais dificuldades. Essa ajuda pressupôs um 

acompanhamento contínuo e persistente em todas as aulas. Com efeito, 
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reajustávamos a UD e introduzíamos mais conteúdos e outros mais exigentes 

para os alunos com mais facilidades. 

No que concerne ao reajustamento no decorrer das UD, este foi sendo 

efetuado de forma diluída, não interferindo nos conteúdos e sem se tornar 

evidente durante cada aula. Por conseguinte, pode dizer-se que nem sempre 

atendi à aprendizagem dos alunos em todas as aulas. 

Lecionar as UD das modalidades noutros dois ciclos de ensino, 

nomeadamente no 5º e no 10º anos, foi outra experiência enriquecedora. Em 

primeiro lugar, o Andebol foi a modalidade que tive que lecionar no 5º ano, aquela 

que o PNEF sugere que seja introduzida no 6º ano. Fiquei, pois, um pouco 

alarmada, ainda não sabia como iria construir a UD. Assim sendo, com poucas 

aulas (oito aulas) incidi, em consonância com a PC, no que seria fundamental 

ensinar como introdução à modalidade. Ou seja, passe de ombro e picado, 

através de jogos - conteúdos que não são propostos de forma isolada pelo 

PNEF. Aquando da planificação da UD, apresentei uma abordagem da base para 

o topo, onde os conteúdos surgiam antes do contexto de jogo. Posteriormente, 

e em concordância com a PC, conclui que seria mais produtivo trabalhar esses 

conteúdos numa aproximação ao jogo. Isto é, recorrendo a uma abordagem do 

topo para a base, tornando a UD muito focada em jogos, mesmo para trabalhar 

o remate. Esta abordagem tática coincide com a proposta do PNEF. 

Por sua vez, no 10º ano, lecionei uma UD de Dança com apenas quatro 

aulas, mais especificamente o Merengue. Para a construção desta UD, a PC 

disponibilizou-me um DVD do ensino de Merengue em EF, permitindo que eu 

reunisse os passos, em função do número de aulas disponíveis. Como era do 

meu conhecimento, não tive quaisquer dificuldades em construir essa UD. 

O facto de lecionarmos duas modalidades por período permitiu que 

tivéssemos UD de oito/dez aulas, o que corresponde a um trabalho durante 4 a 

5 semanas, subscrevendo as orientações do PNEF. Foi uma decisão que se 

mostrou favorável, pois recordo-me que quando era aluna, por norma, eram 

lecionadas três modalidades por período, à exceção do 3º. Contudo, mesmo com 

UD de 10 aulas, UD “demasiado pequenas” (Graça, 2015, p. 19), é difícil 

conseguirmos consolidar as matérias. Paralelamente, quando um professor não 

consegue fazer chegar a sua mensagem de igual forma, a todos os alunos, este 

processo de consolidação torna-se ainda mais difícil.  
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Quando temos aulas na faculdade vamos partilhando as nossas 

experiências do EP. Tive conhecimento de colegas que organizaram as suas UD 

de forma intercaladas, tendo vantagens e desvantagens. A continuidade nas UD 

é vantajosa, na medida em que se exercitam mais os conteúdos. A forma 

intercalada oferece outras vantagens, mas um trabalho distanciado requer que 

os alunos estejam mais focados e atentos, para não esquecendo o trabalho 

realizado de uma aula para a outra, ponto que também pode ser desvantajoso 

para este método.  

No que se refere aos modelos de ensino aplicados nas UD, recorri sempre 

ao Modelo de Instrução Direta (MID). Neste contexto, era eu a responsável por 

todas as decisões concernentes ao que realizar em cada aula, pelas rotinas de 

reunião com os alunos e de gestão da aula, em que eu instruía e a turma 

correspondia (Mesquita e Graça, 2011). Para tal, tentei definir objetivos que 

facilitassem a compreensão da turma a par de uma instrução clara e objetiva, tal 

como refere Housner (1985, cit. Graça, 2001). 

Contudo, tal como Mesquita e Graça (2011, p. 51) defendem, este modelo 

promove a “participação ativa, empenhada e responsabilizada dos alunos”. 

Deste modo, em algumas modalidades planeei torneios na construção das UD, 

para assim apelar à autonomia da turma. Essa planificação foi alterada, na 

medida em que tinha de me focar nos conteúdos que, de facto, importavam ser 

abordados e a organização desses torneios implicava gastar mais tempo de aula.  

 

 

3.1.1.3. Plano de aula 
 

O último nível do planeamento, o PdA é, para Bento (2003, p. 18), um 

plano que “conduz as reflexões anteriores à realização metodológica do ensino 

e ao balanço das atividades concretas do professor e dos alunos".  

Em termos de documento, propriamente dito, segui a estrutura de Vickers 

(1990), pois a sua utilização durante o primeiro ano de mestrado, mostrou-se ser 

organizada e clara. Numa primeira parte de identificação do plano, Vickers 

(1990) defende a apresentação de informações de carácter mais geral, como o 

nome do docente, o ano de escolaridade, a turma, o número de alunos, o número 
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da aula letiva, a sessão correspondente à UD, a data e a hora da aula, bem como 

o espaço de trabalho, a duração da aula e o material necessário. No que às 

dimensões didáticas concerne, o documento deverá conter a UD e a respetiva 

função didática, bem como o objetivo da aula nas quatro categorias 

transdisciplinares propostas por Vickers (1990). A necessidade de definir estes 

objetivos pelas categorias foi reforçada pela PC. Com efeito, tal auxiliou na 

reflexão sobre o que realmente era pretendido para cada uma das aulas, nos 

diversos níveis de trabalho. 

Em relação às propostas de atividades, o cabeçalho determinava as 

seguintes dimensões didáticas: a parte da aula, se inicial, fundamental ou final; 

a duração de cada exercício; os objetivos comportamentais, que permitiram que 

eu determinasse o que pretendia que os alunos realizassem. Era, igualmente, 

apresentada a sua organização didático-metodológica e, por fim, as 

componentes críticas.  

Ao longo do ano, foi-nos sugerida a substituição do termo “componentes 

críticas” para palavras-chave, na tentativa de auxiliar e melhorar a nossa 

instrução e emissão de feedback(s). A PC propôs, entretanto, que se incluísse o 

sumário da aula e os grupos de trabalho. A integração dos grupos de trabalho 

revelou-se de grande valia, uma vez que essa organização prévia resultou em 

mais tempo útil de aula. Esta organização é possível ser observada no quadro 

2. 
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Quadro 2 - Exemplar do plano de aula utilizado ao longo do ano letivo. 

 

 

No que concerne à dinâmica organizativa estabelecida entre os EE e a 

PC, a entrega dos PdA era efetuada até ao final do dia anterior ao da aula, a fim 

de serem analisados pela PC. De uma forma geral, a PC desenvolvia os seus 

comentários, salientando questões de segurança, formas diferentes de 

organização das aulas e propondo atividades e progressões de aprendizagem 

alternativas. Após essa revisão, procedia aos ajustes necessários, visto que 

apresentava dificuldades em estipular o tempo necessário para cada atividade, 

acabando por se refletir em aulas com muitas atividades e pouco tempo de 

prática.  

Plano de Aula 
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Espaço:  Duração:  Material:  
Unidade didática:  Função didática:  
Objetivo da aula:  
- Habilidades motoras:  
- Condição Física:  
- Cultura desportiva:  
- Conceitos Psicossociais:  
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A evolução na construção dos PdA foi irregular, dependendo também das 

modalidades em causa. De facto, nas que não me eram tão familiares, não 

conseguia definir as melhores situações de aprendizagem e tendia a preenchê-

los PdA em demasia. Paralelamente a esse preenchimento, apresentava 

propostas com organizações muito específicas, despendendo tempo de aula na 

sua preparação e instrução. Com a experiência comecei a propor atividades com 

a mesma organização, o que se repercutiu, não apenas na diminuição do tempo 

despendido, mas também na vantagem em manter os alunos em constante 

prática, diminuindo, consequentemente, os comportamentos fora da tarefa. 

Outra dificuldade sentida inicialmente, esteve relacionada com a distinção 

entre os objetivos comportamentais e as componentes críticas, dado que repetia 

o seu conteúdo em ambas. Com os feedback(s) da PC, fui melhorando este 

aspeto. 

Em alguns casos, foi necessário reajustar o plano em função das 

condições meteorológicas. Neste tipo de situação, optei por propor um plano B, 

até porque há autores, como Bento (2003) que defendem que estes (os planos) 

podem e devem ter alternativas. A modalidade em que isso foi mais frequente 

foi a de Atletismo, face às condições atmosféricas. 

Planear as aulas orientou-me sempre para o seu objetivo no contexto da 

UD. Com efeito, raramente foi necessário recorrer ao PdA durante as aulas, para 

me orientar em relação às propostas de trabalho. O que significa que esse 

planeamento foi ponderado, mesmo que nem sempre decorresse conforme o 

previsto, consequência das contigências da prática. Exemplo disso foi uma aula 

de Voleibol, cujo planeamento estava orientado com uma determinada 

organização dos grupos e respetivos campos. Contudo, no momento em que 

dividi a turma, verifiquei que o número de alunos era superior ao número de 

campos. O que prova que sem uma boa planificação, o sucesso da aula fica 

comprometido por todo o processo que a envolve. 
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3.1.2. A minha intervenção nas aulas 
 

Sarmento et al. (1998, p. 1) referem que “a intervenção pedagógica 

envolve a utilização de diversas técnicas de ensino identificadas e relacionadas 

com as técnicas de instrução, gestão, clima relacional e controlo disciplinar”. Esta 

secção reflete os problemas e estratégias resolutivas vivenciadas nessas quatro 

dimensões de intervenção pedagógica. 

 

3.1.2.1. Controlar a turma para gerar um bom clima de aula 
 

A presente temática era a que, inicialmente, mais receava devido à minha 

natural impaciência para com comportamentos disruptivos. Ademais, receava 

que a minha condição de EE influenciasse os comportamentos da turma. Se não 

há controlo, não há um bom clima, logo a organização e gestão da aula ficam 

condicionadas, bem como a instrução do professor. 

A relação alunos-professor foi construída, sobretudo, no 1º período, 

através de uma autoridade conquistada, recorrendo ao diálogo no final das aulas, 

com o objetivo de transmitir mensagens relativas às atitudes e valores sociais. 

Este ponto foi algo que nunca quis impor, pois o diálogo é um meio condutor 

para a resolução de problemas. Quando ingressei neste EP, tive sempre 

presente a questão de não alimentar as queixas de uns e de outros, para não 

tomar partido, por ventura injustamente, de alguém, tal como disse abordado na 

entrevista inicial com o diretor. E, de facto, no início eram relativamente 

frequentes esses lamentos. Contudo, terminei o ano sem que tal fosse uma 

preocupação para mim, mantendo um bom relacionamento e um bom clima entre 

professor-alunos e aluno-aluno.  

Como criei expectativas iniciais muito altas, face ao que a PC me tinha 

informado, esperava uma turma empenhada e bem comportada. Todavia, 

deparei-me com uma turma sem autonomia, com alguns elementos 

perturbadores e infantis. Deste modo, não tivemos um bom começo, pois 

recriminava-os pelas suas más atitudes. Até que apercebi que o erro era meu, 

uma vez que dava demasiada importância às pequenas distrações e faltava-me 
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paciência quando tinham comportamentos inadequados. Este aspeto pode ser 

comprovado pelo seguinte excerto que ilustra, exatamente, esta questão:  

“Não consigo controlar a minha turma e não consigo refletir sobre 

o que mais posso fazer (...) Passei a aula a pedir esforço, para 

pararem com a brincadeira e mesmo assim não resultou. Quando 

atendia a um grupo, o outro parava o exercício (…) Na troca da 

estação de um grupo para o outro, mais uma vez os alunos 

dispersaram, até que reparo num aluno a pontapear uma bola e 

outros na brincadeira. Foi “a gota que fez transbordar o copo de 

água”!” (Diário de bordo, UD de Basquetebol, aula 10, 9 de 

outubro de 2015, p. 1). 

Um aluno em particular, o Manuel (pseudónimo), causou-me alguns 

problemas no 1º período. Tentei variadas estratégias, desde desvalorizar os 

seus comportamentos, a sancionar a turma pelos seus atos, na tentativa de o 

culpabilizar. Até que comecei a valorizá-lo e a dar-lhe mais atenção e, como 

consequência, o aluno mudou a sua postura, quer para comigo, quer para com 

a turma. Ilustro esta alteração com o seguinte excerto:  

“Ao pedir à turma para realizarem prancha (…) dei sanções a cada 

um que desistisse (...). No caso do Manuel (…) entretanto terminei 

o exercício e o aluno pediu-me para esperar porque lhe faltavam 

três. Ele podia perfeitamente ter feito só duas repetições que eu 

não iria reparar, mas mostrou o seu lado humilde, que é algo que 

aprecio imenso. E tal como o sancionei em frente a todos, de igual 

modo o valorizei, porque sei que são estas pequenas palavras 

que nos marcam; pelo menos a mim sempre me marcaram” 

(Diário de bordo, UD de Ginástica, aula 40, 8 de janeiro de 2016, 

p. 2). 

Foi na modalidade de Ginástica onde, normalmente, há um índice de 

desmotivação maior por parte do género masculino, que esse aluno teve 

sucesso e, por isso, merecia o meu destaque. No final dessa aula fiz a seguinte 

reflexão: 

“(…) um aluno que normalmente não é nada empenhado, está 

muito aplicado e esforça-se em todas as aulas. O que analiso 
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neste caso, é o sucesso que o aluno está a ter na execução dos 

exercícios e a motivação que eu lhe estou a dar” (Diário de bordo, 

UD de Ginástica, aulas 50 e 51, 2 de fevereiro de 2016, p.1). 

É importante que os alunos sejam persistentes, que sejam capazes de se 

superarem e que haja uma interação entre o aluno e a tarefa, para que o sucesso 

seja evidente através do esforço a que o aluno se compromete (Alves, 2003). 

Esta interação podia ter proporcionado sentimentos de frustração, com o aluno 

a desmotivar-se rapidamente mas, neste caso, proporcionou sentimentos de 

prazer e sucesso. 

A maior e melhor conclusão que retiro desta experiência é constatar a 

necessidade dos professores criarem situações de aprendizagem, através das 

quais os alunos se mantenham empenhados na tarefa sem que se distraiam e, 

consequentemente, sem comportamentos fora da tarefa. Como referem 

Sarmento et al. (1998, p. 4), “a disciplina não é só o resultado da eficaz aplicação 

das técnicas de controlo disciplinar, mas é também o resultado da organização 

e gestão da actividade, da competência com que é aplicada e também do clima 

relacional”. 

No 1º período, a minha turma apresentou alguns conflitos sociais, pelo 

que me senti no dever de tentar combatê-los. Neste sentido, no final de algumas 

aulas propus atividades de teambuilding que, por si só, transmitissem uma 

mensagem à turma. No final de cada atividade explicava o que pretendia 

exatamente com aquela proposta. O excerto seguinte demonstra a afirmação 

anterior: 

“(…) cujo objetivo era mostrar que o trabalho em equipa é muito 

mais rico e pode facilitar-nos muito as diversas situações que 

vivemos no nosso dia a dia. No final do exercício deixei uma 

mensagem relativa a esse objetivo (…)” (Diário de bordo, UD de 

Atletismo, aulas 26 e 27, 17 de novembro de 2015, p. 2). 
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3.1.2.2. Organizar e gerir 

 

Nesta dimensão de intervenção pedagógica, é importante referir as 

rotinas estabelecidas nas aulas, para que os alunos reconheçam o que fazer 

aquando de determinadas instruções de minha parte (Graça, 2001). Aqui, são 

apresentadas estratégias que utilizei para organizar as aulas, gerir o tempo dos 

exercícios, controlar o comportamento da turma e motivá-la (Sarmento et al., 

1998). 

Estabeleci algumas rotinas, desde o início do ano letivo, que permitiram 

“coordenar e controlar sequências de comportamentos” (Graça, 2001, p. 108). 

Informei, desde logo, os alunos que teriam cinco minutos para se equiparem, 

após o sinal de entrada, e dez minutos para tomarem banho. Ao fim dos 

primeiros cinco minutos os alunos que não estavam presentes tinham falta de 

atraso. Esta regra permitiu aproveitar o máximo de tempo da aula, 

consequentemente o tempo de prática. Contudo, demorou algum tempo a ser 

aceite por todos, uma vez que em anos anteriores não tinham tempo limite de 

chegar à aula. Efetivamente, este ano presenciei muitas situações dessas, em 

particular ao observar as aulas dos meus colegas de EP. Por vezes, estes 

estavam a realizar o segundo exercício da aula, quando o docente do espaço 

vizinho iniciava a sua. 

Estabeleci, também, rotinas de reunião antes, durante e após as aulas. A 

turma posicionava-se em forma de U, de maneira que eu mantivesse todos os 

alunos no meu campo de visão. Desse modo, era fácil perceber se estavam a 

conversar ou atentos a outros acontecimentos. Este tipo de estratégias foi 

influenciado pelas modalidades e respetivos locais de trabalho, tal como se 

verificou na UD de Basquetebol, na qual reunia longe das balizas, para que os 

alunos não brincassem em cima delas. Na de Ginástica, por sua vez, como 

estávamos num espaço isolado, e como havia um trabalho por grupos, não 

necessitei de estabelecer essa rotina de reunião, nem de me preocupar com a 

organização do material. Todavia, na transição desta modalidade para a de 

Voleibol, uma vez que o espaço era partilhado, escutando-se o barulho das 

bolas, foi importante salientar esta questão. O excerto seguinte patenteia essa 

estratégia: 
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“Assim, devo recapitular que, no momento que dou sinal para 

parar, todas as bolas devem ficar imobilizadas e, quando em 

momentos de reunião, os alunos deve estar em forma de U sem 

ninguém estar tapado por ninguém” (Diário de bordo, UD de 

Ginástica, aulas 54 e 55, 16 de fevereiro de 2016, p. 2). 

No que se refere à minha deslocação pelo espaço e pelos alunos, ficaram 

evidentes certas falhas, em particular nas aulas iniciais. Por vezes, tinha alunos 

fora do meu campo de visão, enquanto observava ou instruía outros, que não 

cumpriam com o objetivo da tarefa ou paravam mesmo a sua realização. Este 

comportamento foi-se desvanecendo à medida que fui sendo alertada pela PC 

no final das aulas, paralelamente à análise dos vídeos das aulas filmadas. Foi, 

por isso, importante adquirir algumas estratégias, que me permitiram observar 

bons e maus comportamentos à distância e motivar ou sancionar os alunos, 

respetivamente. Todavia, não adotei a estratégia que a PC nos aconselhava, 

que consistia em colocar-me num canto da aula e focar-me na quantidade de 

empenho motor nesse momento. Apesar de concordar com o seu objetivo, nunca 

desenvolvi essa reflexão durante a ação, pois, por vezes, estava focada num 

grupo restrito e com o pensamento de que a aula estava a funcionar muito bem, 

enquanto a restante turma estava em momentos de espera. 

Ainda neste item, importa abordar o tempo estabelecido para os 

exercícios e a transição dos alunos de um exercício para outro. Com efeito, 

mesmo que irregularmente, houve lacunas na minha prestação que 

influenciaram o tempo de prática dos alunos. Nunca cumpri rigorosamente o 

tempo pré-estabelecido para cada situação de aprendizagem: dependia das 

eventuais dificuldades da turma, da sua desmotivação ou motivação para 

continuar a sua prática, do objetivo do exercício e da sua validade. Esta opção 

nem sempre beneficiava os restantes exercícios, na medida em que resultava 

num tempo reduzido de prática, bem como no término da aula após o previsto.  

No tempo de transição de exercício para exercício, havia algumas 

quebras, quer para preparar o material, quer para instruir, ou quando 

proporcionava autonomia à turma para se dividir pelos respetivos locais de 

trabalho. Faltava, pois, imposição de minha parte em realizar uma contagem 
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decrescente, que determinava o tempo que a turma tinha para iniciar os 

exercícios. Todos os contras contribuíam para longos períodos dessa transição. 

O excerto seguinte é um exemplo desta falha: 

“O ponto mais importante que devo reter é o tempo de 

organização de um exercício para outro (…) onde a turma 

demorou cerca de 5’ para ocupar os devidos postos” (Diário de 

bordo, UD de Atletismo, aulas 26 e 27, 17 de novembro de 2015, 

p. 1).  

Na tentativa de não aumentar ainda mais os atrasos, iniciava a aula com 

o material montado para o primeiro exercício e com o restante num carrinho 

próprio. 

Com o intuito de motivar a turma, senti a necessidade extrema de 

implementar torneios na modalidade de Voleibol, nos quais os alunos eram 

responsáveis pela organização das equipas, visto as questões técnicas se terem 

tornado aborrecidas. Este aspeto alterou, ligeiramente, a organização das aulas 

em relação às anteriores rotinas, uma vez que deixei de ser a única interveniente 

na direção da aula.  

No que concerne à unidade de condição física, adotei algumas estratégias 

motivacionais, ao longo do ano de EP, para um melhor funcionamento das aulas. 

Neste sentido, implementei testes físicos no início de todos os períodos letivos, 

designadamente o teste da milha, com a medição da frequência cardíaca antes 

e após, um minuto para um máximo de abdominais e um minuto para um máximo 

de flexões e burpees em trinta segundos. No final do ano letivo, apresentei os 

resultados aos alunos que, na sua maioria, evoluíram. Ressaltou o progresso 

dos alunos que não praticavam nenhuma modalidade, mostrando-lhes o 

contributo das aulas de EF.  

Os resultados menos bons foram os do teste da milha. Os adolescentes 

simplesmente não gostam de correr por correr. Têm de ter um estímulo! 

Desenvolvi algumas estratégias de motivação para a corrida de resistência, que 

serviu de preparação para o corta-mato. Assim sendo, foram criadas equipas 

com um capitão, que era responsável por manter a sua equipa sempre unida 

durante a corrida, ou por grupos mistos, grupos reunidos consoante os 
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resultados do teste da milha e grupos escolhidos por eles. Algumas das 

estratégias resultaram, outras não, tal como era de prever. Era importante uma 

motivação intrínseca (Cruz, 1996), que motivasse a ser competente e a aprender 

novas competências, a gostar da competição, da ação ou excitação, e a querer 

divertir-se. Esta estratégia coincide com o que Graça (2015, p. 23) refere ao 

afirmar que “o conteúdo do processo de ensino e aprendizagem (…) é o que é 

entendido pelos alunos, o que mobiliza a sua atenção, o seu esforço, a sua 

compreensão, a sua aplicação, o seu pensamento e a sua ação”.  

 

 

3.1.2.3. Uma boa instrução a par da capacidade de observar 
 

Relativamente à instrução, a base orientadora para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos (Mesquita e Graça, 2011), importa, em primeira 

instância, referir a importância da relação entre o conhecimento e a ação, pois 

se não há conhecimento, não há uma aplicação prática correta (Bento, 2014). E 

era importantíssimo eu conseguir “tornar a prática mais consciente por meio da 

teoria”, para que conseguisse “esclarecê-la e iluminá-la” através dos 

fundamentos teóricos (Bento, 2014, p. 30). Para mim, este foi um dos aspetos 

de formação mais importantes do EP. 

Em contexto prático, a minha instrução foi pouco constante. Por vezes, 

instruía de forma clara, noutras situações de forma mais confusa, muito extensa 

ou curta. Por conseguinte, os alunos nem sempre compreendiam o que era 

pretendido, no momento de passar para a prática. Manifestei certas dificuldades, 

especialmente em apresentar o objetivo dos exercícios e em explicar o que 

pretendia. O que resultava em períodos longos e repetidos de instrução. 

Inicialmente, responsabilizava os alunos, por não estarem atentos.  

Na verdade, este foi um dos maiores problemas de atuação na aula: 

alguma incapacidade de fazer chegar aos alunos a mensagem da melhor forma, 

de um modo claro e objetivo. Aquilo a que Sarmento et al. (1998) intitulam de 

transmissão da informação, atendendo a três aspetos: i) acessibilidade – recurso 

ao vocabulário e termos adequados à modalidade e ao público alvo; ii) exatidão 
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– a clareza da informação que se pretende transmitir; e iii) brevidade – discurso 

rápido e simples, quanto possível, para uma melhor compreensão. 

Houve mesmo aulas em que questionei os alunos após a instrução, para 

ter a certeza de que a informação tinha sido entendida, procurando também 

perceber se determinado aluno estava ou não a prestar atenção. Esta estratégia 

é suportada por Rosado e Mesquita (2011). O seguinte excerto ilustra esse facto: 

“No momento da apresentação da tarefa terei que estar mais 

atenta àqueles que estão distraídos com o propósito de os 

questionar de seguida” (Diário de bordo, UD de Atletismo, aulas 

20 e 21, dia 4 de novembro, p. 1). 

A par da apresentação da instrução, a demonstração é commumente 

considerada como uma outra estratégia de transmissão da informação (Fonseca, 

2010). Assim sendo, recorri à demonstração em todas as modalidades. No 

entanto, nem sempre correu bem, pois não pretendia impor a demonstração aos 

alunos, pela seguinte razão: 

“(...) não quero que os alunos se sintam como eu, em muitas 

aulas, me senti. Quero que mesmo os menos aptos sejam 

capazes de se exporem à turma e de demonstrarem que 

conseguem” (Diário de bordo, UD de Basquetebol, aula 13, 16 de 

outubro de 2016, p. 2).  

Apesar de haver autores como Rosado e Mesquita (2011) que defendem 

a demonstração com recurso aos bons praticantes, eu defendo a minha 

perspetiva, admitindo que pode não ser a melhor, face à minha reduzida 

experiência. 

Ao mesmo tempo, evitei ser eu a realizar qualquer demonstração, pois 

sempre receei errar. Não era de todo meu desejo ser motivo de chacota na 

turma, mesmo que os mesmos autores (2011, p. 98) afirmem que esta opção 

pode contribuir para “uma imagem positiva” do professor. A necessidade de 

exemplificar algo mais complexo ocorreu numa modalidade em que estava à 

vontade para o fazer, pelo que nunca me senti constrangida. Por outro lado, esse 

recurso permitia-me estar liberta para a instrução (Rosado e Mesquita, 2011). 

Não obstante, retive um ensinamento numa formação pessoal, enquanto 

frequentava a licenciatura: as aulas não são para o professor, as aulas são para 
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os alunos. Deste modo, afirmo que o professor tem de saber ensinar e não 

necessita, obrigatoriamente, de saber realizar.  

Se a falta de conhecimento interfere muito na nossa intervenção e se a 

instrução foi afetada por este aspeto, a observação não foi exceção (Rink, 2012).  

A capacidade de observação é fundamental para fornecer os feedback(s) 

mais adequados à situação e para decidir quais as propostas de exercícios para 

as aulas seguintes, em função da evolução dos alunos (Rink, 2012). Assim, 

entende-se por feedback a informação que os alunos recebem, por parte da 

observação do professor, relativamente ao comportamento observado 

(Sarmento et al., 1998).  

Em algumas modalidades, principalmente na UD de Atletismo, observava 

os alunos, mas não entendia qual o problema que estava a comprometer a sua 

ação, tal como se observa no seguinte excerto: 

“Todavia, (...) no salto em comprimento apercebi-me que nos 

momentos de dar feedback(s) aos alunos não conseguia 

identificar o principal erro” (Diário de bordo, UD de Atletismo, 

aulas 28, 20 de novembro de 2015, p. 1). 

Esta questão compromete a intervenção do professor. A nível pessoal 

impediu-me de ser mais interventiva e de ensinar como desejava. Nas 

modalidades que tinha mais dificuldades, observa-me me a recorrer aos 

feedback(s) motivacionais para compensar o que não dizia de relevante. Em 

determinada aula, pedi a um colega estagiário para que “preenchesse uma ficha 

de observação relativa aos feedback(s) pedagógicos na tentativa de perceber 

que tipo de feedback(s) utilizava e a sua frequência” (Diário de bordo, UD de 

Atletismo, aulas 29 e 30, 25 de novembro de 2015, p. 1). Em contrapartida, na 

UD de Ginástica sinto que fui exímia, quer na quantidade, quer na qualidade dos 

feedback(s), por ser uma modalidade em que detenho conhecimento do 

conteúdo. 

Todas as estratégias acima referidas foram estipuladas em função da 

turma que abracei. Contudo, houve necessidade de desenvolver outras aquando 

da intervenção nas turmas do 5º e 10º anos. 

No 5º ano, foi importantíssimo reunir-me com a turma num canto do 

pavilhão, face ao ruído perturbador. Sentá-los foi outra adaptação à turma, visto 
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que não conseguia mantê-los em U quando instruía, havendo sempre um aluno 

que saía do seu sítio. Neste ciclo não podia ser intransigente, pela razão da 

turma já ter rotinado estas questões com o professor residente, levando-me a 

adaptar aos alunos. Em relação à minha instrução, teve de ser o mais 

esclarecedora possível, para que a turma me acompanhasse, dado que os 

alunos não tinham qualquer base desportiva, à exceção dos praticantes de 

modalidades num clube. Nesta turma, promovi muito a autonomia dos alunos 

pela distribuição no espaço durante os exercícios; mesmo que essa intervenção 

tivesse surgido inconscientemente, resultou na primeira aula. O que contribuiu 

para que nas restantes aulas conseguisse aproveitar esse tempo para a prática.  

No 10º ano, por sua vez, os alunos eram bem mais maduros, já 

caminhavam para adultos, já traziam consigo alguma experiência nas 

modalidades e interpretavam com maior facilidade os exercícios e a instrução. A 

minha intervenção foi tão reduzida que, paralelamente à vantagem do espaço, 

não foi necessário estabelecer momentos de reunião. 

No meio de tudo isto, assola-me a questão sobre a possibilidade de um 

professor conseguir desenvolver um bom trabalho junto dos alunos e, 

consequentemente, promover sua evolução significativa. Esta dúvida cresce ao 

considerar a grande dimensão das turmas. Na UD de Ginástica, no 10º ano, a 

professora dividiu a turma por níveis e cada nível tinha acompanhamento de um 

professor. Isto permitiu que, numa primeira instância, toda a turma estivesse em 

prática e que houvesse uma evolução acentuada em alguns alunos. Na verdade, 

para alcançar um progresso notório, seria necessário ter um grupo de trabalho 

pequeno para estar, persistentemente, a trabalhar. Este foi, de facto, um ponto 

que no início do EP me abalou, porque eu terminava as aulas insatisfeita, 

observando apenas pequenas evoluções e somente em alguns alunos. 

 

 

3.1.3. Avaliação Diagnóstica e Sumativa 
 

No decurso da PES recorri a dois tipos de avaliação: diagnóstica (AD) e 

sumativa (AS). A AD auxilia o professor a planear as UD e respetivas aulas e a 
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reajustar estratégias de intervenção, em função dos problemas que a turma 

apresenta nesse momento de avaliação (Gonçalves et al., 2010). A AS, por sua 

vez, compara os resultados iniciais e os finais, verificando a evolução de cada 

aluno (Gonçalves et al., 2010). Na minha EC, a AS dividia-se nos seguintes 

parâmetros e respetiva percentagem: Saber estar (20%), Saber (20%) e Saber 

fazer (60%).  

Assim sendo, todas as AD e AS, de modalidades coletivas, foram 

concretizadas em contexto de jogo, uma vez que esse era o meu enfoque: a 

aprendizagem através do jogo. Segundo Mesquita e Graça (2011), a competição 

gerada pelo jogo é um meio privilegiado de aplicação e de avaliação. 

Efetivamente, quando temos um objetivo, a nossa motivação e empenho são 

maiores; estamos pessoalmente comprometidos (Rocha, 2009). Quando a 

competição é um objetivo, pode influenciar, positiva ou negativamente, a 

prestação dos alunos. 

Deste modo, suportei-me sobretudo numa avaliação criterial, avaliação 

esta que pressupõe a definição de critérios correspondentes à resposta que o 

professor pretende obter (Gonçalves et al., 2010). A maior dificuldade que tive 

foi na definição desses critérios, em função do que tinha lecionado. 

As grelhas de avaliação construídas assumiram o formato de escala de 

apreciação, inicialmente com três níveis e, posteriormente, com quatro. A 

alteração decorreu após discussão em NE, pois concluímos que tínhamos 

tendência a recorrer ao nível intermédio. Assim sendo, optei por propor quatro 

escalas, podendo assim distinguir mais facilmente o nível dos alunos.  

A ficha da avaliação da primeira UD sofreu algumas alterações. Era de tal 

modo extensa que, mesmo com as modificações a que foi sujeita, não a consegui 

terminar, tal como é possível verificar no seguinte excerto: 

“(…) não foi possível avaliar os alunos nos critérios todos (…) 

Talvez fosse melhor ter menos critérios e mais globais sem que 

por isso a avaliação da turma fosse influenciada” (Diário de bordo, 

UD de Basquetebol, 1 de outubro de 2015, p. 1). 

A partir desse momento, fui induzida a realizar uma ficha simples para 

facilitar a minha observação e, consequentemente, o registo das notas. Desse 

modo, poupei algum tempo no momento da avaliação, direcionando-me somente 

para o que pretendia. 
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No momento da AS da modalidade de Atletismo, por exemplo, fiquei 

surpreendida com um aluno que realizou, de forma muito bem sucedida, o salto 

em comprimento; alguém em quem nunca havia reparado. Esta ocorrência 

obrigou-me a concluir que não terei tido qualquer intervenção junto dele. Além 

disso, se quisesse preencher a ficha de AD com a memória do decorrer das 

aulas, não teria elementos para classificar alguns alunos, pela minha dificuldade 

na capacidade de observação. O seguinte excerto ilustra esse acontecimento: 

“(…) o aluno teve sempre esse desempenho nas aulas e eu nunca 

me apercebi, logo, é muito provável que nunca lhe tenha emitido 

feedback(s) individuais (…) Senti-me desconfortável ao deparar-

me com esta situação, porque significa que eu, para com aquele 

aluno, não fui professora” (Diário de bordo, UD de Atletismo, aulas 

36 e 37, 15 de dezembro de 2015, p. 1). 

Importa, também, partilhar a influência do nosso julgamento intuitivo na 

nota da AS. Como a nota da UD englobava os três saberes, o resultado final 

raramente coincidia com a nota do saber fazer. Na maioria das modalidades, 

houve pelo menos uma avaliação influenciada pelo empenho, prestação e 

dedicação, ou seja, saber estar, que esse aluno teve durante a modalidade, 

paralelamente à sua evolução. Como defendem Mesquita e Graça (2011), 

procurei, pois, obter uma majoração da prestação dos alunos ao longo da UD e 

do ano, ou seja, o seu saber estar, acompanhando com a avaliação do saber. 

Estes acontecimentos compeliram-me a uma reflexão sobre a 

subjetividade das classificações. Uma grande lição do EP é aprender a “sair fora 

da caixa”, isto é, não me cingir ao que os documentos apresentam, quando sei 

que os alunos terão desempenhado um trabalho melhor. Logo na primeira 

modalidade verifiquei esta situação, tal como se pode ler no excerto abaixo: 

“No final da AS atribuí as notas consoante os dados da avaliação. 

Contudo, não concordava com muitos deles, pelo que aferi as 

notas através do que observei durante a UD” (Diário de bordo, UD 

de Basquetebol, 12 de novembro de 2015, p. 1). 

Todo este processo foi influenciado pelo meu conhecimento relativamente 

à modalidade e à minha própria intervenção. Não elaborei uma AS exigente e 

que incluísse parâmetros que não tinham sido trabalhados nas aulas, para me 

sentir confortável e ser o mais correta possível na avaliação final. 
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3.2. Uma professora na escola 
 

O papel do professor numa escola não passa somente pelo lecionar das 

suas aulas, e o professor de EF não é exceção. Neste sentido, um professor 

abarca funções, perante a comunidade escolar, que vão mais além da sua 

intervenção junto dos alunos, contribuindo para uma escola melhor, mais 

interventiva e mais inovadora.  

Neste capítulo apresentarei todo o meu contributo como professora, fora 

das minhas aulas. 

 

 

3.2.1. As reuniões  

 

Quando ingressei no EP nunca antes tinha refletido sobre a importância 

das reuniões quer de conselho geral, quer de conselho de turma. Considerava 

que o professor de EF não tinha um papel muito interventivo nestas, porque tem 

um conhecimento dos alunos, ligeiramente, diferente dos restantes docentes. 

Paralelamente, considero que criamos outra empatia com eles.  

Assim que se iniciou o ano letivo este pensamento desvaneceu-se. As 

aulas ainda não tinham iniciado e todos os docentes do departamento foram 

convocados para uma reunião de conselho geral. Uma reunião que, na minha 

opinião, não grande teve sentido por vários motivos: 

- foram apresentados todos os docentes, de todos os departamentos e 

disciplinas. A maioria dos professores estava efetiva há anos e conheciam-se. 

Se por ventura isso não se verificasse com algum professor, decorreria um ano 

letivo que proporcionaria esse contacto; 

- foram apresentados outros aspetos relativos às condições de uma das 

instalações do agrupamento. Não tive a oportunidade de perceber, ao certo, o 

que se tratava, porque ao fim de cinco minutos os professores conversavam uns 

com os outros. Nessa reunião questionei-me constantemente sobre a razão dos 

professores nas suas aulas, quando os alunos estão a conversar; 
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- considero que teria sido uma reunião enriquecedora se tivesse ocorrido 

um apelo ao empenho e dedicação dos professores nas aulas, uma motivação 

para enfrentar mais um ano letivo, novas propostas e estratégias de ensino. 

Em contrapartida, as reuniões do Departamento Curricular de Expressões 

seguiam ordens de trabalho distinguidas pelas disciplinas nele inseridas. No final 

destas reuniões o grupo de EF do agrupamento reunia-se para planificar as 

atividades periódicas e anuais, pelas quais era responsável, seguindo sempre 

uma estrutura ponderada e hierarquizada, consoante a importância dos 

assuntos. Durante estes encontros os docentes iam debatendo assuntos, nem 

sempre consensuais, das quais nós EE não estávamos inteirados deixando-me 

muito pouco interventiva e, ligeiramente, inibida. Todavia, ao estabelecer 

relações e contactos com os professores diariamente, fui debatendo e 

partilhando opiniões, para conseguir conquistar o meu espaço interventivo. 

Aquando da reunião do 2º período, tive voz para informar a atividade a realizar 

no Dia D, que é da inteira responsabilidade dos EE. Não houve qualquer objeção, 

mas também nenhuma sugestão. 

As reuniões do conselho de turma são fulcrais para a discussão de notas 

e partilha de opiniões em relação à turma e aos alunos, assim como as reuniões 

intercalares. Mais uma vez, a minha intervenção foi reduzida, primeiramente, 

porque a maioria dos professores que constituíam o conselho da minha turma, 

acompanhavam-na desde o início do 3º ciclo. Deste modo, as suas opiniões 

eram fundamentadas e, por conseguinte, senti-me uma EE sem voto no assunto. 

 

 

3.2.1.1. Diretor de turma: um cargo complexo 

 

A função de Diretor de Turma (DT) requer competências de comunicação, 

de relacionamento interpessoal para uma melhor dinamização, condução das 

reuniões e atendimento aos encarregados de educação (Zenhas (2006). O DT 

tem acesso a informações acerca dos alunos e respetivas famílias, bem como o 

contacto com os professores que contemplam o seu conselho de turma (Roldão, 

2007). Assim, também o afirma Zenhas (2004, p.6) quando diz que ”da 
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intervenção do DT resulta a possibilidade de execução de um trabalho 

participado por pais, alunos e professores, sob a sua coordenação. 

De acordo com as normas e orientações da FADEUP5, é função do EE 

“Compreender o papel de DT na sua relação com os pares, sob o ponto de vista 

administrativo e de gestão de relações humanas e enquanto responsável pela 

área não disciplinar” (p. 6). 

Neste sentido, a PC dividiu o cargo de DT por cada EE, por período. A 

mim competiu-me auxiliar no 1º período todas as funções relativas às faltas dos 

alunos. Foi um período sem muita preocupação, na medida em que determinou 

o início do ano letivo, não havendo muitas faltas de presença ou de indisciplina. 

Todavia, permitiu entender a rotina de um DT, quanto ao dossiê da sua turma e 

a responsabilidade que lhe está inerente em receber as justificações das faltas. 

Nesta minha intervenção não fui muito autónoma, necessitei de recorrer à PC 

constantemente, não só, mas também, pela razão de recear cometer algum erro. 

Quando comecei a sentir-me mais capaz de ser autónoma, esse meu papel 

terminou. 

 

 

3.2.2. As atividades escolares 

 

3.2.2.1. Desporto Escolar e basquetebol 3x3 
 

De acordo com a Direção Geral da Educação , o DE promove “o acesso à 

prática desportiva regular de qualidade, com o objetivo de contribuir para a 

promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida saudáveis e de 

valores e princípios associados a uma cidadania ativa”. 

Paralelamente, as normas orientadoras informa que a intervenção do EE 

deve passar por “compreender a atividade de ensino e treino de DE, enquanto 

processo dominantemente pedagógico; recolher e organizar a informação 

                                                           
5 In Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 
conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
da FADEUP: 2015-2016. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
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relativa ao DE; acompanhar o DE ou um clube de atividade interna no âmbito 

desportivo; elaborar o relatório desenvolvido no acompanhamento do DE ou do 

clube de dinamização da atividade interna”6. 

Neste sentido, a componente interna do DE da minha EC pressupunha 

torneios periódicos de três modalidades diferentes, às quartas-feiras às 14h30. 

Como tal, cada EE ficou responsável por uma dessas modalidades. Em 

particular, eu responsabilizei-me pelos torneios de Basquetebol, inseridos no 2º 

período. 

Em relação à minha intervenção na organização dos mesmos, elaborei os 

calendários dos dias de jogos, e respetivas equipas, e arbitrei jogos. No primeiro 

ponto, foi necessária a ajuda de um colega de EP na medida em que eu não 

tinha qualquer conhecimento sobre a elaboração de um plano de jogos. Este 

orientou-me, através do seu ponto de vista, a verificar, numa primeira instância, 

quantos jogos iam decorrer. Posteriormente, dividia as equipas pelos horários, 

de modo a não terem jogos consecutivos. 

Nas questões da arbitragem, senti-me confortável, todavia, preferi arbitrar 

os jogos femininos, pela razão que o seguinte excerto ilustra: 

“Eu só arbitrei jogos femininos porque tenho algum receio dos 

protestos dos rapazes” (Diário de bordo, 17 de fevereiro de 2016, 

p. 1). 

Ao longo dos torneios foram selecionados os melhores alunos, formando 

equipas para participarem no torneio nacional Basquetebol 3x3, cujo “objetivo é 

proporcionar aos jovens atividades de qualidade, em que prevaleça a vertente 

formativa, sendo a vertente competitiva um dos meios para a formação integral 

dos jovens” (Direção Geral da Educação). Eu tive o privilégio de acompanhar as 

equipas nesse dia, consequentemente de observar aspetos positivos e negativos 

da prova. É uma prova promotora da modalidade e que cativa os alunos, todavia 

a organização influenciou todo o seu sucesso. Muitas escolas não estiverem 

presentes, condicionando a reformulação do plano de jogos, que demorou cerca 

de uma hora a ser resolvida. Paralelamente, houve um desequilíbrio significativo 

                                                           
6 In Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 
conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
da FADEUP: 2015-2016. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
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das equipas, visto haver permissão de jogarem atletas e ex-atletas. Como a 

maioria das equipas representativas do nosso agrupamento não eram 

constituídas por atletas, ficamos aquém das expectativas que os alunos tinham, 

principalmente os escalões mais novos. Nestes, a equipa feminina foi exposta a 

um stress permanente, expondo assim as suas emoções, mesmo embora não 

considere que esse stress seja prejudicial, até pelo contrário. É importante 

saberem que tanto se perde, como se ganha, importa é lutar para vencer. 

Ainda no decorrer desta intervenção, acompanhei os alunos do 

agrupamento no torneio de basquetebol 3x3, na Escola Básica e Secundária, no 

distrito do Porto. Uma atividade que de desagradou face à organização 

envolvente. Em suma, não foi uma atividade que contribui significativamente na 

minha formação enquanto docente, contudo é uma experiência vivida e que me 

ensinou a planificar e entender um plano de jogos. 

 

 

3.2.2.2. Corta Mato Escolar e Distrital 
 

O CM foi uma atividade que me fez sentir útil, quer na sua preparação 

como na sua realização. Requereu questões burocráticas, as quais não 

imaginava pertinentes, muito menos que exigissem tanto trabalho e dedicação. 

O ponto no qual senti mais dificuldade foi no contacto com os patrocinadores, 

onde cada EE tinha uma lista com os contactos que deveria realizar. Todavia, 

pedi a um colega de EP que os realizasse por mim, uma vez que não me sentia 

capaz de os concretizar. O seguinte excerto ilustra a minha frustração com esse 

facto: 

“Eu tenho muito pouco à vontade para lidar com estas questões 

de contacto direto e, como tal, pedi ao colega que fosse ele a fazer 

esse contacto por mim. Sei que não é uma solução para melhorar 

esse fator e, pelo contrário, só me prejudica” (Diário de bordo, aula 

23 e 23, 11 de novembro de 2015, p. 2). 

Em contrapartida, senti-me útil na organização das etiquetas, na 

preparação da lista dos participantes, e respetivas turmas, pela ordem correta e 

na atribuição dos dorsais a cada aluno. 
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No dia da prova senti as emoções a crescerem, queria que a minha turma 

tivesse uma boa prestação, não só na conquista de lugares, mas também, na 

superação. No final da prova felicitei-os orgulhosamente, mais feliz ainda por 

quatro deles terem sido apurados para o CM distrital. No dia dessa nova prova 

acompanhei, mais uma vez, os alunos, vivenciando algo que no meu percurso 

escolar nunca tive oportunidade de fazer. Tantas crianças e jovens reunidos para 

correr, tanta animação e festividade, tantas emoções. Não obtivemos os 

melhores lugares, mas desfrutei do convívio com os alunos fora do contexto de 

escolar. 

 

 

3.2.2.3. Meeting de Atletismo 
 

O Meeting de Atletismo teve o seu décimo ano consecutivo na minha EC, 

onde os alunos participam em provas individuais de salto em altura, salto em 

comprimento, corrida de velocidade e corrida de resistência e numa prova 

coletiva de corrida de estafetas. 

Primeiro importa abordar a sua preparação e organização, como caminho 

conducente ao sucesso da atividade. Neste sentido, a função dos EE era auxiliar 

todo o seu processo envolvente, todavia verificou-se que fomos os únicos 

intervenientes a par da PC. Esta questão coincide com o ponto central deste 

capítulo, o papel ativo do professor na escola. Em contrapartida, só foi vantajoso, 

pelo menos para mim, na medida que serviu de base a preparação da atividade 

do Dia D. 

Ao dividirmos tarefas, fiquei responsável pela preparação das fichas de 

cada prova, permitindo que me inteirasse com o que aconteceria em cada uma, 

e pelas etiquetas de cada aluno. No dia atividade, a falta de comparência de 

muitas equipas acelerou o decorrer da mesma, assim como alguns ajustes nas 

fichas das provas, nomeadamente, nas que havia segunda ronda. Acumulei 

também, a função de secretariado, atribuindo as etiquetas aos alunos e, 

posteriormente, as classificações à medida que as provas, por escalão, iam 

terminando. Assim, não pude estar presente nas restantes provas, nem observar 

o decorrer das mesmas, tal como o seguinte excerto o prova: 
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“Desta função tive muito pouco tempo oportuno para observar as 

provas, algo que também seria importante ter vivenciado a 

organização de pelo menos uma, contudo, não era possível 

conciliar essas duas funções” (Diário de bordo, 16 de março de 

2016, p.2). 

Em jeito conclusivo, foi uma experiência que me proporcionou traquejo no 

funcionamento do Excel e na preparação e planificação das provas. 

 

 

3.2.2.4. Dia D 
 

O Dia dos Desportos Diferentes foi uma atividade proposta e 

desenvolvida, exclusivamente, pelos EE. Pretendia-se proporcionar ao corpo 

discente um dia com atividades diferentes. 

Inicialmente, ponderamos convidar uma equipa da liga profissional de 

Andebol e uma outra de Basquetebol, contudo não seria uma atividade de todo 

diferente. Assim surgiu a ideia de realizar uma prova de BTT em contrarrelógio 

e outra de habilidades (Figura 1). Avançamos com o projeto, sendo necessário 

contactar uma empresa fiável que nos fornecesse ou alugasse o material 

necessário para a realização da prova, nomeadamente, bicicletas e as devidas 

proteções. Como não foi possível o empréstimo gratuito do equipamento, o 

núcleo teve que solicitar à direção da EC autorização para realizarmos a prova. 

Assim que aprovado, colocamos em prática as nossas ideias. Partimos por 

realizar percursos e possibilidades de obstáculos. Após chegarmos a um 

consenso, cada EE realizou o percurso contrarrelógio e o de habilidades, na 

tentativa de nos inteirarmos das possíveis dificuldades que os alunos poderiam 

sentir e das possíveis quedas. De todos os obstáculos previstos só não foi 

possível concretizar um, na medida em que não conseguimos ter material 

próprio. Todas as restantes estações foram construídas com material que a EC 

emprestou, bem como outro material que adquirimos. 

Foi necessário solicitar a ajuda de alguns professores para ocuparem 

cargos, como responsável pela aparelhagem sonora e classificação dos 

participantes. Esses professores que se ofereceram para nos ajudar foram 

incansáveis e permitiram que a prova decorresse de um modo mais fluído. 
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 No dia da atividade correu tudo muito bem, reflexo de uma boa 

organização prévia. 

 

 

Eu estive sempre presente na prova de habilidades, que requeria o 

acompanhamento do participante para registar todas as faltas ou bonificações. 

Tal como nas atividades anteriores, nesta não estive presente na prova de 

contrarrelógio.  

Em suma, esta atividade foi reflexo do trabalho desenvolvido em todas as 

anteriores, não havia motivos para falhar e, neste momento, sinto-me capaz de 

organizar uma atividade que envolva características semelhantes. Permitiu que 

tivesse um contacto diferente com os meus alunos, com os alunos dos meus 

colegas de EP e também que conhecesse outros. 

 

 

3.2.2.5. As danças, o Merengue e o Chá Chá Chá 
 

Ainda neste ano letivo, a minha intervenção na escola passou por auxiliar 

a PC e alguns professores no ensino de danças.  

O primeiro contacto foi com uma turma de 7º ano, através da componente 

expressão corporal, da disciplina de Oficina de Artes. Nesta estava previsto um 

semestre de aulas para cada componente da disciplina, tornando possível 

planificar uma UD com um vasto número de aulas (23 aulas). Um trabalho em 

conjunto com a PC permitiu organizar esta UD em três secções. Na primeira, 

Figura 1 – Prova de BTT e de Habilidades, respetivamente, no Dia D. 
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propusemos um trabalho diversificado dos tempos musicais, onde a turma tinha 

de caminhar, saltar, bater palmas, entre outros, ao ritmo de diferentes músicas 

e de tempos musicais. Este processo foi pertinente, na medida que inteirou a 

turma sobre a composição musical, dando um transfere para a secção seguinte, 

onde cada grupo de trabalho teve de organizar um esquema para uma música 

de 1’30’’. No final, fruto de um acompanhamento contínuo de ambas as 

professoras, foram apresentados esquemas magníficos, muito originais e 

expressivos. Terminada esta fase, passamos para um esquema proposto pelas 

professoras, cujo objetivo foi avaliar a componente de coordenação motora. 

Esta intervenção foi riquíssima para mim, uma vez que apelou à minha 

autonomia, permitiu colocar em prática os conhecimentos da minha modalidade 

e aplicar as estratégias propostas pelas minhas professoras, percebendo o seu 

efeito nos alunos, no contexto escolar. Todavia, esta turma colocou à prova a 

minha paciência, uma vez que falavam constantemente, e sempre que havia 

uma pausa para transitar para o passo seguinte, demoravam muito tempo a 

ocupar as posições. Tal facto pode ser comprovado pelo seguinte excerto: 

“No final da aula, apercebi-me que a minha paciência revelou-se 

pouca (…) um aluno não estava a conseguir fazer determinado 

passo e estava constantemente a chocar com o colega. Eu 

chamei-o à atenção em vez de perceber a razão de ele estar com 

dificuldades e ajudá-lo, ainda mais por ser um aluno empenhado” 

(Diário de bordo, aula 35 e 36, 5 de janeiro de 2016, p.1). 

As duas restantes modalidades, Merengue e Chá Chá Chá, foram 

lecionadas a duas turmas de 10º e 11º ano, respetivamente. A minha sugestão 

de trabalho nas turmas de 10º ano seguiu as linhas propostas para a nossa turma 

partilhada desse mesmo ano. Neste sentido, a minha intervenção foi direcionada 

para a instrução e o comando da turma, não demonstrando dificuldades nestes 

dois aspetos. O Merengue, por sua vez, já requereu a construção de uma 

coreografia com passos básicos, por ser uma modalidade mais complexa, em 

termos de coordenação motora.  

Em ambas, as turmas superaram as minhas expectativas iniciais, que 

pressupunham uma rápida desmotivação, principalmente por parte dos rapazes, 

muita falta de coordenação e falta de encadeamento dos passos. Embora se 

observasse esses aspetos em alguns casos, a maioria contribuiu para o avanço 
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rápido do esquema, permitindo, ainda, a construção de esquemas propostos 

pelos pares de trabalho. 

A partir destas aulas, a ideia de ser uma simples estagiária desvaneceu, 

ficando feliz por deixar a minha marca nesta escola. 

 

 

3.2.2.6. Aula de Zumba 

 

No plano anual da minha EC estava previsto três dias destinados à 

“Mostra”, uma atividade onde se apresenta o que os alunos realizam ao longo 

do ano, em cada disciplina, paralelamente com atividades em que os alunos 

podem participar. A aula de Zumba, lecionada por mim, enquadrou-se nas 

atividades de participação livre, cujo objetivo foi promover a prática de exercício 

físico de carácter lúdico. 

Muito embora a solicitação da minha participação não tenha sido 

atempada ao ponto de planear mais pormenorizadamente as coreografias, 

recorri à biblioteca de músicas que utilizava na minha atividade profissional e 

apresentei-as.  

Nesta, o meu público principal era os alunos, contudo a música foi 

cativando outros intervenientes escolares, como docentes e funcionárias. Foram 

gratificantes os elogios finais, deixando-me, mais uma vez, orgulhosa por ser um 

elemento útil e ter contribuído para uma escolha melhor. 

 

 

3.2.2.7. Aula de Suporte Básico de Vida 

 

As turmas do meu núcleo de EP e da PC, na disciplina de Ciências, foram 

submetidas à introdução do Suporte Básico de Vida (SBV). Somente duas 

colocaram em prática esta intervenção, pelo que as restantes vivenciaram a 

componente prática nas aulas de EF. Aqui, o núcleo de EP definiu quatro 

estações (passos a seguir para realizar o SBV, compressões e insuflações, PLS 

e técnica de Heimlich), de modo que estivesse um professor por cada uma. 

Como tivemos oportunidade de escolher, “eu optei por ficar na estação da PLS, 



 

54 

por me sentir mais confortável com a temática. Contudo, era a oportunidade 

perfeita para eu sair da minha zona de conforto e arriscar, até porque nenhuma 

das outras estações era desconhecida na minha formação” (diário de bordo, 28 

de maio de 2016). Em contrapartida, a minha intervenção foi objetiva e muito 

interventiva com os grupos de trabalho, sem haver algum momento de hesitação. 

 

 

 

 

3.3. Desenvolvimento Profissional 
 

Este capítulo debruça-se sobre os aspetos que contribuíram para o meu 

desenvolvimento profissional enquanto futura professora, designadamente a 

reflexão, a observação e a investigação. Ademais, apresenta o contributo das 

manhãs e tardes de segunda-feira ocupadas por seminários e ações de 

formação, na FADEUP. 

 

 

3.3.1 Reflexão 
 

Numa primeira instância, o EP ensinou-me a refletir sobre as situações 

mais relevantes, mas também, sobre pormenores que são importantes. A 

“reflexão é um modo de fazer reviver e de fazer a recaptura da experiência com 

o objetivo de inscrever num sentido, de aprender a partir dela e de, nesse 

processo, desenvolver novas compreensões e apreciações” (Sá-Chaves, 2007, 

p.14). Deste modo, Schön (1987) categoriza a reflexão em três ações: 

Figura 2 – Representação de duas das quatro estações para apresentação do SBV. 
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- Reflexão na ação  

- Reflexão sobre a ação 

- Reflexão sobre a reflexão na ação 

O primeiro nível de reflexão apresentado acima surgiu, na maioria das 

minhas aulas, como forma de intervenção. Permitiu, também, que tomasse 

decisões, perante o que observava e identificava como comportamentos fora da 

tarefa ou práticas incorretas. Esta reflexão na ação, emergente de problemas 

técnicos ou táticos, dependeu do meu conhecimento do conteúdo da modalidade 

em causa. Com efeito, a necessidade de estudar e conhecer melhor as 

modalidades passou a revelar-se com o decorrer das aulas, nomeadamente nas 

matérias em que apresentava pouco conhecimento. 

O segundo momento de reflexão consciencializava-me do que tinha 

ocorrido durante a aula, aquando o seu término. Este momento reflexivo imediato 

surtia na minha satisfação ou frustração pessoal. Por outras palavras, terminar 

a aula e reconhecer que cumpri com o meu objetivo, que fui capaz de ensinar, 

que a turma correspondeu, era sinónimo de que o nível reflexivo anterior foi 

eficaz e eficiência. A reflexão referida era concluída com um diálogo entre mim 

e a PC, que tecia considerações e sugeria estratégias.  

Refletir sobre a reflexão na ação materializou-se num diário de bordo que 

elaborei aula a aula, cujo apresentava e descrevia os acontecimentos mais 

relevantes ocorridos na aula, designadamente, as tomadas de decisão na ação. 

Neste mesmo documento escrito, propunha estratégias para diminuir as minhas 

dificuldades, e consequentemente melhorar a aprendizagem da turma.  

 Acresce que, a estes três momentos reflexivos, o meu núcleo de EP junto 

com a PC, reunia-se todas as quartas-feiras para debater as aulas de cada EE, 

nomeadamente, as tarefas propostas, a intervenção, os feedback(s), o 

comportamento da turma, entre outros aspetos. Estas contribuíam para 

adotarmos novas estratégias, em função das perspetivas e sugestões de cada 

um.  

Esta panóplia de definições sobre a reflexão e sua aplicação não 

mencionam o contributo para o meu desenvolvimento profissional. Com efeito, 

refletir sobre a minha atuação enquanto professora permitiu cuidar o meu estudo; 

cuidar a minha linguagem para com a turma e forma de me expressar; procurar 

e compreender outras alternativas e perspetivas pedagógicas, perante as 
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minhas dificuldades; entender a razão pelos sucessivos comportamentos fora da 

tarefa que a turma apresentava. Não obstante, estes processos reflexivos 

contribuíram para o desenvolvimento da minha escrita, no que concerne à 

descrição dos factos, ao invés do questionamento e de propostas alternativas 

que tentassem solucionar os problemas que enfrentava nas aulas. Nesta 

problemática, a PC propôs que dividíssemos as reflexões por temas, para nos 

forcarmos no essencial que ocorreu em cada aula. Efetivamente, senti uma 

evolução aquando da adoção desta estratégia. Ademais, fez-me refletir sobre a 

minha forma de escrever, designadamente, na construção frásica e nas 

questões linguísticas.  

Uma vez por período, a PO da faculdade deslocava-se à EC para observar 

as nossas aulas. Logo que possível reuníamo-nos para discutir o decorrer das 

mesmas. Nestas reuniões cada EE falava da sua aula e das restantes, 

apresentando a sua opinião e sugestões e, posteriormente, com a mesma 

função, a PC e a PO. As minhas aulas posteriores à reunião refletiram 

mudanças, quer na organização, como nas propostas de exercícios e respetivos 

feedback, com o intuito de melhorar a minha prestação, enquanto docente.  

 

 

3.3.2 Observação 

 

A observação é uma ação que permite ao observador atribuir um 

significado ao que visualiza, é “captar significados diferentes” (Sarmento, 2004, 

p. 161). 

No decorrer deste ano letivo foi incumbido aos EE a observação de dez 

aulas de cada EE do NE e seis da PC. Por considerar uma mais-valia assistir ao 

máximo de aulas possível de todos os intervenientes do meu NE, esta situação 

permitiu o debate de mais opiniões, tanto das atividades de aprendizagem, como 

da instrução e organização da turma. Ademais, o facto de eu ter assistido a todas 

essas aulas enriqueceu o meu conhecimento, conseguindo reunir um vasto 

conjunto de propostas de trabalho, de estratégias de intervenção e organização. 

No que concerne à minha intervenção nas aulas, a observação pedagógica 

ajudou e facilitou a organização de algumas sessões, socorrendo-me de alguns 
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exercícios, estratégias ou feedback(s) que registei durante essas observações. 

O seguinte excerto ilustra um desses momentos: 

“Ao observar a aula do colega estagiário verifiquei que ele 

explicou todas as estações sem recorrer à demonstração, exceto 

numa, e os alunos corresponderam ao que era pedido. Como tal, 

decidi aplicar a mesma estratégia de modo a tornar a minha 

instrução mais clara e a aumentar a capacidade de entendimento 

dos alunos” (Diário de bordo, UD de Atletismo, aula 25, 13 de 

novembro de 2015, p. 1). 

Em cada período, tornávamos uma dessas observações formais, em que 

cada EE que observava tinha a função de se focar numa ou em duas dimensões 

de intervenção pedagógica, para num momento debatermos, em sede de NE, as 

conclusões retiradas. Foram partilhas riquíssimas com dados concretos que 

contribuíram para uma melhor intervenção nas aulas, quer na minha instrução, 

quer na minha deslocação pelo espaço da aula. A título de exemplo, algumas 

aulas dos EE foram gravadas através de um sistema audiovisual, cujo objetivo 

prendia-se com a consciencialização das nossas ações, deslocamentos, 

intervenções, observações, resposta da turma às situações de aprendizagem e 

respetivos comportamentos. Não obstante, os erros que cometíamos 

constantemente, no meu caso, na organização do material pelo local da sessão 

e o deslocamento pelo espaço, que se apresentava incorreto por ter alunos nas 

minhas costas, contribuíram para o meu crescimento profissional. 

Na tentativa de me consciencializar e avaliar a qualidade da minha 

instrução e feedback(s), pedi aos meus colegas de EP que cada um 

preenchessem a ficha de observação do feedback (anexo 1) e a ficha de 

observação da qualidade e pertinência da informação (anexo 2) propostas por 

Sarmento et al. (1998). Foi um trabalho inconclusivo, uma vez que não lhes era 

um instrumento familiar, tornando difícil o seu preenchimento. Importava que 

continuássemos a trabalhar com estas fichas para nos familiarizarmos com as 

suas categorias e, caso necessário, adotá-las à nossa prática. Todavia 

desistimos de imediato. Considero ter sido uma lacuna na minha prestação neste 

EP, no sentido que eu própria devê-las-ia ter trabalho na análise das minhas 

aulas que foram gravadas através do sistema audiovisual. 
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3.3.3. Investigação - Ensaio Curricular no Andebol 

 

Inerente ao EP e ao meu desenvolvimento profissional estive incumbida 

da realização de um estudo de investigação, que reportasse as minhas principais 

dificuldades nas aulas. Deste modo, revelei incapacidade em definir um tema 

que contribuísse para os problemas que eu enfrentava diariamente na escola. 

Ainda assim, propus um estudo relacionado com um modelo de ensino e que 

seria aplicado no 3º período. 

Tal como referido no planeamento anual, definiu-se, inicialmente, que o 

ensino da modalidade de Andebol ocorreria através da aplicação do MED. Neste 

contexto, era minha intenção estudar o conhecimento desportivo adquirido pelos 

alunos através da aplicação do modelo em causa. A primeira dificuldade com 

que me deparei foi a necessidade de desenvolver uma metodologia que 

avaliasse, de forma apropriada, esse conhecimento. Uma das possibilidades 

passava pela visualização, por parte dos alunos, de imagens ilustrativas de 

situações táticas abordadas nas aulas, sendo-lhes solicitado que identificassem 

as soluções de jogo adotar. Assim, colocava-se a questão de que forma e com 

que critérios deveria selecionar um conjunto de imagens representativas do nível 

de jogo em causa. Na busca de instrumentos de avaliação, eventualmente já 

validados, contactei uma docente especialista de Andebol, docente na FADEUP. 

Desta minha iniciativa, resultou a realização de uma reunião mais alargada, que 

incluiu também a PO, para discutir e analisar a problemática. 

Assim, concluiu-se que a minha ideia inicial era de difícil concretização 

dada a necessidade de desenvolver e validar o instrumento, não obstante a 

pertinência e interesse do tema. Acresce que, e dada a minha falta de 

experiência no ensino do Andebol, se entendeu que o foco do trabalho deveria 

assentar-se no desenvolvimento das minhas competências instrucionais, bem 

como a aprendizagem dos alunos na componente motora, cultura desportiva, 

responsabilidade e autonomia. O processo que envolveu este ensaio curricular 

foi concebido e operacionalizado em colaboração com a docente especialista em 

Andebol, a PO, a PC e a coordenadora da UC de EP.  
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Do ponto de vista metodológico optou-se por fazer uma investigação-

ação, sendo o trabalho que aqui está apresentado, parte de um estudo mais 

abrangente. Para este efeito, foram monitorizadas todas as aulas da UD (catorze 

no total), oito com duração de 90’ e seis de 45’. Assim, em todas as aulas foi 

necessário colocar três câmaras de filmar (HD), sendo que uma deveria fazer o 

seguimento da minha atividade e as restantes estavam direcionadas para cada 

meio-campo de jogo, permitindo estudar o comportamento motor dos alunos. Eu 

fui ainda equipada com um gravador áudio, que estava sincronizado com a 

respetiva câmara de filmar, permitindo um registo audiovisual da minha 

intervenção e, eventualmente, da docente especialista em Andebol, que 

acompanhou todo o processo. Os alunos foram todos equipados com 

acelerómetros e cardiofrequencímetros, com vista a um estudo do esforço físico. 

Aos Encarregados de Educação foi entregue uma Declaração de Consentimento 

Informado, para autorização dos seus educandos neste estudo. Foram, ainda, 

consideradas as perceções dos vários intervenientes, tendo-se recorrido a 

entrevistas e focus group.  

No trabalho que aqui se apresenta procuro, fazer uma abordagem às 

principais etapas da atividade desenvolvida: reflexões diárias por mim 

realizadas, registo em vídeo da atividade dos alunos, registo áudio da minha 

intervenção e da professora especialista, UD, planos de aula e avaliação dos 

alunos. Todas as tomadas de decisão foram feitas em função das reuniões com 

essa professora, que contribuíam para o meu conhecimento acerca da 

modalidade. Este material permitiu-me estudar de forma aprofundada as minhas 

dificuldades e melhorar as minhas competências de análise dos problemas de 

jogo vivenciados pelos alunos, bem como a adequação das situações de 

aprendizagem. 

 

 

3.3.1.1. Métodos de ensino tradicionais vs atuais 
  

Como acima foi referido, inicialmente pretendia aplicar o MED nesta UD, 

contudo a decisão de se realizar este ensaio curricular implicou a revisão e 
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análise da metodologia selecionada, pelo que foi necessário revisitar os modelos 

de ensinos dos jogos desportivos. 

De acordo com Mitchel et al. (2007) os métodos tradicionais de ensino 

focam-se no ensino das habilidades técnicas isoladamente do ensino da tática. 

Por outras palavras, o ensino é fundamentalmente tecnicista, isto é, as 

habilidades motoras são trabalhadas de forma isolada do seu contexto de 

aplicação, trabalho esse que se assemelha aos gestos que os atletas recorrem 

nos jogos. Com efeito, aquando das situações de jogo, os alunos apresentam 

muitas dificuldades na tomada de decisão e na aplicação das ações técnicas 

mais adequadas, comprometendo o seu sucesso, uma vez que as exigências do 

jogo podem não atender ao nível de desempenho motor da turma (Mitchel et al., 

2007). Esta dificuldade surge do facto dos alunos não compreenderem as ações 

táticas inerentes às situações que surgem no jogo. Embora a componente tática 

esteja presente, esta não é dominada pela competição, remetendo para jogos 

pobres e sem entusiasmo (Siedentop et al. (2004). Este tipo de abordagem 

conduz os alunos a questionarem a razão da importância das habilidades, uma 

vez que não há uma contextualização no jogo (Mitchel et al., 2007). 

Paralelamente a estes aspetos, segundo o que Metzler (2011) afirma, nestes 

métodos tradicionais os professores limitam a intervenção e operacionalização 

dos alunos nas aulas. Por norma, os professores instruem, os alunos realizam e 

cumprem a tarefa, não havendo autonomia por parte da turma. 

 Em contrapartida, os métodos de ensino mais atuais permitem que os 

alunos adquiram uma consciência tática, que se tornem capazes de identificar 

os problemas táticos que surgem no decorrer do jogo e responder da forma mais 

adequada (Mitchel et al., 2007). Através desses problemas táticos enfatiza-se a 

aprendizagem cognitiva dos alunos conduzindo a uma boa performance (Mitchel 

et al., 2007). As tomadas de decisão do professor baseiam-se na sua 

experiência, conduzindo-o a planificar e selecionar os conteúdos mais 

apropriados à aprendizagem da turma, como defende Metzler (2011). O mesmo 

autor discorre que a instrução do professor é tão eficaz quanto maior for o seu 

conhecimento específico do conteúdo, proporcionando formas inovadoras de 

transmissão da informação e de planeamento. 
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Com base nestes pressupostos, optámos por utilizar dois modelos de 

ensino, nomeadamente o Modelo de Educação Desportiva (MED) e o Teaching 

Games for Understanding (TGfU). 

No que se refere ao MED, este surge pela necessidade de combater o 

aborrecimento nas aulas de EF e respetivas rotinas. Siedentop et al. (2004) 

procuraram entender a razão dos altos níveis motivacionais que os atletas dos 

clubes desportivos, normalmente, apresentam e concluíram o seguinte: as 

crianças e jovens querem ter um envolvimento pessoal na modalidade e gostam 

de atividades onde haja pontuação, logo competição. Partindo deste 

pressuposto, idealizaram atividades que se assemelhassem à lógica da prática 

desportiva federada, nomeadamente, ao nível de clubes desportivo. Eis que 

surgiu o MED, um modelo que propõe UD mais longas, por se procurar recriar o 

conceito de época desportiva, com o intuito de proporcionar experiências 

motivadoras, quer para os rapazes como para as raparigas (Siedentop et al., 

2004). Os autores propõem três importantes metas onde este modelo se 

desenvolve:  

- a competência – oferecer um vasto conjunto de habilidades aplicáveis em 

contexto de jogo para, assim, o compreender; 

- a literacia – conhecer as regras, os rituais e as tradições e distinguir boas 

e más práticas desportivas; 

- o entusiasmo – envolver-se voluntariamente no desporto fora do contexto 

escolar; aumento da cultura desportiva através da participação. 

Segundo Hastie (2012), o MED desenvolve competências ao nível das 

habilidades motoras táticas e do conhecimento de jogo. Para além disso, este 

modelo apresenta características que atendem ao desenvolvimento dos alunos, 

quer na sua formação pessoal, quer social, visando uma construção que 

proporcione uma interação e cooperação entre os alunos, através de práticas 

desportivas genuínas (Siedentop, 1994). Solicita, também, a participação de 

todos os alunos como jogadores, treinadores, árbitros, oficiais de mesa, entre 

outros papéis (Metzler, 2000) e ensina-os a realizarem uma época desportiva, 

tornando-os mais responsáveis (Hastie, 2012). Como contributo para um 

contexto desportivo melhor, a época desportiva é uma característica deste 
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modelo, a par da filiação, da festividade, dos registos estatísticos, de uma 

competição formal e de um evento culminante (Siedentop et al., 2004). 

Referindo-me à utilização do MED neste ensaio curricular, perante uma 

UD com um vasto número de aulas, comparativamente à realidade das escolas, 

faria sentido, na sua organização, propor torneios, na tentativa de manter a turma 

motivada através da competição. Deste modo, a formação de equipas 

heterogéneas e a distribuição de papéis, nomeadamente, árbitros, 

organizadores dos torneios, estatísticos e oficiais de mesa, permitiram organizar 

as aulas e manter a turma entusiasmada ao longo da UD.  

O TGfU, por sua vez, recorre ao interesse dos alunos para que sejam 

propostas estruturas que promovam o desenvolvimento das habilidades e a 

performance do jogo (Metzler, 2011). Neste propõe-se a utilização de versões 

modificadas do jogo formal, na tentativa de facilitar a aplicação das habilidades 

motoras, como refere Metzler (2011). As modificações do jogo podem surgir por 

modificação, onde se enfatiza o essencial ou por representação, através da 

manipulação da complexidade do jogo. O mesmo autor sublinha que Turner, o 

fundador do modelo, comparou o ensino recorrendo aos métodos tecnicistas e 

ao TGfU e concluiu que os alunos melhoraram significativamente o seu 

conhecimento declarativo e a sua performance no jogo com o modelo mais 

recente.  

No desenho deste estudo, tinha como principal premissa resgatar e 

aplicar muitas das ideias, conceitos, recomendações e estratégias que os 

modelos TGfU e MED propõem, com as devidas adaptações ao meu contexto 

de prática e à modalidade de Andebol. Em suma, as principais tarefas a que 

recorri foram as seguintes: 

1. Proceder à identificação do nível de jogo dos alunos e selecionar a(s) 

forma(s) de jogo mais adequada(s), em função das restrições do 

espaço; 

2. Proceder à constituição de equipas heterogéneas, mas equilibradas 

entre si; 

3. Desenhar a UD, estabelecendo os momentos de competição (os 

torneios) e os jogos de treino, procurando articular (horizontalmente e 
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verticalmente) os conteúdos, as tarefas de aprendizagem e as Formas 

Básicas de Jogo (FBJ) a abordar; 

4. Proceder à avaliação do nível de jogo atingido pela turma, ao fim de 

14 aulas lecionadas. 

Do ponto de vista instrucional, procurei privilegiar o método do 

questionamento (Metzler, 2000) por comparação com a instrução direta, aplicada 

apenas em tarefas baseadas no jogo, de cariz mais técnico. A minha intervenção 

tinha como intuito fomentar o desenvolvimento do raciocínio tático dos alunos, 

capacitando-os para entenderem os problemas de jogo com que eram 

confrontados e a encontrarem as melhores soluções de jogo. 

Consequentemente, procurei desenvolver um trabalho de descoberta guiada. 

No que diz respeito ao tratamento didático-pedagógico do conteúdo, 

recorri à proposta de abordagem do ensino do Andebol na escola de (Estriga e 

Moreira (2014). Não obstante, e dadas as minha dificuldades ao nível dos 

conteúdos específicos da modalidade, foi decisivo que a docente em causa iria 

acompanhar todas as aulas da UD e a preparação de todos os materiais 

necessários, nomeadamente a construção da UD, os planos de aula e as grelhas 

de AD e AS. Com efeito, foram realizadas várias reuniões (antes e após as aulas) 

onde eram debatidas ideias, problemas, soluções, e tendo, acima de tudo, a 

oportunidade de compreender melhor conteúdos a ensinar, que tarefas de 

aprendizagem privilegiar e como “ler” os comportamentos e problemas de jogo. 

O esquema seguinte ilustra o encadeamento das ações ocorridas entre 

mim, EE, e a professora de Andebol: 
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Figura 3 - Representação esquemática do procedimento das reuniões entre a professora especialista e a 
EE. 

 

 

3.3.1.2. A construção da Unidade Didática 
 

A construção da presente UD foi um grande desafio, uma vez que fui 

confrontada com a necessidade de seguir linhas completamente distintas 

daquelas a que estava habituada. Foi-me proposto que selecionasse e 

hierarquizasse o que ia ensinar, com base em princípios de jogo-problemas, e a 

partir dos quais se enunciavam comportamentos a adotar e formas de trabalho 

a privilegiar, designadas de tarefas de aprendizagem. Esta concetualização foi 

feita em função dos problemas e dificuldades detetados na AD, como defende 

Vickers (1990). Não obstante estas preocupações, tive que atender às condições 

de prática que a EC oferecia e a constrangimentos vários, que passo a relatar 

nos seguintes parágrafos: 

A primeira questão que se colocava decorria da necessidade de garantir 

que as dimensões do campo de jogo se mantinham relativamente constantes, 

ao longa da UD, o que nos permitia manter esta variável inalterável e modificar 

outros constrangimentos e elementos da prática, como por exemplo o número 
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de jogadores. O campo exterior da EC tinha as dimensões de um campo de 

Andebol formal e o campo interior media 20x30m. 

Como é habitual o roulement define qual o espaço que está destinado a 

cada turma, sendo que por vezes é necessário que o mesmo espaço seja 

partilhado por duas turmas. Face às exigências deste trabalho, na maior parte 

dos casos, os restantes colegas cederam-me o espaço que havíamos escolhido 

como o mais adequado para o nível de jogo em causa: o campo interior, de 

dimensões intermédias.   

Uma vez definidos a extensão da UD e o nível de jogo observado na AD, 

procedeu-se à elaboração das linhas gerais da UD, tendo-se estabelecido os 

dias que iriam ser destinados à competição e ao treino. De seguida, foi 

necessário determinar as FBJ a abordar, a natureza e extensão dos conteúdos 

e tarefas a trabalhar. Dado que se entendeu abordar diferentes FBJ, de forma 

sequencial e interrelacionada, senti algumas dificuldades em determinar os 

comportamentos que iria trabalhar em cada ciclo e a estrutura das tarefas de 

aprendizagem. Assim, a elaboração da UD foi realizada de forma faseada, em 

função da FBJ que iria seguidamente abordar, permitindo-me estudar de forma 

mais aprofundada os comportamentos a ensinar. 

De acordo com o proposta de ensino da EC, a FBJ no 9º ano é o 

(4+GR)x(4+GR), tal como também é proposto no PNEF, muito embora neste 

último essa FBJ decorra ao longo de três anos (8º, 9º e 10º anos), paralelamente 

ao jogo (6+GR)x(6+GR). O PNEF propõe, no 9º ano, um trabalho de defesa 

individual numa zona limitada, ao invés da proposta do gabinete de Andebol da 

FADEUP, que propõe uma defesa zonal alinhada, para assegurar uma maior 

continuidade e complexidade de jogo com bola face ao reduzido espaço para 

rematar. Acresce que, Piccolo e Toledo (2014) defendem que quanto mais vezes 

os alunos tiverem contacto com uma bola, no caso do desportos coletivos, mais 

vivências adquirem. Neste sentido, foi ponderada uma planificação com o intuito 

de abordar as FBJ2 e 3 e ainda introduzir a FBJ4, seguindo a lógica proposta 

por Estriga e Moreira (2014) (Quadro 3): 
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Quadro 3 – Identificação das FBJ (Moreira e Estriga, 2014). 

FBJ1 FBJ2 FBJ3 FBJ4* 

(3+GR)X(3+GR) (4+GR)X(4+GR) 
Pressão alta 

(4+GR)X(4+GR)  
Defesa alinhada (5)X(4+GR) 

 

*Foi implementada uma FBJ4, modificada da FBJ4 proposta por Estriga e Moreira (2014). 

Por razões de adaptação ao nível dos alunos e do espaço de jogo disponível. Nesta versão, 

optou-se por introduzir o ataque em colaboração com o pivot em situação de superioridade 

numérica estável (5x4). 

 

O foco de trabalho final seria a FBJ2 e 3, contudo atendendo à 

características do espaço, consideramos ser possível avançar para a FBJ4, 

como introdução ao jogo (5+GR)x(5+GR). As FBJ1 e 2 permitiriam a revisão e 

consolidação de alguns conteúdos, sendo a última uma oportunidade de jogo 

sem bola, face ao espaço que está disponível nas costas da defesa.  

Partindo do objetivo final, construímos a UD por blocos, isto é, por metas 

a alcançar. Definimos o primeiro torneio na aula 9/10 com a FBJ1, o segundo 

com a FBJ3 e o último com o objetivo que pretendíamos (Quadro 4). Os jogos 

de treino complementaram todas as FBJ. Nas restantes aulas eram trabalhadas 

as FPJ, as tarefas de jogo ajustadas a cada FBJ e dificuldades reveladas pelos 

alunos.  

 
Quadro 4 - Distribuição das FBJ, torneios e jogos de treino ao longo da UD. 

Aulas 1/2 3/4 5 6/7 8 9/10 11 12/13 14 15/16 17 18/19 20 21/22 

Torneios      X    X    X 

Jogos de Treino    X X   X    X X  

FBJ FBJ1* 
FBJ4 

FBJ1* 
FBJ2  FBJ1*  FBJ

2  FBJ3     FBJ2 

FPJ 3x2  3x(2+GR)  3x(2+GR)  5x(4
+GR)  5x(4+GR)  

* Jogo a meio campo 

 

O facto de existirem blocos subordinados às várias FBJ permitiu o 

aprofundamento e estruturação dos conteúdos a abordar de forma faseada, o 

que facilitou o meu processo de estudo e de aprendizagem.  

Assim, se por um lado sentia que o meu domínio dos conteúdos 

específicos iam aumentando à medida que o processo avançava, por outro lado 

revelava mais dificuldades, uma vez que a complexidade da matéria a ensinar 
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também aumentava. Por exemplo, a FBJ4 foi aquela em que senti mais 

dificuldades pela introdução do pivot, que aumentou a complexidade do jogo e 

das tarefas a ensinar. Essas dificuldades foram reflexo da natural falta de 

experiência e limitada formação inicial. Recordo-me que nunca exercitei o 

Andebol (em número de aulas) como exercitei o Basquetebol, por exemplo. 

Assim, tendo em conta o nível de jogo dos alunos e a FBJ a trabalhar, foi-

me colocado o desafio de definir os princípios de jogo a abordar e a sistematizar 

as ações de jogo a privilegiar. Esta foi uma tarefa difícil, mas extremamente 

importante, uma vez que tinha que entender e interpretar corretamente os 

problemas de jogo que iriam ser trabalhos e as soluções a implementar.  

Ainda no quadro 3 é possível observar que a FPJ mais utilizada foi o 3x2. 

Esta superioridade numérica estável permitiu que se exagerasse as condições 

de ataque. Na tentativa de manter um jogo ritmado e a sequência de um jogo 

normal, as situações de superioridade numérica visavam o avanço de um GR 

após um remate da equipa adversária. A FBJ1 a meio campo surgiu como uma 

adaptação ao jogo, no sentido de direcionar o trabalho dos conteúdos. O 

resultado final da UD baseou-se na FBJ2. Todavia, desenvolveram-se tarefas de 

aprendizagem que englobaram a entrada de um pivot, dando transfere para uma 

FBJ mais complexa (5+GR)x(5+GR), tal como sugerem Estriga e Moreira (2014), 

colocando, consequentemente, os alunos num nível superior ao que o PNEF 

propõe.  

 O quadro 5, por sua vez, patenteia os princípios lecionados ao longo 

das aulas e as respetivas regras e princípios de ação que definem os elementos 

necessários para a eficiência de determinada ação (Gréhaigne et al., 2005), 

apresentados na UD final. 
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Quadro 5 - Descrição dos princípios táticos e respetivos princípios de ação na UD de Andebol. 

Es
tr

at
ég

ia
 

Princípios táticos Princípios de ação 

O
fe

ns
iv

a 

Transitar rapidamente 
- progressão em poucos passes e em passes curtos 
- criação de linhas de passe escalonadas 
- criação de linhas de apoio 

Progredir e atacar o 
espaço 

Com bola: 
- atacar o espaço 
- passar a bola e desmarcar-se 
Sem bola: 
- garantir linha de passe em profundidade 

Ampliar o espaço de 
ataque, dar continuidade 

e finalizar em 
superioridade 

Com bola: 
- abrir frente de ataque e dar continuidade 
- atacar o espaço para finalizar 
- criar situações de rotura 
- decidir em função da resposta do adversário (soltar a bola ou 
atacar a baliza) 
Sem bola: 
- receber a bola do movimento 
- garantir amplitude de ataque 
- ajustar a posição para apoiar o colega 

Pivot 

Jogador interior: 
- (re)posicionar-se para ganhar posição no interior para receber 
- atrair/arrastar defensores em favor dos colegas 
- rodar/fintar para rematar após receção da bola 
Jogador exterior: 
- atrair/fixar para dar continuidade ao ataque 
- ajustar a decisão e timing na entrada a pivot 

Finalizar - rematar em penetração 
- ultrapassar o defensor com recurso às fintas com e sem bola 

D
ef

en
si

va
 

Impedir a transição 
rápida 

- organizar a defesa rapidamente 
- adotar o sistema defensivo 
- pressionar o portador da bola e intercetar as linhas de passe 

Condicionar o ataque 
posicional 

- pressionar e impedir a progressão e penetração do adversário 
- adequar o timing de aproximação e controlo defensivo sobre o 
portador da bola 
- aumentar a pressão do lado da bola 
- dissuadir/intercetar as linhas de passe 

Condicionar o pivot 
- posicionar-se para impedir a receção 
- intercetar a bola 
- deslocar-se para fechar o espaço na zona de conflito 

Impedir a finalização 

- fechar o espaço para impedir a penetração 
- bloquear o jogador que vai rematar 
- controlar e condicionar o deslocamento do adversário direto 
- antecipar a ação do atacante para não ser ultrapassado 

 

Este quadro reflete o trabalho final que foi desenvolvido ao longo da UD. 

Alguns conteúdos e princípios de ação foram retirados pelo facto da turma não 

apresentar dificuldades nesses comportamentos. Em contrapartida, foi 

necessário a introdução de outros pela mesma razão. 
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3.3.1.3. A Avaliação Diagnóstica 
 

No que se refere à ficha de AD, foi adotada uma grelha que consistia numa 

lista de verificação, que cumpriu com requisitos diferentes propostos nas AD 

anteriores.  

Neste sentido, concluímos que seria pertinente avaliar questões de 

resolução de superioridade (3x2 em progressão) e igualdade numérica, 

materializadas no (5+GR)X(5+GR) em campo inteiro, ambas com defesa 

pressionante. A avaliação da igualdade numérica através da FBJ4 objetivava 

avaliar o desempenho dos alunos num espaço reduzido. O tema da 

superioridade numérica surgiu com o intuito de analisar a capacidade dos alunos 

concretizarem o ataque em situação de vantagem, e por ser propício a uma 

observação mais focada nestes acontecimentos. Assim, foi dividido em duas 

ações: com e sem bola. Nas situações com bola, pretendia-se analisar o 

seguinte: 

- a capacidade de progressão; 

- o ataque do espaço e da baliza; 

- o remate 

- e a tomada de decisão perante um colega em situação de 

vantagem. 

Na ação sem bola restringimo-nos à criação de possibilidades de jogo, na 

tentativa de perceber o entendimento dos alunos sobre a função dos jogadores 

sem bola.  

O item da igualdade numérica teve enfoque nas situações mais 

importantes da criação de possibilidades de jogo com e sem bola. 

Analogamente a esta construção, foram definidos três níveis para cada 

um desses conteúdos a observar, que expressavam o que pretendia avaliar. Esta 

questão compeliu-me a estudar e a perceber, exatamente, o que pretendia em 

cada item e respetivo nível, tal como é possível verificar no quadro 6. 

 

 

 



 

70 

Quadro 6 - Conteúdos e princípios propostos na AD de Andebol. 

SU
PE

RI
O

R
ID

A
D

E 
N

U
M

ÉR
IC

A
 –

 V
A

N
TA

G
EM

 
Nível 1 2 3 

Em situação de 
progressão 

Passa a bola sem explorar 
o espaço de progressão; 

Não se orienta para a 
baliza; Denuncia o passe 

Hesita e demora muito 
tempo a agir, pelo que 

perde a vantagem 

Tira partido da situação de 
vantagem, recorrendo 

adequadamente ao ciclo 
de passos e ao drible 

Em
 s

itu
aç

ão
 d

e 
fin

al
iz

aç
ão

 

Ataque da 
baliza/espaço 

Passa a bola sem explorar 
o espaço de penetração; 

Não se orienta para a 
baliza; Denuncia o passe 

Hesita e demora muito 
tempo a agir pelo que 

perde a vantagem 

Empreende iniciativa de 
penetrar/rematar e ajusta 
a decisão à resposta do 

adversário 

Remate 

Tende a receber e/ou 
rematar parado; Releva 
elevadas dificuldades 
coordenativas e/ou 

inadequada amplitude do 
movimento do braço de 

remate 

Realiza o movimento 
com alguma fluidez, 

mas releva 
dificuldades/ 

inconsistência na 
técnica de remate em 

salto 

Opta pelo remate mais 
adequado (em salto) e fá-
lo com correção técnica e 

fluidez 

Com colega em 
situação de 
vantagem 

Não procura passar a 
colega desmarcado 

Passa ao colega, mas 
revela dificuldades ao 
nível do timing e/ou 

técnica de passe 

Passa ao colega, 
ajustando o timing e o tipo 

de passe 

Se
m

 b
ol

a 

Cria 
possibilidades 

de jogo 

Aproxima-se demasiado 
do portador da bola e não 
procura explorar o espaço 

vazio 

Hesita e tem um 
comportamento 

errático ou 
inconsistente 

Ajusta a decisão: Com 
vantagem, avança para 
receber e rematar; Sem 

vantagem, abre espaço e 
garante linha de passe 

IG
UA

LD
AD

E 
NU

M
ÉR

IC
A/

PR
ES

SÃ
O

 A
LT

A  

Co
m

 b
ol

a 

Cria 
possibilidades 

de jogo 

Não procura “ler” a 
situação de jogo, 

passando a bola de 
imediato; Passa a bola 
sem se orientar para a 

baliza 

Procura ler o jogo e 
agir em conformidade, 

mas revela falta de 
recursos técnicos 

Ajusta a decisão: Passa 
ao colega melhor 
posicionado ou 

empreende ações que lhe 
permitem ganhar 

vantagem (ultrapassar o 
defensor) 

Se
m

 b
ol

a 

Cria 
possibilidades 

de jogo 

Aproxima-se demasiado 
do portador da bola e não 
procura explorar o espaço 

vazio/ultrapassar o 
defensor direto 

Hesita e tem um 
comportamento 

errático ou 
inconsistente 

Ajusta a decisão: 
Desmarca-se, garante 

linha de passe de apoio 
ou posiciona-se para 
aumentar espaço de 

ataque 
 

 

Na tentativa de me preparar e testar a ficha de avaliação, apliquei-a na 

visualização de um vídeo de um jogo de Andebol numa escola. Registei algumas 

dificuldades em aplicá-la, pelo que provavelmente apresentaria as mesmas 

dificuldades na aula da AD.  

No final da AD, apercebi-me de que não tinha conseguido avaliar os vinte 

alunos nos sete itens. Como tal, foi importante colocar à prova a minha 

capacidade de memória e, assim que terminou a aula, preenchi a grelha, em 

função do que me recordava. Aquando da reflexão sobre a reflexão na ação, 

observei o vídeo da aula e fiz uma nova avaliação. Conclui a AD, deste modo, 

com quinze níveis diferentes da perceção obtida através da observação na aula. 

Todavia, o tempo de aula não permitiu que avaliasse todos os alunos na FBJ4, 

dispensando a aula seguinte para a terminar, contabilizando, assim, duas aulas 

destinadas à AD. Aproveitando a mesma aula, aplicamos a FBJ3 para perceber 

se o espaço era suficiente para uma boa qualidade de jogo.  
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Na conclusão da AD, foi possível verificar que os alunos centraram-se, 

maioritariamente, no nível 2 e 3 (Quadro 9), concluindo-se que a turma, no geral, 

tinha boas bases nesta modalidade e que a FBJ2 seria a mais apropriada à 

turma, mas tendo sempre a perspetiva de alcançar a FBJ4. Concluiu-se, 

também, que a introdução do pivot poderia vir a ser possível, estando este 

conteúdo estaria condicionado à evolução da turma. 

No que concerne à organização do grupo de alunos, a AD permitiu que se 

formassem três equipas heterogéneas de seis e sete elementos. O trabalho 

heterogéneo promove a interajuda entre os alunos e a igualdade. Permite, ainda, 

que os alunos menos aptos evoluam, na maioria das vezes, desenvolvendo 

competências socioculturais e atitudinais, como exemplo a responsabilidade, a 

cooperação e a autonomia (Fletcher 2008). Contudo, foi proposto à turma que 

as raparigas defendessem as raparigas, face ao contacto físico característico da 

modalidade, tal como Estriga e Moreira (2014) defendem. 

O facto de formar equipas heterogéneas não condicionou o trabalho por 

níveis na abordagem ao conteúdo do pivot. Trabalhar por níveis faz com que 

haja uma distinção na turma entre os bons e os menos bons e nem sempre é 

bem recebida por parte dos alunos. Contudo, o PNEF incentiva os professores 

a optarem por grupos homogéneos, quando estes se apresentam como uma 

mais-valia no processo de ensino-aprendizagem. O benefício desta opção passa 

pelos professores trabalharem as dificuldades de cada nível mais afincadamente 

e, de facto, demonstrou ser vantajoso para a evolução dos alunos com mais 

dificuldades.  

 

 

3.3.1.4. A Avaliação Sumativa  
 

A construção da grelha de AS teve como base a de AD, com a diferença 

do número de níveis, que passou a ser quatro. Inicialmente, defini os quatro 

níveis para cada princípio, um obstáculo à minha compreensão, uma vez que 

enumerei regras de ações diferentes de um nível para outro, sendo possível um 

aluno estar em vários níveis simultaneamente. Após o alerta da professora 

especialista tentei reformular, mas continuei com dificuldades em definir o nível 
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3 e 4, numa escala de 2 a 5, por serem ambos intermédios. Deste modo, com a 

sua ajuda propusemos os seguintes quadros: 

 
Quadro 7 - Conteúdos e respetivos níveis propostos na AS de Andebol, em superioridade numérica. 

3x(2+GR) 

N Defesa Jogo em colaboração com o pivot Finalização pivot Jog c/ bola Jog s/ bola 

2 

Não pressiona o 
portador da bola; 
Não ajusta a sua 

posição para 
fechar linhas de 
passes; Sobe ou 

desce em 
demasia 

Não entra a pivot 
ou entra no timing 

errado; Na 
condição de pivot 

não ajusta o 
posicionamento 
para receber em 

condições de 
atacar a baliza; 

Adota uma 
posição muito 

estática 

Não procura 
observar a 
situação de 

jogo; Passa a 
bola sem 

atacar ou opta 
por rematar 

sem vantagem 

Não reajusta a 
posição para 

ampliar o espaço 
e não se oferece 

para dar 
continuidade ao 

ataque 

Apresenta 
algumas 

dificuldades 
técnicas e 

motoras que 
comprometem o 

sucesso da 
habilidade; Tende 
a receber a bola 

parado 

3 

Ajusta a sua 
posição em 
função dos 

adversários mas 
não antecipa a 

ação do 
adversário e atua 

de forma lenta 

Tende a entrar a 
pivot no timing 

adequado; 
Oferece-se para 
receber mas sem 
procurar ganhar 
posição; Quando 

recebe a bola 
hesita e perde 

vantagem; Atua 
de forma 

expectante para 
receber a bola 

Revela algum 
entendimento 
das ações a 
empreender 

mas demora a 
decidir e 

executar pelo 
que perde a 
vantagem 

Procura reajustar 
a posição mas 

não o suficiente 
para ampliar o 

ataque; Oferece-
se para receber 
demasiado cedo 

ou tarde e perde a 
vantagem 

Apresenta 
algumas 

dificuldades 
técnicas ao nível 

do remate em 
penetração, com 

salto, em especial 
em zonas de 
menor ângulo 

4 

Ajusta a atuação 
para aumentar a 

pressão 
defensiva do lado 
da bola mas não 
consegue anular 

as ações do 
adversário 

Ajusta o timing de 
entrada; Revela 

dificuldade em se 
reposicionar em 

função da 
circulação da bola 

e ação dos 
colegas; Após 

receção da bola 
enquadra-se com 
a baliza e remata 

em salto 

Adequa as 
ações de 
ataque ao 

espaço para 
finalizar ou 

favorecer os 
colegas, mas 
nem sempre o 

faz com 
sucesso 

Reajusta a 
posição 

garantindo 
amplitude de 

ataque e prepara-
se para receber 

mas nem sempre 
ajusta o timing e a 

trajetória 

Remata em 
penetração/salto 

com correção 
técnica; Nem 

sempre ajusta o 
timing do remate 

e a forma à 
situação de jogo 

5 

Ajusta a atuação 
para aumentar a 

pressão 
defensiva do lado 

da bola e 
dissuadir/fechar 

as linhas de 
passe; Consegue 
recuperar a bola 

Ajusta o timing de 
entrada; Atua 
para receber 

(ganha posição) 
ou apoiar os 

colegas; Após 
receção da bola 

enquadra-se com 
a baliza e remata 

em salto 

Adequa as 
ações de 
ataque ao 

espaço para 
finalizar ou 

favorecer os 
colegas – atrai 
defensores e 

assiste 
colegas 

Reajusta a 
posição 

garantindo 
amplitude de 

ataque e prepara-
se para receber e 

atacar forte no 
timing e trajetória 

adequada 

Adequa o tipo de 
remate à situação 
de jogo; Remata 

com correção 
técnica, 

velocidade e 
sucesso 
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Quadro 8 - Conteúdos e respetivos níveis propostos na AS de Andebol, em igualdade numérica. 

(4+GR)x(4+GR) 

N Transição Ataque posicional c/ bola s/ bola 

2 
Passa a bola sem 

procurar contribuir para 
a transição rápida 

Atitude expectante/passiva 
Tende a receber parado e demasiado 
próximo da defesa; Passa a bola sem 

atacar o espaço/baliza 

3 

Recorre ao drible sem 
ler a situação e/ou 

decide de forma pouco 
acertada 

Procura desmarcar-se para 
receber a bola mas de 

forma pouco ajustada ao 
contexto 

Procura atacar espaço/ baliza mas não 
tem recursos que lhe permitam 

ultrapassar/desequilibrar a defesa 

4 

Procura contribuir para 
ao avanço rápido da 

bola revelando 
dificuldades técnicas 

Adequa as ações de 
desmarcação/ apoio mas 

revela dificuldades motoras 

Procura preparar a receção da bola e 
atacar o espaço/baliza; 

Aplica as fintas com bola mas nem 
sempre de forma ajustada 

5 

Contribui para o avanço 
rápido da bola, 

ajustando a solução e a 
técnica 

Adequa as ações de 
desmarcação/ apoio com 

adequado domínio motor e 
sucesso 

Recebe a bola em movimento e em 
direção ao espaço; Consegue criar 

situações de rutura e decide em função 
da resposta do adversário 

 

 

A AS centrou-se no que tinha sido mais prevalecido nas sessões, 

designadamente, a transição com e sem bola, o ataque posicional e a defesa, 

através da situação de jogo (4+GR)x(4+GR). Ainda assim, avaliou-se o conteúdo 

do pivot e as suas ações envolventes, como o jogador com bola e o jogador sem 

bola, e a finalização, através da FPJ 3x(2+GR). Dado que o trabalho se baseou 

nesta FPJ, fez sentido utilizá-la para avaliar esse mesmo conteúdo, o último 

conteúdo a ser introduzido nesta modalidade. Não obstante, o facto dos alunos 

aplicarem esses conceitos com maior facilidade, face ao reduzido número de 

intervenientes. 

Os resultados dessa AS coincidiram com as minhas perspetivas, 

imediatamente antes da sua aplicação, sendo possível afirmar que tal se deveu 

à minha intensa envolvência em todo este ensaio e ao meu conhecimento do 

conteúdo. Por outras palavras, eu tinha consciência sobre as capacidades e 

dificuldades da maioria dos alunos, algo que nunca aconteceu nas UD 

anteriores. 

No que diz respeito à evolução dos alunos nesta UD, ocorreu, 

principalmente, nos que tinham mais dificuldades, tal como é possível observar 

no quadro 9. Neste mesmo quadro observa-se a evolução de uma primeira 

avaliação, a AD, para um momento final da UD, a AS: 
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- nível 1 da AD  nível 2 da AS 

- nível 2 da AD  nível 3 e 4 da AS 

- nível 3 da AD  nível 4 e 5 da AS 
 

Quadro 9 - Comparação dos níveis na AD e na AS. 

Níveis AD Alunos 
1 N 

2 

B 
E 
I 
J 
L 
P 
S 

3 

A 
C 
D 
F 
G 
H 
M 
O 
Q 
R 
T 

Sem AD U 

 

 

Da análise do quadro, verifica-se também que somente um aluno avaliado 

no nível 3 na AD, desceu para o nível 3 na AS. Todos os restantes 

corresponderam à expectativa inicial. Reforça-se que esta evolução não se 

registou apenas nas habilidades motoras, isto porque, como os conteúdos foram 

trabalhados maioritariamente através de jogo, permitiu que eu fosse introduzindo 

as regras da modalidade e outros aspetos da sua cultura desportiva (ex.: não 

pisar a linha de 7m na marcação do livre de 7m; sinaléticas de arbitragem). 

Regras estas, que depois tinham de ser aplicadas, principalmente, pelos alunos-

árbitros. 

 

 

 

3 

4 

5 

2 
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3.3.1.5. A resposta da turma à minha intervenção 
 
O acompanhamento por parte de uma professora especialista da 

modalidade funcionou como uma ação de formação no Andebol para mim. Isso 

fez-me perceber o quão importante é um professor procurar conhecer a matéria 

de ensino e o seu conteúdo pedagógico, isto é, o ter uma “base de 

conhecimento” para o conduzir à compreensão entre esse conhecimento e a 

aplicação prática (Bento et al., 1999, p. 171).  

Numa primeira instância, a utilização dos modelos de ensino acima 

desenvolvidos alterou o meu método de instruir a turma. Essa instrução visou, 

na maioria das vezes, a introdução e revisão de matéria através do 

questionamento. Situação que requeria um conhecimento aprofundado da 

modalidade, para as possíveis perguntas e respostas da turma e para a clareza 

da própria instrução. Estas dificuldades podem ser confirmadas no anexo em 

CD, que apresenta as dificuldades que apresentei na instrução de um exercício, 

e nos parágrafos seguintes, testemunhos da visualização da gravação 

audiovisual das sessões. 

Na segunda aula após a introdução do pivot, durante uma questão obtive 

uma resposta que abordava um conteúdo que nunca tinha inserido na turma: o 

bloqueio. Deste modo, transcrevo esta situação em forma de diálogo com os 

alunos em causa: 

Eu: Maria (nome fictício) para que serve o pivot? 

Maria: Para entrar na defesa e ter acesso livre à baliza. 

Eu: E porque é que tem acesso livre à baliza? 

Maria: Porque está sozinho e está livre? 

Eu: Está livre? 

Manuel (nome fictício): Não, nem sempre quem entra na defesa está livre. 

Eu: Exatamente. 

Manuel: Mas pode fazer um bloqueio? 

Eu: Como assim? 

Manuel: Ele está a frente do jogador e o jogador não consegue intercetar 

a bola. 

Eu: Ele pode ser fraco e não conseguir fazer isso. 

(Dados recolhidos pelo sistema audiovisual, aula 90 e 91, 24 de maio de 2016) 
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O meu reduzido conhecimento da matéria limitou a abordagem desse 

novo conteúdo, pelo que foi necessária a intervenção da professora especialista. 

Embora o questionamento estivesse muito presente, só ocorria na introdução de 

novos conteúdos ou exercícios.  

Relativamente à minha instrução, em algumas aulas, foi longa, diminuindo 

o tempo de prática. Todavia, reconheço que o tempo despendido foi necessário 

para me inteirar melhor da modalidade e fomentar uma maior compreensão por 

parte da turma, uma vez que conseguia questionar os alunos sobre o seu 

entendimento. Na tentativa de ilustrar esta opinião, exponho o seguinte excerto: 

“Embora tenha dispensado muito tempo para a instrução (19’26 

em 80’40’’ de aula), consegui fazer com que a informação 

chegasse à turma, pois a resposta deles ao exercício foi positiva 

(…) os quase 20’ de instrução foram importantes para esclarecer 

as dúvidas que ficaram da última aula” (Diário de bordo, UD de 

Andebol, aula 90 e 91, 24 de maio de 2016, p.1). 

Dúvidas essas relativas ao conteúdo do pivot. Houve, também, uma aula 

de 45’ que, através das filmagens, calculei os tempos de instrução, tendo 

instruído cerca de 7’ (Diário de bordo, UD de Andebol, aula 77, dia 22 de abril de 

2016), tempo este que, para uma aula que só tinha a duração de prática efetiva 

de 30’, foi muito longo.  

Na tentativa de melhorar a qualidade da minha instrução, e 

consequentemente a informação rececionada pela turma, preparava, 

previamente, as questões que iria colocar e sistematizava o que pretendia 

instruir. Segue-se um excerto no qual esta estratégia se encontra descrita: 

 “(…) estudei o discurso que teria em cada atividade para definir 

exatamente o que devia dizer, de modo a ser o mais clara 

possível” (Diário de bordo, UD de Andebol, aula 69 e 70, 5 de abril 

de 2016, p. 2). 

O conteúdo do pivot foi aquele em que senti mais dificuldades em instruir. 

A proposta de abordagem deste conteúdo seguiu linhas diferentes das que 

vivenciei. Essa vivência conduziu-me ao pensamento de que, a função de pivot 

era desempenhada sempre pelo mesmo jogador, dificultando a minha 

compreensão quanto à função deste elemento. Consequentemente, apresentei 

períodos de instrução ainda mais longos, sendo necessária a ajuda e intervenção 
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da professora especialista. A sua abordagem foi, também, vantajosa para a PC 

que receava a introdução do pivot, face à sua complexidade que lhe está 

inerente. 

O quadro 10 apresenta e compara as questões que eu e a professora 

especialista, durante três aulas, recorremos para ensinar a turma, na abordagem 

deste conteúdo. Nesse quadro é possível verificar que a direção das questões 

durante a instrução e introdução do conteúdo é muito mais pertinente na 

professora especialista da modalidade.  
 

Quadro 10 - Questões colocadas pela EE versus questões colocadas pela professora especialista durante 
a abordagem ao pivot. 

Interveniente Questões 

EE 

• A bola sai do atacante, o que é que é suposto a defesa fazer? 

• Após passar a bola, o que é que o jogador deve fazer? 

• Qual o objetivo da entrada de um jogador no meio da defesa? 

• O que é que ganha um jogador ao entrar no meio da confusão 

(defesa)? 

• O que é suposto que a defesa faça e não faça para impedir a 

entrada do pivot? 

• Porque é que a defesa não deve defender muito em cima? 

Professora 

especialista 

do Andebol 

• O pivot é um jogador que joga onde? 

• Qual é o papel do pivot? 

• Se o defesa subir em demasia (pressionar o atacante) o que é 

que o outro atacante vai fazer? 

• A tendência da defesa é fazer o quê? 

• Qual é a regra para entrar a pivot? 

• Entra para onde? 

• Se o defesa acompanhar o jogador que entrou a pivot, o que é 

que o portador da bola deve fazer? 

• O que é que o portador da bola deve fazer após entrada de um 

pivot? 

• O que é que o pivot deve fazer para ganhar posição sobre o 

adversário? 

(Dados recolhidos pelo sistema audiovisual, aula 89, aula 90 e 91 e aula 92, 23, 

24 e 30 de maio de 2016, respetivamente) 

 

Um outro problema visível nestas aulas era o facto de explicar “o objetivo 

do jogo plasmado no objetivo geral ao invés do comportamental, isto é, aquele 

que conduzisse os alunos a entenderem de que forma poderá aquele exercício 
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ter transfere para o jogo formal” (Diário de bordo, aula 77, 22 de abril de 2016, 

p. 1). Na tentativa de combater esta situação, em algumas aulas, coloquei no 

quadro tópicos orientadores para guiar o meu discurso e não me esquecer de 

nenhum ponto importante a referir. 

Sarmento et al. (1998) referem que a par da à instrução, a demonstração 

auxilia a transmissão da informação, tal como referido no capítulo anterior. Ao 

contrário do que tinha ocorrido nas UD anteriores, na modalidade de Andebol foi 

necessário mudar de estratégia, na medida em que a turma demonstrava 

dificuldades em compreender o pretendido. Assim sendo, recorri aos alunos 

mais aptos, tornando a demonstração mais rápida e, simultaneamente, mais 

objetiva e clara. Tal como defende Fonseca (2010), o professor deve certificar-

se que toda a sua instrução deve ser transmitida de forma eficaz. Com feito, esta 

clareza visual permitia que a turma toda percebesse e conseguisse de imediato 

na prática, acelerando, simultaneamente, o processo de instrução. Abaixo 

segue-se um excerto que fundamenta este aspeto: 

“A seleção dos melhores alunos facilita a minha instrução, uma 

vez que é realizado, exatamente, o que eu pretendo e o 

entendimento por parte da turma” (Diário de bordo, UD de 

Andebol, aula 86, 13 de maio de 2016, p. 1). 

No que diz respeito à minha capacidade de observação, apresentei 

algumas dificuldades na observação dos erros. Inicialmente, focava-me na zona 

onde a bola circulava, deixando escapar as ações dos jogadores sem bola. Por 

outras palavras, não conseguia perceber se os alunos reajustavam as posições 

ou se atraíam os defesas. O excerto seguinte patenteia esta dificuldade: 

“(…), penso que se deve a uma desatenção, porque normalmente 

tenho tendência a olhar mais para quem tem a bola, descurando 

a ação do atacante sem bola” (Diário de bordo, UD de Andebol, 

aula 69 e 70, 7 de abril de 2016, p. 3). 

Todavia, esta problemática foi diminuindo com o decorrer das 

intervenções da docente especialista na modalidade e com o estudo prévio da 

modalidade, reunindo, assim, conhecimento do conteúdo e pedagógico do 

conteúdo suficiente para, no final da UD, observar os erros, observar mais que 

um em simultâneo, ensinar os alunos e adotar estratégias, perante as 

dificuldades que estes foram apresentando. Deste modo, no decorrer das aulas, 
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comecei a sentir-me mais “capaz de ensinar, de observar o erro e de incidir 

exatamente naquilo que estava a falhar” (Diário de bordo, UD de Andebol, aula 

86, 13 de maio de 2016, p. 1). Na tentativa de melhorar a minha capacidade de 

identificação dos erros, nas reuniões com a professora especialista 

visualizávamos o que, em princípio, eu tinha de corrigir. 

Reunidos todos estes progressos, a minha reflexão na ação surtiu 

melhorias, uma vez que, perante as questões que os alunos colocavam ou o que 

observava, eu tinha de tomar decisões, independentemente de serem erradas 

ou não. 

Tentei socorrer-me desse conhecimento que fui adquirindo e investi-lo nos 

alunos quando estavam com funções adjacentes aos torneios, tal como é 

possível observar no seguinte excerto:  

“Tentei que essa intervenção fosse junto dos elementos das 

equipas que estavam em espera, para não estar constantemente 

a interrompê-lo” (Diário de bordo, UD de Andebol, aula 84 e 85, 

10 de maio de 2016, p. 2).  

O meu objetivo com esta estratégia passo por relatar o jogo e informá-los 

sobre o que naquele momento estava a acontecer ou o que devia ter ocorrido, 

para que eles se familiarizarem mais com o jogo em si. 

Este ensaio curricular teria sido mais vantajoso que tivesse ocorrido a 

meio do ano letivo, uma vez que, assim, conseguiria refletir sobre a minha 

intervenção nas restantes modalidades, antes e após a intervenção dessa 

docente. Ademais, devo considerar o transfere que poderia reportar para as 

restantes modalidades, na medida em passei a reconhecer a necessidade de 

estudar as matérias de ensino. Estudo esse que traria vantagens como a 

melhoria e o aumento da capacidade de observar e identificar os erros. 

A resposta da turma a esta experiência foi muito positiva, face às 

expectativas iniciais que eu tinha. Estava receosa, uma vez que os alunos 

poderiam desmotivar, por ser uma UD mais longa que as anteriores. Contudo, a 

turma aceitou esta proposta sem qualquer hesitação e desmotivação. Vi alunos, 

que normalmente adquiriam uma postura de desinteresse, aplicadíssimos, 

empenhados e com vontade de fazer sempre mais e melhor.  

Senti que a turma teve um comportamento exímio, deixando-me muito 

satisfeita. Raramente necessitei de me preocupar com esta questão. Contudo, 
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em determinada aula foi necessário sancionar alguns alunos pelos constantes 

comportamentos fora da tarefa, como lançar bolas ao cesto de Basquetebol. 

Como tive a oportunidade de observar as filmagens das aulas, conclui que isto 

se deveu ao facto de eu estar de costas, com alguma frequência, como se 

verifica no seguinte excerto: 

“Hoje tive mais em conta o facto de não permanecer de costas 

para determinados alunos. Tentei reajustar a minha posição 

várias vezes, permitindo observar alguns comportamentos à 

distância. O que é que concluo com esta constatação? Que muito 

provavelmente nas outras aulas houve comportamentos fora da 

tarefa e eu não os consegui observar por estar de costas” (Diário 

de bordo, UD de Andebol, aula 84 e 85, 10 de maio de 2016). 

Todavia, não devo culpar somente a minha atitude. É importante refletir 

sobre o exercício, sobre a pertinência do mesmo, a motivação que traz para os 

alunos. Por outras palavras, uma vez que não havia competição (nesse 

exercício) a turma desmotivou. 

Nesta UD procurei atribuir muita autonomia à turma, sendo os alunos 

responsáveis por toda a organização do torneio, libertando-me para as questões 

da instrução e dos feedback(s), tal como referem Sarmento et al. (1998). 

Contudo, nos momentos de transição dos exercícios ou dos jogos senti a 

necessidade de realizar uma contagem decrescente, para que iniciassem o mais 

rápido possível a tarefa, aproveitando, assim, o máximo de tempo para 

praticarem. 

A turma reagiu bem à introdução de modelos instrucionais diferentes aos 

que haviam sido vivenciados, à exceção do MED. O desempenho das diversas 

funções propostas por mim foram recebidas com alguns receios, principalmente 

a função de árbitro. Com efeito, as dificuldades foram mais visíveis na marcação 

dos golos em contra-ataque, por não conseguirem perceber se a defesa já 

estava alinhada ou não. Todavia, alguns alunos evoluíram o seu entendimento 

de jogo e capacidade de observá-lo, diminuindo essa dificuldade. 

Com intuito de manter a turma motivada elaborei um quadro de 

pontuações onde eram registados os resultados dos jogos de treino e dos 
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torneios (Figura 4). Foi, também, organizado um mega torneio final para se 

decidirem os respetivos lugares de classificação. Deste modo, para que este se 

aproximasse da realidade elaborei medalhas (de cartão) classificatórias para a 

entrega de prémios que ocorreria no final do torneio (Figura 5). Senti que a turma 

ficou grata pelo pequeno gesto que tive para com eles. Foi mais um momento 

que me “encheu o coração”. 

 

Figura 4 – Quadro de pontuações dos jogos de treino e dos torneios. 
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Figura 5 - Medalhas elaboradas para entrega de prémios do torneio final de Andebol. 

 

 
3.3.4. Seminários e ações de formação 
 

Durante este ano letivo, as manhãs de algumas segundas-feiras foram 

ocupadas com seminários. Seminários estes que nos transmitiram informações 

importantes a considerar quer no decorrer do EP, quer na construção do RE. 

Nestas manhãs foram-nos apresentados exemplos de estudos de investigação 

desenvolvidos de anos anteriores, bem como sugestões de temáticas. De facto, 

nem todas as sessões foram direcionadas e relevantes para todos os alunos, 

face ao estudo de investigação de cada EE. 

Para o meu desenvolvimento profissional contribuiu a ação de formação 

sobre as alterações regulamentares nas modalidades, onde foram apresentadas 

regras que sofreram alterações, recentemente. Bem como a do funcionamento 

do EndNote, a plataforma que me auxiliou nas referências bibliográficas do RE.  

Um outro, que não contribuiu diretamente para a minha intervenção na 

escola, mas que é de todo pertinente para o meu futuro, foi a construção de 

materiais de trabalho improvisados, como um taco de basebol e uma bola, uma 

raquete de Badminton e respetivo volante e um disco de Frisbee (Figura 6). Foi 

curioso ter colocado à prova o material por nós construído. Este seminário fez-

me “abrir a mente” e refletir sobre as barreiras que os professores encontram 
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diariamente nas suas escolas, entre as quais a falta de material. Todavia, nesta 

manhã ficou provado que isso pode não ser uma barreira ao sucesso das aulas, 

basta colocarmos a nossa criatividade à prova. 

 

 
Figura 6 - Material elaborado no Seminário de improvisação de material escolar. 

 

 

As tardes desse mesmo dia foram contempladas com a UC de Tópicos I 

e II.  

No primeiro semestre de aulas, em Tópicos I foram apresentados 

inúmeras temáticas interessantes. Todavia, senti que o transfere para a nossa 

prática profissional nem sempre se verificava, à exceção do tema Desporto 

Adaptado. Neste, o professor apresentou-nos três modalidades possíveis de se 

realizarem em contexto escolar e nada dispendiosas. Como havia EE que 

tinham, nas suas turmas, alunos portadores de deficiências visual, mental ou 

física, foi um tema riquíssimo na partilha de experiências e sugestões. Por 

considerar uma temática diferente, apliquei uma das modalidades, o Voleibol 

sentado, para que os alunos vivenciassem a modalidade e sentissem a 

dificuldade dos atletas. Muito embora, tenha surtido mais diversão que atenção 

a essas dificuldades. 

No segundo semestre, por sua vez, os temas já foram mais direcionados 

para a nossa intervenção na escola e para o ensino. Destaco em particular o 
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tema da avaliação na EF, no qual foi sugerido repensar sobre a mesma. Esta 

temática instigou muito debate e partilha de perspetivas entre o docente e os EE. 

Considero que seria um tema interessante também para professores de EF, na 

tentativa de mudar algumas práticas enraizadas. Nesta aula, o tema dos testes 

teóricos coincidiu com o meu entendimento sobre este assunto. Os testes 

teóricos que são realizados nas escolas não correspondem ao que é lecionado 

e incentivam os alunos a decorar a matéria, esquecendo-a rapidamente. Com 

efeito, e perante a avaliação proposta pelo departamento de EF (um teste teórico 

por período), optei por realizar um teste no decorrer de cada UD, por considerar 

que a matéria estaria mais presente e acreditar que os alunos fariam mais 

ligações da teoria às aulas práticas. A minha função era trabalhar os alunos física 

e mentalmente, melhorando o seu desenvolvimento motor, tal como a perspetiva 

do professor que lecionou essa temática. As aulas de EF quebram a rotina do 

exercício mental, diante livros e cadernos, exercitando a mente a par das 

atividades motoras. A uniformização da EF com as restantes disciplinas, poderá 

resultar numa disciplina semelhante a todas as outras e não é esse o nosso 

objetivo.  

Ainda neste semestre, tivemos um bloco de treino funcional, que 

influenciou a minha perspetiva do trabalho de condição física na escola, no que 

diz respeito aos tempos de prática e de descanso. Foi proposto aos EE a 

apresentação de circuitos de condição física passíveis de aplicar numa escola, 

e respetiva execução. Como resultado, a maioria dos EE apresentou muitas 

dificuldades no cumprimento do tempo de prática e incorreções corporais, 

consequentes da exaustão, concluindo que os alunos apresentariam muitas 

mais dificuldades em concretizar os exercícios num período de tempo tão 

alargado. 

Com efeito, comecei a aplicar os circuitos de condição física com um 

tempo reduzido de 20’’ de prática e 10’’ de descanso. Ao partilhar esta perspetiva 

com a PC, esta referiu uma questão, também pertinente, sobre a qualidade da 

prática durante esse tempo. Por norma, os alunos não cumprem a 100% os 

exercícios, pelo que se reduzirmos o seu tempo de prática, o contributo para a 

condição física será muito reduzido. Todavia, uma boa conversa e apelo a uma 

boa prática, contrariou esse facto, na minha turma. 
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Em suma, esta panóplia de ações e atividades destinadas aos EE visam 

o seu desenvolvimento e enriquecimento noutras vertentes e áreas que não 

estão diretamente relacionadas com a vertente do ensino. O saber não ocupa 

lugar e nunca é demais aprendermos e conhecermos outras realidades. 
 

  



 

86 
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II. Conclusão 
 

Terminou mais uma etapa da minha vida académica. Tudo passou de 

forma muito rápida. Não obstante esta perceção, aprendi muito. Este ano letivo 

foi repleto de aprendizagens, mas reconheço que ainda tenho muito mais para 

aprender nesta profissão. Chegou a hora de me reunir, novamente, com o diretor 

da EC para fazer o balanço final. 

 

- Olá Daniela. Sente-se – diz o diretor. Já terminou, não é verdade? 

- Parece que sim. Foi muito rápido, mas uma experiência maravilhosa – 

digo. 

- Fale-me dessa experiência – Diz-me com um sorriso na face. 

- Considero ter sido uma experiência de vida e para a vida. Sinto que 

evolui progressivamente, no entanto com algumas oscilações, naturalmente - 

sorrio. - O EP, para além dos inúmeros benefícios, que já são do seu 

conhecimento, a meu ver, aportou outro elementos que influenciaram a minha 

personalidade fora do contexto escolar – continuo. - Isto é, não obstante ser uma 

pessoa que sempre refleti nas minhas ações, essa reflexão nunca foi na 

perspetiva de elaborar estratégias de melhoria. Neste momento, a tentativa de 

melhorar está sempre presente no meu modo de atuar. As experiências tidas, 

influenciaram não apenas a minha visão do que era ensinar, mas acima de tudo, 

do que é ser professora, uma perspetiva que já havia sofrido alterações no 

decurso do 1º ano do Mestrado. Naturalmente, que a escola que acolhe os EE 

tem uma influência importante para esta experiência. Considero-me uma sortuda 

por ter estagiado nesta escola, porquanto às condições que reúne e à PC que 

me acompanhou, que me permitiram aceder a experiências significativas. 

Efetivamente, como refere Batista (2014, p. 24) estes são aspetos que 

contribuem para uma “integração dos estudantes estagiários na vida da escola”.  

- Concordo consigo! – Diz-me a sorrir. – O acolhimento de EE nesta escola 

é por essa mesma razão. 

- E fico muito feliz por continuar a fazê-lo. As escolas são locais de ensino 

e de aprendizagem, quer para os alunos, quer para os professores e futuros 

professores – concluo. 
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- Neste EP aprendi a refletir para melhorar, aprendi que um professor tem 

de saber ser e saber estar. Se nós soubermos ser adultos, ser aluno, ser 

professor, ser amigo e colega e se soubermos estar em família, num convívio, 

estar numa escola, estar na vida, vamos saber quem somos, como estamos e 

como devemos agir – termino. 

- Muito boa reflexão Daniela. Isso interfere muito com a nossa maneira de 

lidar com as diferentes personalidades e atitudes dos alunos e as diferenças 

situações que possam surgir – concorda comigo. 

- O EP produziu melhoria na minha capacidade de argumentação e de 

adaptação. Analogamente, esta experiência surtiu efeito na minha vida pessoal. 

Daí afirmar que foi uma experiência de vida e para a vida. 

- É verdade, um professor adquire muitas experiências da sua intervenção 

escolar e aplica-as na vida pessoal – interrompe-me. – E em relação às suas 

aulas, à sua turma? – questiona-me 

- Não me canso de afirmar que tive uma turma maravilhosa: alunos 

civilizados, educados e crescidos. Foram, obviamente, os principais 

intervenientes neste meu caminho. Não colocaram a minha paciência à prova – 

ambos rimos recordando a entrevista no início do ano letivo. – Contudo, aquando 

das adversidades entre eles, as queixas eram recorrentes. Tal como defendia no 

início do ano letivo, não as alimentei para não ser injusta – o diretor acena com 

a cabeça e continuo o meu discurso. - Aquele foco que tinha relativamente à EF 

em me centrar nos gestos técnicos, desvaneceu-se. Agora considero que é mais 

importante educar para uma prática regular de exercício físico e desporto, educar 

para hábitos de vida saudáveis, do que educar para a execução “perfeita” da 

componente técnica – o diretor observa-me atentamente. – Durante este ano 

letivo tentei que essa mensagem fosse transmitida aos meus alunos. Tentei 

motivá-los, mostrando-lhes que eram capazes, realçando os seus potenciais e 

mais-valias, valorizando-os. Correto ou não, segui este pensamento: importa que 

os alunos aprendam, mesmo que executem de forma imperfeita, que se divirtam 

e, deste modo, adquiram várias valências e que compreendam a contextualizar 

as suas ações, comportamentos e decisões? – Pauso. – Assim, é possível 

fornecer aos alunos um leque de habilidades e de recursos motores – termino. 
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- Efetivamente, muitas vezes os professores de EF centram-se em 

demasia nas habilidades técnicas - afirma.  

- Naturalmente, é a minha opinião, e felizmente tive “liberdade” para a 

implementar. E esta opinião é o resultado de todas as minhas vivências, quer 

pessoais, quer académicas - digo. 

- Um professor é um interveniente escolar influenciado pela sua 

socialização antecipatória, por essas vivências que referiu – interrompe-me. - E 

na sua disciplina ainda é mais visível essa influência. Fale-me sobre o 

planeamento das suas aulas? Quais as principais dificuldades em planeá-las? – 

questiona. 

- Aprendi o quão importante é planear, seja a que nível for. A PC 

acompanhou-nos sempre neste processo, permitindo uma evolução progressiva 

aula a aula, UD a UD. Primeiramente, a realização do PA permitiu que 

conhecessemos a EC, principalmente a nível de instalações e que 

estudássemos afincadamente a turma residente e respetiva faixa etária. 

Posteriormente, a construção das UD, a seleção dos conteúdos a abordar, em 

função de uma AD, e dos PdA, que para mim foram o obstáculo maior. 

- Em que sentido? – Interrompe-me. 

- Na seleção das atividades e das progressões a lecionar em cada aula. 

Reunia muitas situações de aprendizagem impossíveis de as aplicar numa só 

aula. Ação esta que estava mais presente quando abordava uma nova 

modalidade – termino. 

- A experiência ajudá-la-á! – Afirma o diretor. – E como foi a sua 

intervenção no meio escolar? – interroga-me. 

- Gratificante. No início do ano tive oportunidade de intervir, com a PC, 

numa turma de 7º ano, lecionando a modalidade que pratico: dança. Foi bom ter 

mobilizado os meus conhecimentos, sem necessidade de recorrer a um estudo 

prévio – sorrio. – A organização dos eventos desportivos que esta escola 

proporciona, permitiu-me entender a quantidade de ações que os organizadores 

de eventos enfrentam. 

- Até permite que dê mais valor a esses eventos, não é verdade!? – Ri e 

continua. – Tem mais alguma situação que queria referir? 

- Sim – digo. - Importa referir que neste último período apliquei o meu 

estudo, com o auxílio de uma professora especialista no Andebol da faculdade. 
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Uma intervenção que me ajudou a crescer enquanto docente e me encaminhou 

para a necessidade exaustiva de estudar a modalidade que vamos ensinar. 

Durante todo o EP apercebi-me de como era importante esse estudo prévio, e fi-

lo, todavia neste ensaio essa necessidade foi ainda mais acrescida e como 

resultado, quer a minha evolução quer a dos alunos foi crescente. Foi uma 

vivência que colocou à prova a minha capacidade de adaptação, de intervenção 

e de ensinar. Simultaneamente, permitiu desenvolver a minha instrução, 

tornando-a mais fluida e clara - termino. 

Classifique a sua prestação quanto à sua instrução e demonstração, no 

decurso do ano. 

- Pergunta difícil – penso em voz alta. – Inconstante talvez seja o termo 

mais correto. A minha instrução surtiu melhoria, efetivamente, com o ensaio 

curricular. Inicialmente apresentava períodos longos, com pouca objetividade, 

pelo que a determinado momento os alunos já não prestavam atenção. Quando 

passávamos para a prática a turma não correspondia ao que pretendia. Com a 

experiência e os conselhos da PC, consegui ser mais objetiva no que pretendia 

– pauso. - No que concerne à demonstração, tentei manter os meus ideais, 

recorrendo à demonstração utilizando, exclusivamente, os alunos. 

- Nunca recorreu a si para demonstrar? – Interrompe-me. 

- Exatamente! – Afirmo. – Muito provavelmente despendi mais tempo a 

fazê-lo, contudo sempre quis dar oportunidade aos alunos de serem um alvo de 

atenção, de se exporem à turma. Essa oportunidade sempre foi voluntária. Muito 

embora, no decurso do ensaio curricular foi necessário rentabilizar o máximo de 

tempo possível, pelo que me obriguei a selecionar os alunos mais aptos para a 

demonstração. 

- Por que motivo? – Interrompe-me novamente. 

- Para que a qualidade de demonstração fosse a melhor possível e 

consequentemente, a compreensão da turma, uma vez que instruía 

simultaneamente. 

O diretor acena com a cabeça e coloca-me uma nova questão. - Tenho 

comigo algumas notas da nossa conversa inicial que considerei importante 

falarmos. Conseguiu deixar a marca nos seus alunos? 

Sorrio – Tenho a certeza que sim. Primeiramente, estabelecemos uma 

relação muito positiva, cúmplice. Aquando comportamentos fora da tarefa ou 
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atitudes impróprias à aula tentei apelar ao bom senso, com pequenos discursos. 

No final de algumas aulas conversávamos sobre o que não tinha corrido tão bem 

durante a aula. Dava-lhes voz e de seguida transmitia-lhes uma mensagem. – O 

diretor semicerra os olhos. – Reconheço que para muitos deles o assunto 

terminou naquele momento, mas sei que para outros os vai acompanhar para 

sempre. Eles sabiam que eu os compreendia, mas queria que fossem melhores 

do que aquelas atitudes pareciam demonstrar. 

- Que mensagens transmitia? – Questiona-me. 

- Principalmente, a aceitarem o “outro” como ele é, a aceitarem os defeitos 

e apreciarem mais as qualidades. A perceberem que nós podemos vir a precisar 

do “outro”. 

- Certamente essa mensagem acompanhá-los-á, como disse. Tentou 

transmitir valores socias à sua turma. E a palavra “obrigado”, conseguiu 

igualmente implementar? – Questiona-me a sorrir. 

- Na relação intraturma da minha turma residente esse valor estava 

presente. Não obstante, eu, enquanto professora, utilizava essa palavra, assim 

como o “ se faz favor”. Eles valorizavam essa atitude de minha parte. Todavia, 

na turma partilhada do 5º ano sinto que desgastei esse termo – rio. – No final da 

aula os alunos colaboravam na arrumação do material e a cada aluno eu 

agradecia pessoalmente. A reação deles, inicialmente, era de hesitação em 

afirmarem “de nada”. Na terceira aula já tudo fluía naturalmente.  

- Interessante Daniela. E tão pequenos que são os alunos do 5º ano, 

receberem esse agradecimento personalizado marcou-os certamente. 

Assim espero – penso. 

- Entregou-se a 100% a este EP? – pergunta o diretor. 

- A 200% - rio. – Sim, o EP foi sempre uma prioridade no meu dia-a-dia. 

Todavia, sinto e reconheço que em todo o processo que o EP, o meu contributo 

poderia ter sido mais e melhor. Por vezes, mantinha-me na minha zona de 

conforto. 

- Nós podemos sempre dar mais – olha-me nos olhos profundamente. - 

Daniela, para finalizar, o que considera de mais importante nas aulas de EF? 

- Essencialmente que os alunos usufruam de uma aula diferente, sem 

estarem sentados diante dos livros, que recorram ao conhecimento como forma 

de o aplicar na prática, vivenciando experiências desportivas em contextos 
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diferentes, isto é, atividades de ar livre - em florestas – e no meio aquático. Algo 

que quebre a rotina. No fundo, que os alunos aprendam através do prazer de 

praticar. O professor deve “preparar o aluno para executar determinadas 

habilidades por meio da descoberta do prazer de se exercitar” (Piccolo e Toledo, 

2014, p. 11). 

O diretor acena com a cabeça. – Daniela, espero que daqui em diante dê 

o melhor de si, na procura de ser uma professora de referência para os seus 

alunos. 

- Esse é o meu maior desejo – afirmo. 
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Anexo 1 – Ficha de observação do feedback. 
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Anexo 2 – Ficha de apreciação da qualidade e pertinência da informação. 
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