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Resumo  

 

O presente relatório tem como propósito a narrativa das experiências 

vivenciadas no âmbito do Estágio Profissional, integrado no segundo ciclo de 

estudos conducentes ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos 

Ensino Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. O respetivo decorreu na Escola Básica de Leça do Balio sob a supervisão 

de um Professor Cooperante e de um Professor Orientador. O presente relatório 

procura, assim, espelhar a atividade e reflexão exercidas por um professor 

estagiário ao longo de um ano letivo. O respetivo encontra-se dividido em seis 

capítulos: o primeiro, designado “Enquadramento Pessoal”, no qual me identifico 

e relato o meu percurso até ao presente e as perspetivas existentes sobre o 

Estágio Profissional; o segundo intitulado “Enquadramento Institucional”, reporta 

a caraterização legal e institucional do Estágio Profissional e, também, a análise 

do contexto (escola e turma residente) que o estagiário confronta; o terceiro 

capítulo, apontado “Realização da Prática Profissional” relata a organização do 

processo Ensino-aprendizagem, as dificuldades vivenciadas e as estratégias 

utilizadas na sua organização. No quarto capítulo, alusivo “Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade” reconhece as experiências vividas nas 

atividades não letivas e das relações estabelecidas com a comunidade escolar. 

Encontra-se também o estudo de investigação-ação realizado no final do 1º e 2º 

período escolar, acerca dos Modelos dois Modelos de Instrução utilizados. Por 

último, o quinto capítulo retrata as “Considerações Finais e Perspetivas para o 

futuro” onde realizo uma retrospetiva de todo este caminho e apresento as 

minhas expectativas para o futuro que se aproxima.  
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Abstract  

 

The purpose of this report is the narration of the experiences lived in the context 

of the Professional Internship, integrated in the second stage of studies that lead 

to the Master’s degree in Physical Education in Elementary and High School 

levels, obtained at Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (Sports 

College from Oporto University). This study took place at Escola Básica de Leça 

do Balio under the supervision of a Training Teacher and a Guiding Teacher. This 

report intends to reflect the activity and reflection performed by an intern teacher 

throughout the school year. One has divided this study into six chapters: the first 

one is identified as “Personal Framing”, in which I identify myself and describe 

my journey until the present day and the existing perspectives on the Professional 

Internship; the second one is entitled “Institutional Framing”, and describes the 

legal and the institutional classification of the Professional Internship, as well as 

the analysis of the context (school and resident class), that the intern faces; the 

third chapter entitled “Professional Practice Accomplishment”, that  identifies the 

organization of the Teaching-Learning process, the hardships experienced and 

the strategies used in its organization. In the fourth chapter, identified as 

“Participation in school, and the Relationships with the Community”, we can 

identify the experiences lived with the school activities outside its context and the 

relationships developed with the school community. One can also find here the 

study of the action-investigation accomplished at the end of the 1st and 2nd school 

periods, about the two Instruction Models used. Lastly, with fifth chapter a portrait 

is made on the “Final Considerations and Future’s Perspectives”, when a 

retrospective of the whole journey is made and the expectations about the future 

yet to come are presented.  

KEY-WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, INTERN, TEACHING-

LEARNING PROCESS, DIRECT INSTRUCTION MODEL, SPORTS 

EDUCATION MODEL, MOTIVATION. 
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Introdução  

 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional (EP), inserida no segundo ano do 2º ciclo conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(MEEFEBS), lecionado na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

Segundo (Matos, 2014) o EP entende-se como um projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático necessário 

ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O projeto de formação 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. Para a mesma autora o EP visa a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão. Pimenta (2005, p.70) enfatiza que, “A 

finalidade do Estágio Supervisionado é proporcionar que o aluno tenha uma 

aproximação à realidade na qual irá atuar.” O EP é o processo final na formação 

de professores e segundo Pacheco (1995), a passagem a estagiário significa 

uma descontinuidade tripartida da instituição de formação para a escola, de 

aluno para professor, da teoria para a prática, destacando-se como fortes e 

marcantes fatores de socialização o contexto prático em que se passa a atuar e 

os elementos que têm a responsabilidade de o avaliar. O EP é a experiência 

prática de ensino em contexto real, é conhecida na literatura como uma das 

componentes mais importantes nos processos de formação inicial de 

professores (Chepyator- Thomson e Liu, 2003; Hill e Brodin, 2004; O`Sullivan, 

2003; Tang, 2004). A prática de ensino oferece aos futuros professores a 

oportunidade de imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas 
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componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e 

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

específica. (Batista & Queirós, 2013 ). Como afirma Nóvoa (2009) existe a 

necessidade de construir uma formação de professores dentro da profissão e 

por isso, o EP deve ser avocado como terreno privilegiado de início de 

construção. 

O EP teve lugar na Escola Básica de Leça do Balio, situada na cidade de 

Matosinhos, sendo o núcleo de estágio (NE) composto por três elementos, Fábio 

Fernandes, Manuel Conceição e por mim Marina Oliveira, tendo o nosso 

acompanhamento sido efetuado por um professor orientador (PO) e por um 

professor cooperante (PC). Foi-me atribuída uma turma residente do 7º ano e 

uma turma partilhada do 6º ano de escolaridade.  

A estrutura do relatório encontra-se dividida em cinco capítulos: o primeiro 

designado “Enquadramento pessoal”, no qual me identifico e relato o meu 

percurso até ao presente e as perspetivas existentes sobre o EP; o segundo 

capítulo, intitulado “Enquadramento Institucional”, reporta a caraterização legal 

e institucional do EP e, também, a análise do contexto (escola e turma residente) 

que o EE confronta; o terceiro capítulo, apontado “Realização da Prática 

Profissional” relata a organização do processo de ensino-aprendizagem, 

englobando as áreas da conceção, planeamento e realização do ensino, 

destacando as dificuldades sentidas, as estratégias usadas e a forma como tudo 

se procedeu; o quarto capítulo alusivo “Participação na Escola e Relações com 

a Comunidade” onde se pode observar, o estudo de investigação-ação realizado, 

referente ao modelo de ensino mais motivante nas modalidades coletivas, 

reconhece também as experiências vividas nas atividades não letivas, tais como 

o Desporto Escolar (DE) e as atividades desenvolvidas pelo grupo de Educação 

Física; e por último, o quinto capítulo retrata as “Considerações Finais e 

Perspetivas para o futuro” onde realizo uma retrospetiva de todo este caminho e 

apresento as minhas expectativas para o futuro que se aproxima. 
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Enquadramento Pessoal  

 

2.1 Identificação/Dados Pessoais 

 

O desporto constitui uma atividade que sempre me acompanhou ao longo 

da vida. A minha primeira experiência com o desporto surgiu quando tinha sete 

anos, talvez um pouco tarde mas devido ao facto de os meus pais terem horários 

complicados de trabalho, não permitia que estes tivessem disponibilidade para 

se deslocarem onde quer que fosse para me levar a praticar algum desporto. O 

certo é que eu não parava, era uma criança que só estava bem com uma bola 

nos pés. Com apenas seis anos já conseguia dar vinte e cinco toques com a 

bola. Com sete anos surgiu então a oportunidade de entrar para o ATL que tinha 

acabado de abrir na minha freguesia. Foi com muito entusiamo que comecei a 

frequentar esta instituição e este tornou-se ainda maior quando me disseram que 

ia ter aulas de natação. Tínhamos apenas uma aula por semana mas devido às 

minhas capacidades a nível motor lembro-me que aprendi a nadar com muita 

facilidade. Contudo, esta experiência durou apenas três anos, uma vez que o 

ATL decidiu não continuar com esta atividade. Embora este entrave foi-me 

possível aprender a nadar e, assim, usufruir desta habilidade ao longo da minha 

vida.  

Quando tinha dez anos, o gosto pela modalidade de futebol era sem 

dúvida o meu ponto forte de interesse. Todos os dias tentava convencer os meus 

pais a inscreverem-me num clube onde existisse futebol feminino pois naquela 

altura o futebol feminino na minha cidade estava a ser alvo de um forte impacto. 

Depois de tanto insistir, o meu pai, que também fora jogador de futebol, mas 

contra a vontade da minha mãe, lá me levou a experimentar um treino no clube 

da minha freguesia. Esta experiência foi novamente curta, pois eu e a minha irmã 

éramos um pouco mais novas que as restantes raparigas, eu tinha apenas dez 

anos e elas já tinham os seus dezasseis. Como não havia grande motivação 

acabei por desistir.  

Desde tenra idade os valores do desporto estão presentes na minha vida. 

O querer estar em todas as brincadeiras, a vontade de superar as minhas 
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dificuldades, a procura da vitória e o ser bastante competitiva, seja qual for a 

atividade, eram características que começavam a fundar a minha maneira de 

ser. Os recreios da escola e do ATL eram marcados por inúmeros jogos de 

futebol daí a minha relação com o desporto ultrapassar claramente a participação 

em clubes.  

Aos dez anos iniciou-se um novo ciclo da minha vida. O primeiro ciclo 

tinha terminado e iniciavam-se as experiências no segundo ciclo. Uma realidade 

nova e bem diferente da anterior. Foi neste período que descobri a maior paixão 

da minha vida, a disciplina de Educação Física (EF) e depois, mais tarde, duas 

outras paixões que surgiram desta, o voleibol e o badminton. Era com enorme 

prazer que realizava estas aulas e me destacava claramente, estava sempre 

motivada. Foi então no meu 5º ano que decidi que queria ser professora de EF. 

A grande responsável por este marco na minha vida foi a minha primeira 

professora de educação física. Lembro-me de olhar para ela e pensar como seria 

eu daqui a uns anos, imaginava-me a ocupar aquele lugar.  

No 6º ano mudei de professor mas para mim todos os professores de EF 

eram sempre os melhores e então voltei novamente a ter grandes resultados na 

disciplina, tendo sempre a nota máxima no final dos três períodos devido ao meu 

empenho e dedicação, o gosto e habilidade para a prática.  

No sétimo ano o professor alterou-se novamente e este foi também um 

dos responsáveis pelo maior marco da minha vida a nível do desporto federado. 

Recordo-me que no primeiro período estávamos a abordar a modalidade de 

voleibol e o professor na altura era treinador de natação da ADP (Associação 

Desportiva de Penafiel) e que numa reunião geral da associação a secção de 

voleibol referiu estar com falta de atletas. Com o observar das aulas o professor 

achou que eu tinha jeito para a modalidade e sugeriu-me a realização de um 

treino referindo-me o local e o horário. Na altura fiquei tão entusiasmada que só 

queria chegar a casa para pedir aos meus pais. Falei com eles e eles acharam 

boa ideia, porém o maior entrave seria as deslocações, eram dez quilómetros de 

distância da minha residência até ao centro da cidade e são poucos os pais que 

se disponibilizam a fazer isso pelos filhos. No entanto os meus decidiram fazer 

esse esforço e andaram neste caminho durante 6 anos. Rapidamente me adaptei 
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à equipa, e o gosto pela modalidade foi emergindo de tal forma que só desejava 

que chegassem as horas de treino e dos jogos. O voleibol tornou-se sem dúvida 

a minha modalidade de eleição e aos dezassete anos surgiu a oportunidade de 

praticar esta modalidade num contexto completamente diferente do vivido em 

Penafiel, o Leixões. 

Foi no sétimo ano que surgiu também a oportunidade de pertencer à 

equipa de badminton da escola. Como fui a campeã do terceiro ciclo, o professor 

responsável observou-me a jogar no dia do torneio e convidou-me para jogar no 

DE e o badminton começou, tal como o voleibol a ser um vício e durante três 

anos fui campeã distrital, tendo chegado aos nacionais e recebido diversos 

elogios por dar muita luta a atletas federadas que treinavam várias horas por 

semana sendo que eu treinava apenas quarenta e cinco minutos. Confesso que 

numa altura pensei em dedicar-me a cem porcento a esta modalidade, mas o 

meu treinador de voleibol não o permitiu.  

No décimo ano mudei de escola e abandonei com muita pena o badminton 

e o voleibol passou a ser a minha prioridade tanto a nível federado como no DE. 

E assim foi durante os meus três anos de secundário.  

O tempo ia passando e o sonho de tirar um curso superior na área do 

desporto esteve sempre presente. Embora na altura soubesse que o panorama 

nesta área não era o mais propício e o seu futuro perspetivava-se cada vez mais 

complicado, mesmo assim, decidi arriscar e dar talvez o maior passo em frente.  

Comecei por me preparar para a realização dos pré-requisitos e foi com 

muito agrado que recebi a notícia esperada: apta, o que significa que um dos 

passos para a entrada na faculdade já estaria concluída. Contudo faltava a parte 

mais importante, os exames nacionais que me dariam acesso à Faculdade. 

Estudei afincadamente para o exame de português pois seria esta a minha prova 

de ingresso mas a nota treze não era suficiente para a entrada na FADEUP. 

Como nessa altura tinha recebido a proposta do Leixões, os diretores do clube 

falaram com os meus pais e juntamente decidiram que o melhor seria eu não 

concorrer para universidades mais distantes, como Vila Real ou Bragança e ficar 

pelo ISMAI onde o Leixões ajudaria com algumas despesas. Foi então que em 

setembro desse ano iniciei a minha licenciatura nessa instituição. Diversas são 
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as memórias que possuo da Licenciatura em Educação Física e Desporto. Laços 

de amizade desenvolvidos, que marcaram sem dúvida a minha vida, o prazer de 

realizar as aulas práticas e o convívio nas deslocações para as instalações 

desportivas.  

Terminada a licenciatura, decidi que o mestrado em ensino seria o 

caminho para concluir o sonho de criança. Como forma de dar um pouco de 

descanso à carteira dos meus pais e como oportunidade de estudar dois anos 

na melhor faculdade do país, candidatei-me a um dos mestrados da FADEUP, 

nomeadamente o MEEFEBS, no qual ingressei com sucesso. Aqui surge um 

novo ciclo da minha vida. O primeiro ano do respetivo mestrado afirmou-se como 

um ano de muito trabalho mas numa enorme aquisição de novas aprendizagens 

e de novas competências. 

No meu primeiro ano de mestrado, surgiu também a oportunidade de ser 

treinadora de voleibol no escalão de iniciadas no meu clube de formação. 

Encarei este desafio com grande responsabilidade e entusiamo. A progressão 

enquanto treinadora foi notória e o gosto de treinar jovens atletas é cada vez 

maior.  

Foi um ano que me preparou para o exercício da prática pedagógica, para 

aplicar na experiência do EP.  

 

 

2.2 Expectativas relativas ao Estágio Profissional 

 

Para qualquer estudante académico, o EP é, sem dúvida alguma um 

marco importante nesta fase da sua vida. O aproximar suscitou algumas dúvidas, 

incertezas e ansiedades que me fizeram pensar se estaria realmente preparada 

para assumir uma responsabilidade com tal dimensão.  

O EP era, assim a etapa mais aliciante na minha vida pois era através 

dele que iria por à prova a concretização do sonho de uma vida. Tinha noção 

que não ia ser um ano fácil, que várias dificuldades se iam atravessar no meu 

caminho, mas a verdade é que se aprende com o erro e este seria o instrumento 

de reflexão e crescimento a nível profissional.  
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Em relação à turma que me foi atribuída, uma turma de sétimo ano, 

embora com cinco alunos repetentes, esperava um grupo com boas capacidades 

motoras e com interesse para a EF. Com um grupo assim, só tinha que acreditar 

nas minhas capacidades e motivar ao máximo os alunos e manter-me motivada, 

pois a EF é o espaço ideal para isso, basta darmos asas à imaginação.  

Do grupo de professores de EF, esperava ser aceite por eles como uma 

futura colega que se encontrava no início da carreira. Desejava um grupo de 

partilha e colaboração, onde o diálogo fosse possível de modo a entender a 

dinâmica da escola no que respeita às aulas de EF, como os conteúdos a ser 

abordados, o material existente, as atividades extracurriculares que são 

realizadas. 

As minhas expetativas em relação à comunidade educativa, centravam-

se num clima de escola por parte do pessoal docente e não docente, de apoio 

aos estudantes estagiários (EE) visto que era uma realidade completamente 

nova para nós.  

Em relação ao NE apesar de grande parte do trabalho que íamos construir 

ao longo do EP fosse de caráter individual, por trás dele está sempre presente 

uma grande base de suporte, uma equipa, constituída pelos meus colegas, pelo 

professor cooperante e pelo professor orientador. Desejava que para os três, 

esta etapa terminasse com bastante sucesso. Para tal, considerava que 

aproveitássemos o pior e o melhor de cada um, tornando assim possível 

enriquecer a nossa aprendizagem. Não é por acaso que Rolim (2013), refere que 

quanto mais produtiva for a cooperação do NE maior será o desfecho final. Para 

além disso, aspirava que, acima de tudo, fossemos felizes nesta etapa e que o 

EP se tornasse um marco único na nossa vida. (Ferreira 2013, p.122) “Sentes-

te tão mais puro, tão mais liberto, tão mais descansado quando sabes que tens 

um grupo com quem contar(…)” 

O PC é um mapa, que entre um ponto de partida e um destino, te mostra 

os possíveis caminhos (Ferreira, 2013). Esperava um elemento ativo na minha 

formação, tendo uma posição crítica. Que no final de cada observação fosse 

capaz de emitir feedbacks (FB) que no futuro me ajudassem a ajustar as práticas, 

que me ajudassem a desfazer todas as dúvidas e inseguranças que pudessem 
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surgir. Desejava que o respetivo contribuísse para o desenvolvimento da minha 

autonomia, permitindo, assim, experimentar e aplicar o conhecimento adquirido 

e ao mesmo tempo compreender e refletir sobre ele.  

O PO, é alguém que tem por missão ensinar e facilitar a aprendizagem 

(Rodrigues, 2013). Terá como primeira meta facilitar o desenvolvimento do 

professor estagiário, ajudando-o a ensinar e a tornar-se um bom profissional 

(Alarcão & Tavares, 1987). Desejava assim da sua parte diversos feedbacks no 

sentido de melhorar ainda mais a minha prestação em todas as áreas de 

desempenho e um suporte na realização do relatório de estágio (RE). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento Institucional 
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Enquadramento Institucional  

 

3.1 Entendimento do Estágio Profissional 

 

O Estágio profissional é, sem dúvida alguma, o culminar de uma etapa de 

formação, onde se estabelece uma interação entre o conhecimento adquirido, a 

realidade escolar e o modo de ser do estagiário. Dito de outro modo, é a 

colocação em prática de tudo o que foi aprendido e apreendido no nosso 

percurso (formação académica, experiências vividas na EF), configurado e 

adaptado por nós mesmos ao contexto real.  

De facto, o estágio não deixa de ser uma continuação de um processo de 

aprendizagem que é liderado pelo estagiário, contudo sempre supervisionado 

pelo PC e pelo PO. Desta forma, trata-se de uma etapa em que os futuros 

professores desenvolvem a “(…) capacidade de mobilizar conhecimentos e 

habilidades face às situações concretas com que se vão deparar no seu local de 

trabalho (…)” (Batista & Queirós, 2013, p.36). É, sem dúvida, uma aproximação 

à realidade onde se inicia a construção da nossa identidade profissional 

enquanto docente.  

Segundo as normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos 

ensinos básicos e secundário da FADEUP (ano 2014-2015, p.3):  

“O Estágio Profissional entende-se como um projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático necessário 

ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar.” (Matos, 2014).  

Efetivamente, o estágio é um espaço privilegiado de vivência da profissão, 

que promove a oportunidade de os futuros professores, integrarem a cultura 

escolar, de sentir aquela realidade específica (Batista & Queirós, 2013).  

Pessoalmente, encaro este EP com grande entusiasmo, na medida em 

que será um ano de inversão de papéis, passando a ser professora em vez de 

aluna. Neste sentido, trata-se de um ano de descoberta pessoal, que tal como 

referido anteriormente, dará início à formação da minha identidade profissional 

enquanto professora. Espero ainda dificuldades levantadas pela reduzida 



16 
 

experiência a nível de escola e de transmissão de conteúdo. Marcelo (1997, 

p.54) refere-se aos “estagiários de ensino como elemento fundamental do 

processo de aprender a ensinar.” 

 

 

3.2 Escola como Instituição 

 

A escola possui um grande papel no que toca ao desenvolvimento da 

nossa sociedade. É considerada como um veículo para o desenvolvimento 

individual, uma vez que assume a finalidade de educar os futuros membros da 

sociedade.  

A instituição escolar, como instituição social tem vindo a sofrer diversas 

alterações e os modelos pedagógicos têm estado em constante debate, a fim de 

garantir aos cidadãos os direitos de igualdade e liberdade para que cada 

individuo possa e deva, com o seu próprio esforço, procurar a sua realização e 

assim contribuir para o desenvolvimento da sociedade (Barroso, J., 2003). 

Atualmente a escola, não é só vista como um ambiente de mera transmissão de 

informação ou conteúdos, é também, uma conjugação de valores sociais e 

culturais, interligados com as relações entre os agentes escolares que resultam 

na formação e desenvolvimento do educando.  

A par disto, a escola enquanto instituição educativa e de formação, tem 

de se articular com a sociedade transcultural e portanto adaptar-se a esta época 

da globalização e da mundialização (Chalita,M.,2013).  

Neste sentido, podemos considerar a instituição escolar como uma 

transmissora de cultura, que permite ao aluno potenciar as suas capacidades e 

ao mesmo tempo começar a entender e a lidar com meio em que vive (Chalita, 

M., 2013). 
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3.3 Como é a Escola onde realizei o Estágio? 

 

A Escola Básica de Leça do Balio (EBLB) (situada na alameda D. Manuel 

Martins) está inserida no Agrupamento de Escolas do Padrão da Légua, 

juntamente com a Escola Básica e Secundária Padrão da Légua (sede de 

agrupamento), Escola Básica da Amieira, Escola Básica do Araújo, Escola 

Básica de Gondivai, Escola Básica do Padrão da Légua e Jardim de Infância 

Monte da Mina.  

A direção do agrupamento é presidida por uma diretora e subdiretora, três 

adjuntos e três assessores, sendo o conselho geral composto por sete 

representantes do pessoal docente, dois do pessoal não docente e dois 

representantes dos alunos do ensino secundário, cinco dos pais e encarregados 

de educação, quatro da autarquia e três da comunidade. O conselho pedagógico 

é constituído pela presidente, a diretora da escola, e pelos coordenadores de 

departamento: da educação pré-escolar e 1º ciclo, de ciências experimentais, de 

ciências sociais e humanas, de educação artística e tecnológica, de educação 

física e especial, de língua materna, de línguas estrangeiras, de matemática e 

TIC, da via profissionalizante, diretores de turmas do ensino secundário, 

diretores de turmas do 2º e 3º ciclos, serviços socioeducativos, docentes da 

educação pré-escolar, professores titulares de turma do 1º ciclo, apoios e das 

atividades de complemento curricular e centro de recursos educativos.  

O agrupamento é reconhecido pelos bons resultados académicos obtidos 

pelos alunos, assim como pelo profissionalismo com que os alunos da via 

profissionalizante realizam o seu estágio profissional com muitos ingressos no 

mundo laboral. Pretende ser reconhecido como uma instituição que responde 

eficazmente às ambições dos seus alunos, que oferece um ensino de excelência 

com uma preparação sólida tanto para o prosseguimento de estudos como para 

o ingresso no mundo do trabalho, respeita o direito à diferença e usa a 

multiculturalidade como uma mais-valia de aprendizagem. Estabelece como 

missão educar para o futuro e para a cidadania global. Procura ainda transmitir 

valores subjacentes às linhas orientadoras do seu projeto educativo, como os de 

tolerância para com a diferença, da solidariedade para com as debilidades 

valorizando, da excelência através do esforço do trabalho e dedicação, da 
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integridade pessoal e respeito pelo trabalho do outro e da comunicação como 

forma de encarar a mudança e o futuro. 

O Regulamento Interno do Agrupamento define o regime de 

funcionamento de todas as escolas a ele pertencentes. Transcreve ainda os 

direitos e deveres dos membros da comunidade escolar, destacando-se o direito 

de toda a comunidade participar no processo de elaboração dos documentos 

estruturantes e na apresentação de sugestões e críticas relativamente ao seu 

funcionamento, e o dever de promover um são convívio com todos elementos da 

comunidade, estando recetivos a críticas e sugestões que venham melhorar a 

sua ação. 

A EBLB tem alunos do 2º e 3º ciclo, contando com 7 turmas do 2º ciclo (3 

do 5º e 4 do 6º ano) e 10 turmas do 3º ciclo (4 do 7º, 3 do 8º e 3 do 9º ano). 

No que diz respeito às instalações desportivas a EBLB possui um pavilhão 

gimnodesportivo (com todo o material necessário para a lecionação das aulas), 

uma piscina para a modalidade de natação e dois campos exteriores, 

apresentando excelentes condições para a lecionação das aulas. 

 

 

3.4 A Minha Turma Residente 

 

No início do ano letivo realizaram-se algumas reuniões do NE e numa 

dessas reuniões ficou definido o modo como ia ser efetuada a forma de seleção 

das turmas residentes. Turma essa que, segundo Matos (2014, p.5) “assume o 

processo de ensino-aprendizagem (EA) ao longo de todo o ano letivo”. Como o 

PC tinha ficado responsável pelas turmas do 9º ano de escolaridade e três 

turmas do 7º ano decidiu que o NE ficaria responsável pelas suas turmas de 7º 

ano. Confesso que fiquei bastante satisfeita com a decisão do PC pois tenho 

preferência por faixas etárias mais baixas. O PC sugeriu que a forma mais justa 

de escolher as turmas seria pela média do 1º ano do mestrado, tendo ficado ao 

meu encargo a turma C do 7º ano. O primeiro nervosismo surgiu logo após ter 

sido informada que, das três turmas, a minha era a turma mais problemática, 

com várias dificuldades a nível de comportamento e motivação.  
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A minha turma, o 7º C, era constituída por 19 alunos, dos quais 6 do sexo 

feminino e os restantes 13 do sexo masculino. A média de idades correspondia 

à realidade, 12 anos, no entanto a turma tinha seis alunos repetentes, dois deles 

com 15 anos e quatro com 14. O primeiro contacto com os alunos da minha 

turma foi na aula de apresentação, no dia 23 de Setembro de 2015. Recordo-me 

que na noite anterior à aula de apresentação, estava um pouco nervosa por 

saber de alguns aspetos nada positivos em relação a alguns alunos e isso fez 

com que os meus pesadelos antecipassem o modo como iria decorrer a aula de 

apresentação. No entanto, a aula não teve nada relacionado com o que fora 

antecipado na noite anterior. O primeiro contacto foi positivo, mas em certas 

situações deu para perceber desde logo que os elementos perturbadores 

assinalados na reunião de conselho de turma iam continuar com a mesma 

postura ao longo deste ano letivo. A minha motivação não se abalou mesmo 

sabendo que tinha uma das piores turmas do 7º ano. A minha personalidade não 

se identifica com a de professores com uma postura autoritária, pois tento ser 

sempre assertiva, gosto que os alunos me respeitem e brinquem comigo nas 

alturas em que faço o mesmo com eles. No entanto, sabia que ia ter que me 

tornar numa professora exigente e rigorosa como forma de moldar estes alunos 

e os tornar mais respeitadores e motivados.  

Vickers (1990) refere não ser suficiente o professor apresentar-se aos 

seus alunos (na primeira aula) apenas com um plano de observação casual dos 

seus conhecimentos, devendo o professor procurar perceber quais as 

necessidades, características e problemas dos alunos, e de que forma os pode 

ajudar a resolver os seus problemas. Desta forma, na primeira aula foram 

realizados uns questionários aos alunos e após a análise dos mesmos concluí 

que todos os alunos residem na zona de Leça do Balio e que um elevado número 

de alunos gosta da disciplina de EF e pratica algum desporto federado sendo 

que a maioria joga futebol. Constatei que a maior parte dos alunos quando chega 

a casa a primeira coisa que faz é lanchar e ver televisão. De frisar que são 

crianças muito sedentárias. Algumas delas revelam o seu estilo de vida através 

da sua estrutura física; de salientar algum excesso de peso. No que diz respeito 

a habilidades para a prática desportiva, considero a turma heterogénea. Os 
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rapazes, no geral, apresentam boas capacidades e duas raparigas também. No 

entanto existe um pequeno grupo que demonstra várias dificuldades. Em termos 

de saúde nenhum aluno apresentava problemas de maior que o impedisse de 

realizar as aulas, à exceção de um aluno com problemas de visão que o obrigava 

a realizar as aulas de EF sempre com os óculos. Tinha um outro aluno com 

necessidades educativas especiais que realizava poucas aulas com a turma uma 

vez que beneficiava de Educação Especial. Esse aluno era portador de uma 

dislexia muito acentuada, contudo nas minhas aulas isso não o afetava pois não 

apresentava qualquer dificuldade, conseguia realizar da melhor forma as 

propostas de exercício feitas por mim. 

Importa referir que no início do 3º período dois alunos foram transferidos 

para a minha turma, tendo passado de 19 para 21 alunos.  

Os comportamentos incorretos foram-se verificando ao longo de todo o 

ano letivo nesta turma mas a falta de motivação para a realização de certos 

exercícios foi, sem dúvida, o fator que afetou mais a minha turma. Confesso que 

não foi de todo, fácil, pois existiram alturas em que os meus alunos não 

mostravam o mínimo de interesse em realizar os exercícios propostos que, para 

mim, eram exercícios bastante motivantes mas para eles não. Esta não era de 

todo a turma que eu idealizava mas os momentos bons superam os maus. Não 

trocaria os meus alunos por nada, todos eles me marcaram de uma forma 

especial e também por serem os “primeiros” ficarão para sempre presentes na 

minha memória.
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Realização da Prática profissional  

 

4.1 Conceção e Planeamento   

 

Tal como refere (Bento 2003), todo o projeto de planeamento deve 

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

normas programáticas de ensino, nomeadamente na conceção de formação 

geral, de desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de 

cientificidade e relevância prático-social do ensino. Deve ter em conta o papel da 

atividade dos alunos no seu próprio desenvolvimento - atividade «ativa», 

consciente, progressivamente autónomo e criativa – assim como a dialética de 

condução pedagógica (professor-ensino) e de atividade autónoma (alunos-

aprendizagem). O mesmo autor refere que se pretendemos ensinar com eficácia, 

se queremos formar nos alunos conhecimentos e capacidades sólidas, 

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

do ensino e concentrar nisso a nossa atividade e a dos alunos.  

O planeamento revela-se como uma ferramenta fundamental na 

condução do ensino. Planear, além de ser uma condição necessária do docente, 

significa delinear e procurar concretizar objetivos importantes na formação e 

educação do aluno, pelo que é considerado um instrumento auxiliar fundamental 

na preparação do processo de EA. Assim, o planeamento representa a união 

das conceções estabelecidas, do sistema de ensino e dos programas das 

respetivas disciplinas, com a sua realização prática (Bento, 2003). Neste sentido, 

a compreensão destas componentes será possível através da construção dos 

diferentes tipos de planeamento: Plano anual (PA) , Unidades didáticas (UD) e 

planos de aula (PDA). O Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC), 

desenvolvido por Vickers (1990), foi um instrumento primordial e imprescindível 

na condução da minha prática pedagógica. Deste modo, o MEC reflete a 

interligação do conhecimento das diversas categorias transdisciplinares (Cultura 

Desportiva, Fisiologia do Treino e Condição Física, Habilidades Motoras e 

Conceitos Psicossociais) com as diferentes estratégias de ensino, 

desenvolvendo uma estrutura que será importante na tomada de decisões do 
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professor, servindo-lhe como um guião para o ensino. Neste seguimento, o MEC 

foi o modelo selecionado para estruturar o ensino das diversas modalidades.  

No que diz respeito à realização, a preparação prévia para cada aula deve 

estar sempre presente, possuir a capacidade de improvisar perante eventuais 

imprevistos e refletir sobre as aulas lecionadas e observadas pois “Sem uma 

reflexão posterior acerca das aulas, sem uma avaliação crítica do próprio 

trabalho, verifica-se imediatamente um retrocesso dos resultados em todos os 

aspetos do ensino: da aprendizagem, da docência, da sua planificação, 

preparação e realização” (Bento, 2003, p.175).  

A avaliação foi realizada através de um teste escrito, e os diferentes 

instrumentos de avaliação (avaliação diagnóstica (AD), avaliação formativa (AF) 

e avaliação sumativa (AS)).  

No início do ano letivo uma das primeiras tarefas realizadas pelo NE, 

juntamente com o PC foi, a análise do Programa Nacional de EF. Após ter 

conhecimento do ano da turma que me foi atribuída, efetuei uma análise 

profunda do documento. Este documento é muito importante e ajuda a guiar as 

decisões a tomar no processo de EA. A pedido do PO, juntamente com o NE 

elaboramos o PA de atividades. Depois de realizado e aprovado pelo grupo de 

professores de EF foi afixado no gabinete.  

Relativamente ao contexto de ensino, a minha turma (7ºC), caracterizou-

se por ser uma turma com alguns elementos perturbadores, que por sua vez 

prejudicavam aqueles que tinham outros interesses. Contudo após as AD de um 

modo geral a turma mostrou-se com uma predisposição motora muito razoável, 

em quase todas as modalidades um elevado número de alunos encontrava-se 

num bom nível. Apesar do mau comportamento e da falta de interesse por parte 

de alguns alunos, os elementos interessados em melhorar o seu desempenho 

esforçavam-se e no final da unidade didática (UD), era notória a evolução. Os 

desportos onde a maioria dos alunos demonstravam maior interesse foram no 

futebol, o andebol, o basquetebol e a patinagem. Como eram as modalidades 

preferidas as aulas tinham tudo para decorrer da melhor forma, com muita 

motivação e empenho, mas em alguns casos não foi o que aconteceu. 
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Plano Anual  

Bento (2003) refere que a elaboração do PA de ensino corresponde a uma 

necessidade objetiva. Para um ensino eficiente são necessárias reflexões 

estratégicas, balizadoras da ação durante todo o ano escolar. Neste nível de 

preparação do ensino trata-se, em primeiro lugar, de cada professor adquirir 

clareza acerca dos resultados a alcançar, necessariamente pelos alunos das 

suas turmas, no ano escolar e na sua disciplina. O mesmo autor refere que a 

elaboração do PA constitui o primeiro passo do planeamento e preparação do 

ensino e traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio aprofundado dos 

objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções 

acerca da organização correspondente do ensino no decurso de um ano letivo.  

Como o PA é o primeiro ponto a definir, no início do ano letivo realizou-se 

uma reunião de departamento onde ficaram definidas quais as modalidades a 

lecionar ao longo deste ano letivo para cada ano de escolaridade. As 

modalidades lecionados no meu ano (7º) foram as seguintes: atletismo, andebol, 

basquetebol, patinagem, ginástica, natação e futebol. Para a elaboração do PA 

a ajuda do PC foi crucial e depois juntamente com o NE definimos quais os 

restantes parâmetros necessários para contemplar no PA tais como os 

elementos a serem trabalhos em cada período como forma de desenvolver as 

capacidades coordenativas e condicionais dos alunos. (anexo 2) 

  

Unidade Didática  

Bento (2003) refere que é na unidade temática que reside precisamente 

o cerne do trabalho criativo do professor. Em torno da unidade temática decorre 

a maior parte da atividade de planeamento e de docência do professor. Um 

planeamento adequado de unidades temáticas tem que ser algo mais do que a 

distribuição da matéria pelas diversas aulas, tem que ser a base para uma 

elevada qualidade e eficácia do processo real de ensino. O planeamento da 

unidade temática não deve dirigir-se preferencialmente para a matéria “em si 

mesma” – a abordar nela – mas sim para o desenvolvimento da personalidade 

(habilidades, capacidades, conhecimentos, atitudes) dos alunos, pelo que deve, 
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sobretudo, explicitar as funções principais assumidas naquele sentido por cada 

aula.  

A elaboração das UD foi um grande desafio para mim. A sua elaboração 

exige uma enorme responsabilidade na tomada de decisões e isto levou-me a 

sentir uma enorme insegurança pois a aprendizagem dos meus alunos estava 

comprometida a esta minha elaboração. Posto isto, a elaboração da UD é uma 

tarefa difícil, particularmente no que refere à seleção dos conteúdos a lecionar e 

o seu encadeamento lógico. Nas modalidades onde o meu conhecimento era 

mais escasso a dificuldade na elaboração da UD tornou-se ainda maior. No 

entanto, o estudo mais aprofundado destas modalidades permitiu-me planear de 

forma mais eficaz e assertiva e a opinião do PC e do NE revelou-se mais uma 

vez importante.  

A UD não se manifesta como um documento onde as alterações são 

proibidas de realizar. Muito pelo contrário, este documento pode ser ajustado 

sempre que o professor ache necessário ao longo do período, adaptando-se 

desta forma à evolução/retenção do processo EA dos alunos. Felizmente, estas 

alterações podem ser realizadas pois o que planeamos, por vezes, não coincide 

com a realidade vivida. Ao longo de todo o ano foi necessário realizar pequenos 

ajustes. Os ajustes mais significativos surgiram na modalidade de natação. Estes 

ajustes foram necessários devido à escassez do tempo. No 3º período durante 

a lecionação de natação, verifiquei que o número de aulas para a técnica de crol 

não seria suficiente para os alunos desenvolverem esta técnica pois tinha um 

grande número de alunos com várias dificuldades. Por esse motivo, optei por 

retirar algumas aulas que tinha destinado à introdução da técnica de costas.  

 

Plano de aula  

Após os planeamentos da UD dão-se os primeiros passos para a 

preparação da aula. Os objetivos e conteúdos essenciais foram definidos em 

traços largos e a preparação da aula constitui, pois, o elo final da cadeia de 

planeamento do ensino pelo professor (Bento, 2003). O mesmo autor afirma que 

se trata de um projeto pré-concebido, no qual o professor idealiza a sua forma 

de acontecimento, através do estabelecimento dos objetivos, da disposição da 
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matéria, dos pontos essenciais da aula, das tarefas a realizar e dos 

procedimentos metodológicos. 

A construção do modelo do PDA foi realizada pelo NE antes do início do 

ano letivo e depois de apresentado ao PC, este realizou alguns ajustes que 

levaram a que o modelo do PDA (anexo 3) ficasse definido de igual modo para 

o NE. Desde início que o PDA continha os objetivos gerais, os objetivos 

específicos e as respetivas componentes críticas. Em relação à construção do 

PDA, inicialmente surgiram dúvidas na definição dos objetivos específicos e das 

componentes críticas mas, com o passar do tempo, essas dúvidas foram 

desaparecendo. Contudo, ao longo das aulas existiu a necessidade de limar 

outros aspetos importantes no PDA, no sentido de promover um melhor 

rendimento à aula, apesar de estar consciente de que este é apenas uma 

imagem pré-estabelecida da ação e que, na realidade, está sujeito a ser alterado. 

Posto isto, destaco a necessidade de elaborar a constituição dos grupos de 

trabalho de modo a evitar perdas de tempo com a elaboração dos grupos no 

decorrer da aula. Através da vivência da realidade senti a necessidade de reduzir 

o número de situações de aprendizagem que definia para cada aula e definir 

apenas três exercícios para cada, onde dispunha de mais tempo para que os 

alunos obtivessem uma maior aprendizagem. Relativamente ao planeado, o 

PDA fora sempre cumprido, no entanto, surgiram alguns momentos em que tive 

a necessidade de aumentar o tempo nuns exercícios e reduzir noutros para que 

os alunos consolidassem bem um conteúdo para passarem para o seguinte.   

Estas alterações, não marcaram apenas uma melhoria qualitativa na 

elaboração do PDA, como também contribuíram na prática para um maior 

sucesso na sua realização.  
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4.2 Realização 

 

4.2.1 Gestão da aula, Regras e Rotinas  

 

 A gestão da sala de aula é definida por Arends (1995), como “os modos 

pelos quais os professores organizam e estruturam as suas salas de aula, com 

os propósitos de maximizar a cooperação e o envolvimento dos alunos e de 

diminuir o comportamento disruptivo”. Para que haja uma gestão eficaz, é 

necessário definir-se um sistema de trabalho adequado ao contexto, comunicar 

as regras de funcionamento de uma forma clara e precisa, fazer demonstrações, 

dar FB na altura própria, ter uma boa visão do trabalho de toda a turma (boa 

colocação do professor), garantir o envolvimento dos alunos na tarefa, não 

perder tempo nas transições das tarefas - tudo isto com vista à diminuição de 

comportamentos inapropriados dos alunos (Doyle, 1986; Evertson, 1989). A 

gestão de aspetos organizacionais, nomeadamente a regulação da ordem e da 

disciplina, é crucial na criação de ambientes positivos de interação e 

aprendizagem, e envolve a boa gestão das regras (Doyle,1986). O sistema de 

gestão das tarefas corresponde a um plano de ação do professor/treinador que 

tem, ainda, por objetivo a gestão do tempo, dos espaços, dos materiais e dos 

alunos/praticantes (Rosado & Mesquita, 2011). Para além da disciplina, da 

gestão e do controlo da turma, o contexto escolar na minha opinião é um fator 

muito importante para a regulação e organização da aula. A minha escola, 

embora inserida num ambiente socioeconómico desfavorecido, era uma escola 

composta por condições excelentes, tanto a nível espacial como material que 

nos permitia colocar em prática tudo aquilo que experienciamos no 1º ano de 

mestrado. O contexto escolar onde me encontrava possuía espaços e materiais 

que nos possibilitava lecionar todas as modalidades sem quaisquer problemas. 

Nos dias de chuva nada nos impedia de lecionar pois o espaço interior era muito 

amplo e permitia que todas as turmas conseguissem ter a sua aula dentro da 

normalidade.  

Apercebi-me das caraterísticas da minha turma desde a reunião inicial 

onde foi referido que o comportamento geral da turma não era de todo positivo 
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e que um ou outro aluno impedia frequentemente o bom funcionamento da aula 

devido ao seu desinteresse pela escola. Hayman e Moskowitz (1975), Siedentop 

(1991) afirmam que aquilo que um professor faz logo no primeiro dia de aulas 

vai determinar, a longo prazo, a sua efetividade ao longo do ano. Antes que os 

indícios de mau comportamento surjam, o professor deve transmitir aos seus 

alunos as formas de comportamentos apropriados, dizer-lhes quais as regras 

para que as aulas corram o melhor possível. Posto isto, na primeira aula, aula 

de apresentação, com uma postura bastante firme, referi as regras crucias para 

o bom funcionamento da aula. No final, entreguei a cada um dos meus alunos 

um regulamento da disciplina onde estavam novamente frisadas as regras que 

lhes tinha acabado de transmitir. Uma boa gestão dos aspetos disciplinares, 

envolvendo a explicitação e a justificação das regras, a sua negociação e a 

implementação de procedimentos justos e razoáveis, num ambiente 

simultaneamente exigente e tolerante, é crucial (Rosado, 2007). Desde o 

primeiro dia que ficou definido que: ninguém realizava a aula com pulseiras, 

relógios, brincos e colares que possam provocar algum risco aos colegas ou a si 

próprio; o equipamento apropriado para a aula era obrigatório; as meninas 

tinham que prender obrigatoriamente o cabelo; a professora é sempre a primeira 

a entrar no espaço da aula; quando a professora fala as bolas estão paradas; 

não pendurar nas balizas, cestos e afins; não atirar objetos para os colegas. Nas 

UD de natação e ginástica tive que colocar novas regras que considerava 

importantes pois são duas modalidades onde os alunos andam mais livres por 

serem modalidades individuais. Na natação, os alunos antes de entrarem na 

piscina tinham que passar pelo chuveiro e só depois é que podiam entrar para a 

água pelas escadas, sendo proibida a existência de saltos. No que diz respeito 

à UD de ginástica, nos exercícios onde era necessária a ajuda de um colega, os 

alunos estavam extremamente proibidos de realizar o exercício sem essa ajuda. 

Todas estas regras definidas demoraram o seu tempo a serem assimiladas mas 

com o tempo os alunos iam cumprindo com o solicitado. Quando algum aluno 

não cumpria as regras era chamado à atenção e se voltasse a repetir o sucedido 

era repreendido, sentando-se para refletir sobre o que tinha acabado de fazer. 

Era uma forma rápida de os castigar, quando os mandava sentar eles dirigiam-
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se para o local rapidamente permitindo-me assim continuar com a aula sem 

perder mais tempo. Ao longo de todo o ano, esta foi a minha forma de punir os 

alunos e é possível contar pelos dedos as aulas onde não mandei nenhum aluno 

sentar. Contudo, apesar do comportamento da minha turma não ser o mais 

correto, atuava de imediato quando me apercebia da existência de 

comportamentos incorretos. A existência destes comportamentos menos 

corretos e/ou fora da tarefa, nunca foi impeditiva para que o processo EA 

decorresse de forma positiva. 

 Como forma de dominar melhor a turma nada é mais eficaz do que a 

criação de rotinas, como referem Rosado & Ferreira (2011, p.189) “permitem aos 

praticantes conhecer os procedimentos a adotar na diversidade de situações de 

ensino e treino, aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo 

significativamente os episódios e os tempos de gestão” das quais destaco: os 

alunos tinham nas aulas de 50 minutos, 5 minutos para se equiparem após o 

segundo toque e 10 minutos para sair; nas aulas de 100 minutos, tinham 8 

minutos de tolerância para se equiparem e 20 minutos para tomarem banho; os 

alunos só entravam para o espaço da aula quando a professora já estivesse 

presente e de forma ordeira, o início da aula era realizado sempre que possível 

no mesmo local para que os alunos que chegassem atrasados soubessem onde 

estava a turma; no início da aula os alunos sentavam-se todos na frente da 

professora onde era realizada a chamada, de seguida os alunos eram 

relembrados dos conteúdos abordados na aula anterior e posteriormente a 

professora indicava quais os conteúdos a abordar na presente aula; ao longo da 

aula sempre que a professora utilizava o apito os alunos sabiam que tinham que 

terminar a tarefa pois dispunham apenas de 5 segundos para estar em torno da 

professora; aquando de uma instrução as bolas estavam paradas; no final da 

aula os alunos reuniam-se junto da professora onde era realizada uma reflexão 

do modo como decorreu a aula, lembrava os alunos do que seria abordado na 

aula seguinte e definia os alunos que tinham que arrumar o material utilizado 

pela turma ao longo da aula (em cada aula eram escolhidos alunos diferentes). 

Estas rotinas são necessárias como forma de transmitir mais tranquilidade às 

aulas, harmonia e eficiência.  
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Ao longo das AD, foi detetada alguma heterogeneidade nos alunos ao 

nível do desempenho, revelando-se um entrave no alcance de uma melhor 

aprendizagem. Desta forma, na planificação das minhas aulas tive que ter esse 

aspeto em conta na definição dos grupos. Esta planificação assumiu-se como 

outra componente de gestão de aula essencial na eficácia do ensino com o 

objetivo de potenciar uma maior eficácia do tempo de aula, promover um maior 

número de oportunidades e um maior sucesso de gestão de aula. 

 

 

4.2.2 Clima de aula  

 

Devido às caraterísticas um pouco intimidantes que ouvi falar de alguns 

alunos na reunião inicial, por causa da indisciplina, pensei de imediato que o 

clima de aula iria estar bastante comprometido. Como afirma Amado (1991), a 

indisciplina é o incumprimento das regras de trabalho ou “exigências 

instrumentais” que enquadram os comportamentos dentro do espaço da aula, 

impedindo ou dificultando a obtenção dos objetivos de ensino-aprendizagem 

(“sistema-produtivo”). O receio de que os alunos não me respeitassem por ser 

uma professora estagiária começou a tomar conta de mim. Contudo, isso não 

aconteceu de imediato; no início, mantive uma postura dura e rigorosa com eles 

para que os meus alunos entendessem a diferença de papéis, ou seja, a 

diferença entre professor-aluno. O facto de ter um pouco de experiência no ramo 

do treino permitiu-me iniciar esta etapa com bastante rigidez. Por vezes, existiam 

alturas em que sentia dificuldade em controlar certos elementos perturbadores 

que mostravam de várias formas que não tinham motivação para realizar os 

exercícios. Começavam a dispersar e outros seguiam esse comportamento 

levando a que o clima da minha aula ficasse completamente alterado. A única 

maneira de continuar a aula era mandar sentar os elementos perturbadores. No 

final dessas aulas olhava para os meus alunos e pensava que eles me achavam 

uma professora mesmo má, que estava constantemente a repreendê-los por 

terem apenas chutado uma bola de basquetebol com o pé, ou por atirar um patim 

para longe. A certa altura comecei a ignorar certos comportamentos, deixei de 
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repreender tanto os meus alunos e a aulas começaram a ser mais relaxadas. O 

facto de ignorar o mau comportamento de certos alunos fez com que estes 

ficassem com um comportamento mais aceitável, pois como já não os chamava 

à atenção quando faziam coisas erradas e começaram a assumir posturas mais 

corretas para que continuasse a reparar neles.  

Uma turma com as características da minha necessitava de um professor 

rígido, onde não desse aos alunos a mínima hipótese de saída das regras 

definidas. No entanto, e apesar de tudo, fora das aulas eles procuravam-me para 

me falarem de assuntos nada relacionados com as mesmas e isso fez-me ver 

que apesar dos diversos problemas que tivemos ao longo do ano, eles não me 

viam como apenas uma simples professora de EF.  

No último dia de aulas, no torneio de Futebol, os meus alunos foram mais 

uma vez os vencedores e o Pedro (nome fictício), o aluno que mais dor de 

cabeça me deu, dirigiu-se a mim e disse: “Aquela vitória foi para si… vou ter 

muitas saudades… foi a melhor stora de sempre!”. Estas palavras e depois 

outras tantas palavras que recebi nas mensagens de outros alunos fizeram-me 

refletir e pensar que, apesar de todos os desacatos, de todas as chatices, de 

todas as aulas em que me colocaram uma imensa vontade de os deixar 

sozinhos, o clima das nossas aulas para eles não foi assim tão negativo pois 

tenho a certeza que vou ficar na memória dos meus alunos tal como eles vão 

ficar na minha para sempre, uma vez que foram eles os meus primeiros alunos 

de verdade. Assim, concluí que os momentos positivos superaram os negativos 

e senti-me bem comigo própria, com a sensação de dever cumprido.   

 

 

 4.2.3 Modelos Instrucionais 

 

De acordo com Mesquita & Graça (2011, p.39), “…a eficácia de ensino 

deve ser interpretada através do recurso a modelos de instrução que forneçam 

uma estrutura global e coerente para o ensino e treino do desporto.” Desta forma, 

ao longo do ano letivo, foi predominante a utilização de dois modelos 
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Instrucionais no processo EA da minha turma, o Modelo de Instrução Direta 

(MID) e o Modelo de Educação Desportiva (MED).  

 “O MID caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente 

todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente 

a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem.” (Mesquita & Graça, 2011, p.48). Na aplicação do MID durante 

uma aula de Educação Física, existem algumas tarefas que o professor tem de 

realizar obrigatoriamente e os dois autores referidos anteriormente defendem: 

revisão da matéria previamente aprendida, apresentação de novas habilidades 

ou do conteúdo geral, monitorização elevada da atividade motora dos alunos e 

avaliações, correções sistemáticas em referência aos objetivos delineados. 

Embora não seja da minha opinião que este é o modelo mais adequado a aplicar, 

pois limita a tomada de decisão dos alunos, achei o mais apropriado a aplicar 

logo no início do ano letivo pois existiam regras e rotinas a transmitir aos alunos 

e só com este modelo era possível que estes as interiorizassem. O MID foi o 

modelo escolhido para a abordagem das modalidades individuais, e da 

modalidade coletiva no primeiro período.  

O MED proposto por Siedentop (1987, cit. por Mesquita & Graça, 2011, 

p.59) vai ao encontro da necessidade de conferir um cunho afetivo e social às 

aprendizagens. O mesmo autor diz-nos que este modelo definiu-se como uma 

forma de educação lúdica e crítica as abordagens descontextualizadas, 

procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência desportiva 

autêntica, conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para 

os alunos, o que pressupõe resolver alguns equívocos e mal-entendidos na 

relação da escola com o desporto e a competição. Este modelo foi aplicado na 

UD de basquetebol que decorreu ao longo do segundo período e na UD de 

Futebol no terceiro período.  

 

 

 

 

4.2.4 Instrução  
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No quadro abrangente dos propósitos que justificam e legitimam a 

comunicação no processo de EA, a instrução ocupa um lugar de destaque ao 

referenciar-se à informação transmitida ao aluno diretamente relacionada com 

os objetivos e a matéria de ensino (Rosado & Mesquita, 2011). A instrução 

refere-se a comportamentos de ensino que fazem parte do repertório do 

professor para transmitir informação diretamente relacionada com os objetivos e 

os conteúdos de ensino (Rosado & Mesquita, 2011; Siedentop, 1991). Dela 

fazem parte todos os comportamentos, verbais e não-verbais (i.e. exposição, 

explicação, demonstração, FB, entre outras formas de comunicação, 

nomeadamente não-verbais), que estão intimamente ligados aos objetivos de 

aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). Nas situações de instrução, a 

informação é emitida usualmente em referência a três momentos: (1) antes da 

prática, recorrendo-se a preleções, apresentação de tarefas, explicações e 

demonstrações; (2) durante a prática, através da emissão de FB; (3) após a 

prática, pela análise referenciada à prática desenvolvida (Siedentop, 1991). 

No que diz respeito à informação transmitida antes da prática, Siedentop 

(1991), a este propósito, refere a necessidade de nos momentos de informação 

inicial o professor assegurar o desempenho de diversas tarefas, entre as quais 

a referência aos objetivos e ao interesse e à utilidade da sessão, a apresentação 

dos conteúdos fundamentais a desenvolver, das normas organizativas, da 

primeira atividade, entre outras tarefas. Considera, também, que essa preleção 

deve ser breve, focada sobre aspetos essenciais, adotando o professor formas 

de comunicação que garantam a manutenção da atenção e a compreensão da 

matéria transmitida. No início de todas as minhas aulas, após reunir todos os 

alunos e captar a atenção deles, informava-os acerca dos conteúdos que iriam 

ser abordados ao longo da aula, realizando sempre uma “ponte” para os 

abordados nas sessões anteriores. Tentava apresentar os conteúdos de forma 

rápida e explícita pois se me alongasse muito os alunos começavam a dispersar 

de imediato. Esta apresentação dos conteúdos tinha como propósito clarificar 

junto dos meus alunos o objetivo da aula e mostrar-lhes que os novos conteúdos 

estavam sempre relacionados com os das aulas anteriores, para lhes fazer 
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perceber que as sessões têm um encadeamento planeado e lógico. A 

informação transmitida durante a prática era dirigida para a apresentação de um 

exercício ou emissão de FB. Siedentop (1991) refere a necessidade de ficar claro 

para os estudantes o objetivo dessa tarefa motora, os critérios de êxito da 

atividade e as disposições organizativas que sustentam essa prática. A 

demonstração esteve sempre presente ao longo das minhas aulas pois, como 

não queria dispensar muito tempo na explicação dos exercícios porque havia 

sempre um grupo de alunos que não ouvia ou não percebia o que dizia, achava 

então, mais rentável explicar no que consistia o exercício através da 

demonstração. A demonstração era realizada ou por mim ou pelo aluno ou 

alunos que achava que estavam num bom nível para exemplificar. Na maioria 

das aulas optei por colocar os alunos a demonstrar apenas pelo facto de os 

alunos fazerem troça dos professores caso alguma coisa corra menos bem, para 

os alunos os professores têm que ser perfeitos, ou seja têm que saber fazer tudo. 

Nas demonstrações sentava sempre os alunos de forma a conseguirem 

observar-me, ou aos colegas que iam realizar a demonstração. À medida que ia 

explicando, eu ou os alunos que estavam a demonstrar realizavam inicialmente 

o exercício de forma mais lenta para que todos ficassem a perceber e nas 

seguintes repetições realizava o exercício no tempo real. Realizava a 

demonstração quantas vezes fossem necessárias até que todos os alunos 

entendessem. Nestes momentos tentava que todos os alunos estivessem 

atentos pois sabia que, através da observação, todos eram capazes de perceber 

o que era pretendido.  

No encerramento da sessão, Siedentop (1991) refere, por seu lado, a 

necessidade de rever os aspetos de maior importância, de reformular aspetos 

essenciais, de fornecer FB coletivo e de motivar para a próxima sessão. No final 

das minhas aulas reunia todos os alunos e sentava-os à minha frente, embora 

sempre muito excitados para irem ao banho, captava a atenção deles por uns 

breves minutos e revia com eles os aspetos mais importantes abordados na aula 

e fornecia sempre FB à turma sobre o desempenho coletivo como forma de os 

motivar para a aula seguinte. 
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4.2.5 Avaliação 

 

A avaliação é uma questão complexa, em permanente discussão e 

geradora de muitas tensões. É um elemento integrante e regulador das práticas 

pedagógicas, mas assume também uma função de certificação das 

aprendizagens realizadas e competências desenvolvidas – avaliação como 

prática estruturada. Além disso, tem influência nas decisões que visam melhorar 

a qualidade de ensino, bem como na confiança social quanto ao funcionamento 

do sistema educativo (Abrantes et al., 2002). Ao conduzir todo o processo de 

avalização dos futuros alunos, os professores têm de ter noção de que: “a 

avaliação refere-se à recolha de informações necessárias para um (mais) correto 

desempenho. É um regulador por excelência de todo o processo de ensino-

aprendizagem. É a consciência do próprio sistema educativo “ (Aranha, 2004). A 

avaliação determina, de modo mais ou menos preciso, as características de um 

aluno (objeto de avaliação), de acordo com os parâmetros escolares 

predefinidos (Pais e Monteiro, 2002). Quem avalia tem de dar a conhecer ao 

objeto de avaliação a forma como vai ser avaliado, indicando o lugar que este 

ocupa em relação ao que foi estabelecido, os objetivos e as metas. Cabe aos 

professores liderarem todo o processo, devendo medir, constantemente, a 

aquisição de conhecimentos, dando ao mesmo tempo esta informação aos 

alunos, para que estes consigam evoluir. Qualquer processo de avaliação tem 

de ser transparente (Fernandes, 2005). Todos os objetivos, as aprendizagens a 

desenvolver e todos os processos de avaliação devem ser claramente expressos 

e devem estar sempre disponíveis para que os nossos alunos tenham acesso. 

Os parâmetros e critérios de avaliação devem constituir um elemento 

fundamental de orientação dos alunos. Para Natriello (1987) e para Rosales 

(1992), a principal função da avaliação é a de garantir que o aluno atingiu um 

determinado nível. Por parte dos professores, estes têm de comunicar aos 

alunos o resultado da sua avaliação, fazendo diagnósticos ou planificação com 

o objetivo de manter os alunos motivados e empenhados nas suas tarefas.  

Ao longo do ano letivo realizei em cada UD três modalidades de avaliação: 

AD, AF e AS.  
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A AD tal como denota Francisco (2010) (…) permite identificar as 

competências dos alunos no início de uma fase de trabalho e colocar o aluno 

num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas capacidades. “A 

avaliação diagnóstica tem como objetivo fundamental proceder a uma análise de 

conhecimentos e aptidões que o aluno deve possuir num dado momento para 

poder iniciar novas aprendizagens” (Ribeiro & Ribeiro, 1990). Rosado e Colaço 

(2002) referem que é através desta avaliação que se pode averiguar se os alunos 

possuem os conhecimentos e aptidões para poderem iniciar novas 

aprendizagens. É aqui que os problemas podem ser identificados, porque esta 

será a base, o ponto de partida para a atividade. A avaliação inicial deve no 

entender de Rosado e Colaço (2002), permitir o conhecimento dos alunos, 

criando grupos com características e necessidades semelhantes. Ficou definido 

pelo PC, no início do ano letivo que no início de cada UD devia ser realizada a 

AD. Como para o NE esta era a primeira vez que cada um de nós ia realizar esta 

tarefa de avaliar, definimos que inicialmente elaboraríamos as tabelas em 

conjunto como forma de nos auxiliarmos uns aos outros. Na realização destas 

grelhas várias eram as questões que nos passavam pela ideia: quais os 

conteúdos a avaliar? Serão demasiados? Será que conseguimos ser rigorosos 

no registo e de dar conta de todos os critérios? Pois bem, este primeiro contacto 

com a avaliação não foi tarefa fácil, pois inicialmente tinha muitas dificuldades 

em concentrar-me realmente no que estava a observar, mas felizmente tal como 

todas as outras dificuldades esta foi mais uma ultrapassada com sucesso. 

Através de listas de verificação realizei a AD em todas as UD.  

 

Segundo Ribeiro & Ribeiro (1990), os professores devem dominar a AF 

pois é esta que deve acompanhar todo o processo de EA identificando 

aprendizagens bem-sucedidas e as que levantam dificuldades, para que se 

possam ultrapassar as últimas levando os alunos à proficiência e ao sucesso. “A 

melhor avaliação, a avaliação digna desse nome, a única que vale a pena é a 

inerente à própria caminhada da aprendizagem, é a de caráter formativo, a que 

é realizada a cada momento.” (Cardoso, 1993) A AF esteve presente ao longo 

de todo o meu processo EA. No decorrer da aula sempre que achava pertinente 
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tomar nota de alguma situação fazia-o rapidamente e no final da aula, colocava 

no meu portfólio na ficha de registo de comportamentos um “mais” ou um 

“menos”, onde o “mais” significava que o aluno(a) durante a aula se manteve 

empenhado e com comportamentos corretos e o “menos” revelava que o aluno 

não se empenhou ou em alguma situação teve um comportamento menos 

correto. Após cada aula realizava em formato digital uma reflexão onde registava 

todos os momentos ocorridos para depois perceber se houve evolução por parte 

dos meus alunos. É por isto que, segundo Ribeiro (1999), a AF pretende 

determinar a posição do aluno ao longo de uma unidade de ensino, no sentido 

de identificar dificuldades e de lhes dar solução. O professor tem de averiguar 

quais os objetivos que, ao longo do processo EA, já estão ultrapassados.  

Segundo Aranha (2004), é a AS que permite comparar os resultados 

iniciais com os finais, permitindo assim fazer a súmula do que aconteceu ao 

longo do processo, verificando o grau de (in)sucesso do produto.  

 A AS definiu-se para mim, como um processo formal de avaliar os alunos, 

pois a avaliação dos alunos foi realizada de forma contínua ao longo de todas as 

aulas. A AS foi realizada no final de cada da UD. Na realização da AS recorri a 

escalas de apreciação como padrão de referência.  

“No que se refere à Educação Física (…) e numa perspetiva de avaliação 

formativa, a avaliação referida à norma tem pouco interesse, devendo ser 

privilegiada uma avaliação referida ao critério, isto é, em função dos objetivos 

definidos.” (Rosado et al., 2002, p.32). O padrão de referência referente à norma 

considera que os desempenhos dos alunos são comparados entre si 

relativamente a uma norma, sendo a avaliação orientada por um conjunto de 

regras comuns, informando a posição do individuo em relação ao grupo. 

Enquanto no padrão de referência referente ao critério o conhecimento do aluno 

é avaliado em relação a critérios de performance (avalia comportamentos 

observáveis) ou critérios de competência (avalia objetivos gerais, formas 

superiores de pensamento, atitudes e valores). Relativamente ao padrão de 

referência utilizado na avaliação (critério), perspetivo que este tipo de avaliação 

deve ser privilegiado, pois os professores devem ter em conta a prestação 

individual de cada aluno. Assim, o processo de EA do aluno (individualmente) 
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deve ser favorecido, pois só desta forma o professor consegue orientar o seu 

ensino eficazmente.  

Para além da AD, da AF e da AS para a avaliação do domínio motor, os 

domínios psicossocial a cognitivo nunca foram esquecidos. No domínio motor 

foram avaliadas a aptidão física e as habilidades motoras, no domínio 

psicossocial avaliaram-se os comportamentos que considero crucias a ter na 

disciplina de EF como o empenho, a motivação, o fair-play, a assiduidade, a 

autonomia e a disciplina. No domínio cognitivo os alunos foram avaliados através 

da realização de um teste escrito. 

Foi na AS que senti maior apreensão e dificuldade e acabei por valorizar 

mais esta avaliação pois era através dela que apurava se realmente existiu 

alguma evolução na aprendizagem dos alunos.  

 

4.2.6 Aprender com a Observação 

 

“Quem não sabe observar não consegue analisar, avaliar nem identificar 

erros - os seus, os dos seus alunos ou os dos seus atletas – e, por conseguinte, 

não consegue melhorar prestações, ou seja, não evolui.” Aranha (2007 p. 3) 

Aranha (2007) define a observação como uma capacidade essencial a 

qualquer professor ou treinador. Ela é tao importante na análise e avaliação das 

prestações dos alunos ou atletas, como na da própria atividade do professor. Ela 

permite identificar prestações menos eficazes, e consequentemente, melhorar 

essa atividade.  

Segundo Matos (2014), cada EE teria que elaborar os planos de 

observação sistemática e realizar as respetivas observações: mínimo dez aulas 

de cada colega estagiário, seis aulas do professor cooperante ou outro professor 

da escola. De acordo com estas normas, o meu PC definiu que nós EE 

deveríamos observar durante todo o ano letivo as aulas uns dos outros, as aulas 

lecionadas por ele e caso fosse da nossa vontade poderíamos observar também 

as aulas dos outros professores. No meu último ano da licenciatura, como tinha 

escolhido a vertente de ensino, realizei inúmeras observações de aulas a 

professores do 1º,2º, 3º ciclo e ensino secundário, realizamos um número 
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elevado de observações de aulas registadas em vídeo e todas estas 

observações foram registadas em fichas de registo de observação. No 1º ano de 

mestrado voltei a realizar observações mas, desta vez, observava os meus 

próprios colegas. Contudo, no EP a minha capacidade de observação 

desenvolveu-se ainda mais pois passou a fazer parte do meu dia-a-dia na escola. 

O facto de observar todas as aulas do NE e PC e dos outros professores foi 

bastante vantajoso para mim pois permitiu-me ver que cada professor encara a 

EF de forma diferente, cada um usa estratégias de ensino distintas, que faz deles 

únicos. Estas observações contribuíram, sem dúvida, para o meu 

desenvolvimento profissional.  

No que diz respeito às observações efetuadas às aulas dos meus colegas 

do NE e do PC, estas tiveram como base um sistema de observação do 

comportamento do aluno e da gestão do tempo de aula (anexos 4 e 5).  

A ficha de observação do comportamento do aluno consistia no registo 

dos comportamentos apropriados e inapropriados dos alunos ao longo das aulas 

de 50 minutos. De 60 em 60 segundos era registado o número de alunos que se 

encontravam no respetivo comportamento e no final da aula somava-se todos os 

comportamentos e passávamos para percentagem. Desta forma, conseguíamos 

ter uma noção do modo como decorreu a aula em termos do comportamento 

geral da turma.  

Na ficha de gestão do tempo de aula, observávamos o tempo que o 

professor dispensava na gestão da aula, ou seja, o tempo gasto na transmissão 

de informação, nas transições, e noutras situações caso acontecessem ao longo 

da aula. No final era calculado o tempo disponível para a prática e isto fornecia 

ao professor observado uma ideia da sua prestação e onde deve ou não 

melhorar na sua gestão.  

A elaboração das respetivas observações ajudaram-me a melhorar a 

minha capacidade de observação e a evitar cometer os mesmo erros que os 

professores observados.  
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4.2.7 A Importância da Reflexão 

 

 O pensamento reflexivo é uma capacidade. Como tal, não desabrocha 

espontaneamente, mas pode desenvolver-se. Para isso, tem que ser cultivado e 

requer condições favoráveis para o seu desabrochar (Alarcão, 1996). 

Alarcão (1996), considera que a reflexão, pelo contrário, baseia-se na 

vontade, pensamento, em atitudes de questionamento e curiosidade, na busca 

da verdade e da justiça. Sendo um processo simultaneamente lógico e 

psicológico, combina a racionalidade da lógica investigativa com a 

irracionalidade inerente à intuição e à paixão do sujeito pensante. A mesma 

autora refere que ser-se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento 

como atribuidor de sentido. Os professores têm de ser agentes ativos do seu 

próprio desenvolvimento e do funcionamento das escolas como organização ao 

serviço do grande projeto social que é a formação dos educandos.  

Segundo Schon os momentos de reflexão dividem-se em três casos: no 

primeiro caso o autor fala em reflexão na ação, no segundo reflexão sobre a 

ação e no terceiro reflexão sobre a reflexão na ação. No que diz respeito ao 

primeiro caso, “se refletimos no decurso da própria ação, sem a interrompermos, 

embora com breves instantes de distanciamento, e reformularmos o que 

estamos a fazer enquanto estamos a realizá-lo, tal como fazemos na interação 

verbal em situação de conversação, estamos perante um fenómeno de reflexão 

na acção...”. (Alarcão, 1996, p.16-17). Relativamente ao segundo momento, 

segundo a mesma autora, quando reconstruimos mentalmente a ação para 

tentar analisá-la retrospetivamente estamos a fazer uma reflexão sobre a ação. 

Refere também que estes dois momentos de reflexão apresentam um valor 

epistémico e tê-lo-ão ainda mais se exercermos uma outra atividade que os 

ultrapassa, a reflexão sobre a reflexão na ação, este processo leva o profissional 

a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de 

conhecer. Esta reflexão sobre a reflexão na ação ajuda a determinar as nossas 

ações futuras, a compreender futuros problemas ou a descobrir novas soluções. 

Durante o EP, estes três momentos de reflexão referidos anteriormente 

estiveram presentes ao longo de todo o ano.  
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Agora, pensando no ano de EP posso afirmar que o ato reflexivo foi muito 

importante para o meu desenvolvimento tanto a nível profissional como pessoal. 

Este processo acontecia diariamente, pois os momentos passados na escola 

eram a pensar ou a falar daquilo que se passou no meio envolvente de modo a 

alterar para melhorar a minha forma de atuar perante as diferentes situações. 

Confesso que inicialmente foram várias as dúvidas que surgiram em relação ao 

modo como escrever a reflexão e recordo-me que nas reflexões iniciais o PC 

informou-me que estava a descrever as situações ao invés de refletir sobre os 

diversos assuntos. Procurei então melhorar esse aspeto trabalhando ao máximo 

para que o meu modo de refletir se alterasse positivamente.  

Através do diário de bordo, o ato reflexivo esteve presente durante o meu 

EP, era nele que refletia sobre todas as minhas tarefas realizadas, sendo todos 

os dias atualizado. Após a lecionação de uma aula refletia de forma a perceber 

o que esteve bem ou mal, para consequentemente melhorar as minhas ações. 

Nas reuniões do NE ou no final das supervisões onde o PO transmitia a sua 

opinião, refletia também sobre aquilo que me era dito como forma de melhorar o 

meu desempenho, de alcançar competências profissionais com base nos 

conhecimentos que o meu PC e PO transmitiam.  

  Em suma, o processo reflexivo foi um fator de aprendizagem fundamental 

nesta formação de “ser professora”, nomeadamente por me fazer perceber quais 

as lacunas e dificuldades que foram surgindo e posteriormente melhorar o meu 

ato de ensinar. A reflexão pode ser vista como um instrumento de evolução e de 

descoberta de novas estratégias, o que me possibilitou crescer a nível pessoal 

e profissional. 
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Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

5.1 Estudo de Investigação-Ação – Comparação da influência do Modelo de 

Instrução Direta versus Modelo de Educação Desportiva na motivação dos 

alunos nas modalidades coletivas  

 

Resumo  

O presente estudo de investigação tem como objetivo conhecer e analisar em 

que modelo de ensino, Modelo de Instrução Direta ou Modelo de Educação 

Desportiva os alunos de uma turma de 7º ano se sentem com maior motivação 

para a realização das aulas das modalidades coletivas. Participaram neste 

estudo dezanove alunos (13 do sexo masculino e 6 do sexo feminino). No 

primeiro período do ano letivo 2015/2016, foi utilizado o Modelo de Instrução 

Direta na modalidade coletiva de andebol e no segundo período foi aplicado o 

Modelo de Educação Desportiva na modalidade de basquetebol. Os dados foram 

recolhidos através de dois questionários semiestruturados, um após a aplicação 

do Modelo de instrução direta e outro após a aplicação do Modelo de Educação 

Desportiva. Os resultados evidenciam que os alunos consideram o Modelo de 

Educação Desportiva como o modelo que conduz uma maior motivação.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA; MODELO DE 

INSTRUÇÃO DIRETA; MODALIDADES COLETIVAS; MOTIVAÇÃO 
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Abstract 

This investigation study aims to know and analyze in which teaching model, 

Direct Model or of Sports Education Model, the students from 7th grade feel more 

motivated to enroll the group modalities. In this study we have observed nineteen 

students (13 from male gender and 6 from female gender). In the first period of 

the 2015/2016 school year, one has used the Handball Direct Instruction Model 

and in the second period one has used the Basketball Sports Education Model. 

The data was obtained through two semi-structured enquiries, one after putting 

into practice the Direct Instruction Model and the other one after putting into 

practice the Sports Education Model. The outcome of the two enquiries shows 

that students consider the Sports Education Model the guideline that leads to a 

higher level of motivation.  

 

 

KEY-WORDS: SPORTS EDUCATION MODEL; DIRECT INSTRUCTION 

MODEL; GROUP MODALITIES; MOTIVATION 
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5.1.1 Introdução  

 

Ao longo da UD de andebol, lecionada no decorrer do 1º período detetou-

se que no decorrer das aulas, a falta de motivação dos alunos e a pouca vontade 

em realizar a aula afetava cada vez mais um elevado número de alunos. 

Confrontando tal situação e percebendo que isto só os afetava na modalidade 

coletiva, houve curiosidade para perceber de que forma se poderia melhorar esta 

situação para que os alunos mostrassem maior interesse e empenho.  

Como afirmam Mesquita & Graça (2011), entre os modelos de instrução 

mais centrados na direção do professor e o modelo que concede mais espaço à 

descoberta e à iniciativa dos alunos, há que encontrar o justo equilíbrio entre as 

necessidades de exercitação da autonomia, de modo a criar as condições 

favoráveis para uma vinculação duradoura da prática desportiva.  

Os professores atuam segundo o pressuposto onde o propósito de ensino é 

promover a aprendizagem dos praticantes, ao acreditarem que estes conseguem 

aprender, e ao assumirem que a sua grande responsabilidade é ajudá-los a 

aprender.  

De forma a contextualizar o estudo, é apresentado um enquadramento 

teórico que tem como finalidade, inicialmente, ilustrar o quanto a motivação é 

importante para que os alunos realizem as aulas de EF com entusiasmo. 

Seguidamente serão apresentados os dois modelos de ensino aplicados neste 

estudo. O MID constitui um modelo, recentemente utilizado no contexto do 

ensino da EF e no treino desportivo. Neste modelo “a ênfase é colocada no modo 

como o professor estrutura o ensino, com particular destaque das estratégias 

Instrucionais que elege e do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem.” (Mesquita & Graça, 2011, p.46). No MED, “define-se como uma 

forma lúdica e critica as abordagens descontextualizadas, procurando 

estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência desportiva 

autêntica…” (Mesquita & Graça, 2011, p. 59), “aposta na demonstração e 

humanização do Desporto, de forma a evitar problemas associados a uma 

cultura desportiva enviesada…” (Curnow & Macdonald, 1995 cit. por Graça & 

Mesquita, 2007, p .410).  
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5.1.2 Enquadramento teórico  

 

5.1.2.1 A motivação dos alunos na escola 

 

Etimologicamente, a palavra motivação significa “ação de pôr em 

movimento”. Esta deriva das palavras latinas motu (movimento) e movere 

(mover), que remetem para a noção de ação (Sousa et al., 2015). Fountain (cit 

por Santos, 2003, p.28) refere que “a motivação representa o aspecto dinâmico 

da ação: é o que leva o sujeito a agir, ou seja, o que o leva a iniciar uma acção, 

a orientá-la em função de certos objetivos, a decidir a sua progressão e o seu 

termo.” Santos (2003) refere que no contexto EA, independentemente do 

ambiente, conteúdo ou momento que o aluno se encontre, a motivação é um 

elemento importante para obter sucesso. O mesmo autor refere que no 

quotidiano, os docentes são confrontados com diferentes atitudes dos seus 

educandos perante as aulas, ou seja, enquanto alguns alunos realizam as 

atividades propostas com prazer, outros fazem-no por obrigação. Fountain (cit. 

por Santos, 2003, p.34) afirma que há um conjunto de atitudes ou 

comportamentos demonstrados pelos alunos, existem aqueles que pouco ou 

nada se esforçam, não participam nas atividade com total dedicação, 

demonstram pouco interesse, que quando confrontados com tarefas com um 

pouco mais de dificuldade desanimam, esquivam-se das tarefas desafiadoras, 

não estabelecem objetivos, dificilmente acatam as orientações fornecidas pelos 

professores. Na ausência de motivação, os alunos tendem em recusar ou fazer 

mal o que for proposto pelo docente (Tresca & Rose, 2000). Por sua vez, o 

inverso também surge, pois existem alunos interessados, que procuram tarefas 

difíceis e com vontade para as ultrapassar, seguindo com afinco as orientações 

do professor. É importante que o professor no decurso da ação pedagógica seja 

capaz de despertar a motivação dos seus alunos, de modo a que a 

aprendizagem se torne um processo agradável e acessível ao aluno (Diniz et al., 

2007). Um aluno motivado acede mais facilmente a novos entendimentos, no 

contexto da Educação Física, a motivação dos alunos é um elemento essencial 

na obtenção de bons resultados na aprendizagem (Sousa et al., 2015).  
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Os mesmos autores indicam que é fundamental que o professor seja um 

especialista das várias matérias de ensino, de forma a transformar os conteúdos 

a abordar em conteúdos motivantes, tendo em conta as características dos seus 

alunos. Importa, que seja de adaptar os níveis que o programa propõe, 

planeando atividades a que os alunos adiram e propondo objetivos dificilmente 

atingíveis.  

 

5.1.2.2 Modelo de Instrução Direta 

 

No MID a ênfase é colocada no modo como o professor estrutura o ensino, 

com particular destaque das estratégias instrucionais que elege e do padrão de 

envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem. Neste modelo são 

privilegiadas estratégias instrucionais de caráter explícito e formal, em que a 

monitorização e o controlo estreito das atividades dos alunos são a nota 

predominante (Mesquita & Graça, 2011). “…o professor realiza o controlo 

administrativo, determinando explicitamente as regras e rotinas de gestão e ação 

dos alunos…”  (Mesquita & Graça, 2011, p.48). Neste modelo de ensino, as 

atividades são organizadas em segmentos temporais, é crucial utilizar o tempo 

de aula de forma eficaz, expressa num tempo de prática motora elevada. É 

determinante que os alunos adquiram um elevado sentido de responsabilidade 

e compromisso com as tarefas de aprendizagem, contribuindo para tal a 

indicação de critérios de êxito na consecução das mesmas (Mesquita & Graça, 

2011). 

Na aplicação do MID durante uma aula de Educação Física, existem 

algumas tarefas que o professor tem de realizar obrigatoriamente e das quais 

Rosenshine (1983) destaca: revisão da matéria previamente aprendida, 

apresentação de novas habilidades ou conteúdo geral, monitorização elevada 

da actividade motora dos alunos e avaliações/correções sistemáticas em 

referência aos objetivos delineados. 

 

 

 



50 
 

5.1.2.3 Modelo de Educação Desportiva  

 

O MED segundo Siedentop (1987) vai ao encontro da necessidade de 

conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens. Constitui um modelo 

curricular que oferece um plano compreensivo e coerente para o ensino do 

desporto na escola preservando e reavivando o seu potencial educativo. Este 

modelo define-se como uma forma de educação lúdica e critica as abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos, o que pressupõe resolver alguns 

equívocos e mal-entendidos na relação da escola com o desporto e a competição 

(Mesquita & Graça. 2011).  

Para os mesmos autores o modelo é suportado por três eixos 

fundamentais que se revêm nos objetivos da reforma educativa da Educação 

Física atual: o da competência desportiva, o da literacia desportiva e o do 

entusiasmo pelo desporto, sendo que o seu propósito é formar a pessoa 

desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta. No sentido de garantir a autenticidade das experiências desportivas, 

Siedentop (1994) integrou seis características do desporto institucionalizado no 

MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a 

festividade e os eventos culminantes.  

O MED denota o elevado protagonismo conferido aos alunos no processo 

de ensino-aprendizagem convocando-os deliberadamente para o assumir de 

decisões, enquanto atores principais em todas as atividades das aulas. 

(Mesquita, 2014).  

 

5.1.2.4 Objetivos do estudo  

 

Este estudo surge da necessidade da professora da turma perceber em 

que tipo de modelo de ensino é que os alunos sentem mais motivação para a 

realização das aulas referentes a modalidades coletivas.  
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Com este estudo pretende perceber qual o modelo, entre o MID e o MED 

que proporciona maior motivação nos alunos.  

 

5.1.3 Metodologia  

 

 5.1.3.1 Participantes  

 

 Participaram neste estudo 19 alunos, com idades compreendidas entre os 

12 e os 16 anos, que frequentaram o 7ºano, na EBLB, durante o ano letivo 

2015/2016. Sendo que destes 19 alunos, 13 eram do sexo masculino e 6 do sexo 

feminino.  

A turma foi informada acerca do objetivo do estudo e dos seus 

procedimentos de forma a terem conhecimento do processo onde estavam 

inseridos.  

Todos os alunos foram intervenientes nas aulas da modalidade analisada 

e participaram ativamente em todas as aulas da mesma.  

 

 5.1.3.2 Fase de aplicação dos Modelos  

 

No 1º período para a lecionação da unidade didática de andebol, ficaram 

destinados 13 blocos de 50 minutos, ou seja, nas aulas de 100 minutos, 50 deles 

eram destinados para esta modalidade, onde seriam abordadas as diferentes 

técnicas e táticas definidas na UD para o ensino mais eficaz da modalidade para 

os alunos do 7º ano. Para a abordagem destas aulas o modelo de ensino 

escolhido foi o MID. Optei por iniciar com este modelo pois como estava no início 

do ano letivo e havia a necessidade de transmitir para os alunos as regras e 

rotinas que estes deviam cumprir ao longo de todo o ano. Em todas as aulas 

realizei uma revisão da aula anterior, questionando os alunos acerca do que se 

tinha abordado na mesma.  

No 2º período abordamos a modalidade de basquetebol e para estas 

aulas tínhamos destinado 12 blocos de 50 minutos sendo que o bloco de 100 

minutos ficou destinado para esta modalidade. As aulas foram seguidas através 
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do MED e o que me levou a optar por este modelo foi o facto de ter mais tempo 

e de no período passado ter sentido imensa dificuldade na lecionação das aulas 

devido à falta de motivação por parte da maioria dos alunos, pois notava-se que 

estavam habituados a opinar em relação aquilo que queriam realizar nas aulas 

e no primeiro período não lhes dei permissão para isso, o que os desmotivava. 

Posto isto, decidi então abordar este modelo que era uma completa novidade 

para eles. No início da UD as duas primeiras aulas foram destinadas para a pré-

época onde os alunos definiram os nomes da respetiva equipa, cor dos 

equipamentos, símbolo e grito da equipa. Nestas duas aulas o capitão/ treinador 

realizava exercícios de modo a preparar da melhor forma possível a equipa para 

a competição e na segunda parte da aula realizavam jogos amigáveis. Ao longo 

de todo o período de competição existiam sempre jogos nos últimos 50 minutos 

e no final de cada aula era realizada a atualização dos resultados para que as 

equipas ficassem a saber o lugar que ocupavam na tabela classificativa. No final 

da UD realizou-se o evento culminante onde mais uma vez as equipas realizaram 

inúmeros jogos, a entrega de prémios e certificados também foi realizada no final 

desta aula.  

Os capitães/ treinadores de equipa foram escolhidos pela professora, mas 

as equipas foram definidas pelos próprios alunos. Ao longo de todo o período, 

as equipas mantiveram-se coesas até ao final apresentando-se na respetivas 

aulas com as cores que definiram para a sua equipa, respeitavam o 

capitão/treinador e realizavam todas as tarefas que este solicitava, assegurando 

assim a presença da afiliação durante todo o processo.  

 

 

 5.1.3.3 Recolha dos dados  

 

A recolha dos dados foi feita através de um questionário previamente 

elaborado para o estudo. O primeiro questionário foi entregue para 

preenchimento após a aplicação do MID e o segundo após a aplicação do MED.  
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 5.1.3.4 Análise dos dados  

 

No que se refere à análise dos dados recolhidos, este foram exportados 

para uma folha de cálculo do programa Microsoft Office Excel® 2007 tendo-se aí 

realizado todos os cálculos necessários. 

 

 5.1.4  Resultados e Discussão 

 

Para uma análise mais simplificada de cada pergunta e depois de 

perceber que a grande maioria dos alunos se basearam nos pontos 1 e 7 

(discordo plenamente e concordo plenamente) para responder ao questionário 

optei por me focar apenas nesse ponto. 

 

 

No que diz respeito à pergunta 1.1: realizo EF porque é divertida, 74% dos 

alunos concordam plenamente em relação ao MED e no questionário referente 

ao MID apenas 5% dos alunos indicam que a EF é divertida neste modelo. Na 

pergunta 1.2: realizo EF porque gosto de aprender novas habilidades, 68% dos 
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Gráfico I: Comparação da taxa de concordância de cada pergunta do questionário relativamente ao 
ponto 7 (concordo plenamente) 
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alunos concorda plenamente no questionário referente ao MED sendo que 11% 

concorda plenamente em relação ao MID. Na pergunta 1.3: realizo EF porque é 

emocionante 58% dos alunos concorda plenamente no MED e apenas 11% 

concorda plenamente no questionário referente ao MID. Na questão 1.4: realizo 

EF devido ao prazer que sinto quando aprendo novas habilidades/técnicas, 68% 

dos alunos concorda plenamente em relação ao MED e apenas 5% concorda 

plenamente no questionário referente ao MID. Na pergunta 1.5: realizo EF 

porque quero aprender novas habilidades, 63% dos alunos concorda 

plenamente no questionário referente ao MED sendo que apenas 11% dos 

alunos concorda plenamente em relação do MID. Na pergunta 2.1: realizo EF 

porque é importante para mim realizar corretamente as atividades, 68% dos 

alunos concorda plenamente no MED e apenas 5% concorda plenamente no 

questionário relativo ao MID. Na pergunta 2.2: realizo EF porque quero melhorar 

o meu nível desportivo, 58% dos alunos concorda plenamente no questionário 

referente ao MED e 16% concorda plenamente no questionário referente ao MID. 

Na pergunta 2.3: realizo EF porque posso aprender habilidades ou técnicas que 

poderei utilizar noutras áreas da minha vida, 63% dos alunos concorda 

plenamente no questionário referente ao MED e apenas 5% dos alunos 

concordam plenamente no questionário referente ao MID. Na pergunta 2.4: 

realizo EF porque quero que o professor ache que sou um bom aluno, 63% dos 

alunos concorda plenamente no questionário do MED e 21% concorda 

plenamente no MID.  

Na pergunta 3.1: realizo EF porque iria sentir-me muito mal, caso eu não a 

realizasse, 42% dos alunos concorda plenamente no questionário referente ao 

MED e 11% concorda plenamente no MID. Na pergunta 3.2: realizo EF porque 

quero que os outros alunos pensem que eu sou competente em todas as 

atividades, 47% dos alunos concorda plenamente no questionário referente ao 

MED e 21% concorda plenamente no MID. Na pergunta 3.3: realizo EF porque 

fico preocupado se não a realizar, 47% concorda plenamente no MED e 11 % 

concorda plenamente no questionário referente ao MID. Na pergunta 3.4: realizo 

EF porque arranjo problemas se não a realizar, 58% dos alunos concorda 
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plenamente o questionário referente ao MED e 21% dos alunos concorda 

plenamente no MID.  

Na pergunta 4.1: realizo EF para que o professor não se zangue comigo, 5% dos 

alunos concorda plenamente no MED e 16% dos alunos concorda plenamente 

no questionário referente ao MID. Na pergunta 4.2: realizo EF porque é 

obrigatório, 5% dos alunos concorda plenamente no questionário referente ao 

MED e 26% dos alunos concorda plenamente no MID. Na pergunta 4.3: realizo 

EF mas realmente não sei porquê, 5% dos alunos concorda plenamente no 

questionário referente ao MED e 26% concorda plenamente no MID. Na pergunta 

4.4: realizo EF mas não compreendo porque existem este tipo de aulas, 5% dos 

alunos concorda plenamente no MED, sendo que 16% concorda plenamente no 

MID. Na pergunta 4.5: realizo EF mas sinto que estou a desperdiçar o meu 

tempo, 5% concorda plenamente no questionário referente ao MED e 11% 

concorda plenamente no MID. Na pergunta 4.6: realizo EF mas não obtenho 

resultados deste tipo de aulas, 5% concorda plenamente no questionário 

referente ao MED e 11% concorda plenamente no MID.  

  No que concerne à aprendizagem, é de realçar a perceção dos alunos acerca 

do modelo que lhes proporciona maior motivação sendo este o MED, destacando 

a taxa de adesão à resposta concordo plenamente nas perguntas que apoiam 

esse modelo versus o MID, e destacando ainda a pequena percentagem de 

respostas positivas nesse mesmo questionário onde destacam o modelo favorito 

dos alunos pela negativa (pergunta 4.1 a 4.6).  
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 5.1.5 Conclusão  

 

Este estudo propunha-se a identificar em qual dos dois modelos 

aplicados, MID e MED, os alunos sentiam maior motivação para a realização das 

aulas de EF. 

Através da análise dos questionários preenchidos pelos alunos, é possível 

detetar que o MED é o modelo de ensino em que os alunos se sentem mais 

motivados para a realização das aulas práticas. 

Apesar da diferença de adesão a cada modelo avaliado, este foram 

aplicados em modalidades coletivas diferentes (andebol e basquetebol) o que 

poderá enviesar os resultados devido à preferência dos alunos. 

Ainda assim, este estudo veio reforçar e suportar a opinião que tinha 

acerca do MED e das suas mais-valias. Acredito que, futuramente, este modelo 

irá ser frequentemente aplicado nas lecionação das minhas aulas. Para nós, 

professores, é um modelo que nos faz sentir realizados pois conseguimos 

observar a envolvência dos nossos alunos no decorrer das nossas aulas. 
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5.2 Atividade de Futebol Feminino  

 

Esta atividade surgiu no âmbito de um convite enviado ao no PC para 

participarmos num Torneio de Futebol Feminino a realizar no dia 6 de maio no 

Vitalis Park. Esta proposta foi recebida no mês de dezembro e o NE aceitou o 

desafio com bastante ambição. O facto de termos no NE um treinador de futebol 

e um antigo jogador, mais o PC que tem um enorme significado para o futebol 

nacional, aceitamos o desafio e começamos a elaborar formas de divulgar a 

atividade na escola para que chegássemos a um número suficiente de atletas. 

Como já referi anteriormente, nesta escola os alunos adoram a modalidade de 

futebol então rapidamente arranjamos uma equipa para iniciar os treinos. 

Treinávamos todas as terças-feiras no pavilhão gimnodesportivo, na hora de 

almoço das alunas e na nossa hora de almoço na qual dispensávamos cerca de 

uma hora para dar o treino. Em todos os treinos contávamos com a presença de 

todas as alunas inscritas que, treino após treino, se mostravam cada vez mais 

motivadas. A sessão de treino era dada pelos três sendo que o Manuel é que 

comandava na maioria das vezes por ser o mais experiente no ramo do futebol. 

Eu, juntamente com o outro colega de estágio, emitia FB às alunas e jogávamos 

com elas sempre que necessário. Os treinos decorreram ao longo do segundo 

período e mais algumas semanas do terceiro. Durante este período de tempo, 

para além dos treinos foram realizados alguns jogos de treino, nomeadamente 

contra a equipa feminina da Escola de Futebol Hernâni Gonçalves na qual o PC 

é presidente.  

No dia do torneio, as nossas alunas estavam ansiosas e entusiasmadas 

mas, ao mesmo tempo, nervosas pois sabiam que as equipas que iam defrontar 

eram formadas por alunas federadas e com várias horas de treino. De salientar 

que nenhuma das nossas alunas jogava futebol e que apenas três praticavam 

futsal, as restantes participaram apenas por gostarem da modalidade e 

demonstrarem algumas habilidades. Contudo, foi uma atividade que deu a 

possibilidade a alunas não federadas de participarem numa competição da 

modalidade que gostavam de praticar fora da escola mas que por vezes não têm 
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possibilidade, na medida em que lhes promoveu a oportunidade de vivenciar a 

natureza do jogo e, ao mesmo tempo, desenvolver o gosto pela modalidade.   

 

5.3 Um dia diferente – Os Matraquilhos Humanos 

 

Segundo as normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos 

ensinos básicos e secundário da FADEUP (ano 2014-2015, p.6): “Promover pelo 

menos uma Ação, no âmbito das atividades desportivas, que facilite não só a 

integração e a socialização dos alunos, como, também, promova sinergias com 

a comunidade.” (Matos, Z., 2014-2015). 

 A nossa atividade realizou-se no início do mês de maio, no chamado “Dia 

Aberto” definido pelo agrupamento de escolas. Este dia foi destinado à 

realização de atividades que promovessem prazer aos alunos através da 

realização de atividades que fossem desconhecidas para estes. 

Como no contexto onde nos encontrávamos inseridos os alunos e alunas 

“transpiram” Futebol decidimos realizar uma atividade que, segundo o nosso PC, 

nunca se tinha realizado naquela escola, o chamado jogo de Matraquilhos 

Humanos. A ideia deste jogo surgiu-me na memória pois quando frequentava o 

7º ano de escolaridade realizaram esta atividade na minha escola. Como era 

uma atividade onde participavam todos os elementos da turma, isto levava a que 

a turma ficasse mais unida e aqueles alunos que não demonstravam tantas 

capacidades para o jogo de futebol neste tipo de atividade conseguiam participar 

de uma forma bastante positiva.  

Mais uma vez, a organização e planeamento da atividade ficaram ao 

encargo do NE e do PC, que sempre nos acompanhou na realização de todas 

as atividades. O nosso objetivo era mais uma vez que tudo corresse da melhor 

forma possível, por isso, empenhámo-nos para tal. Começámos por realizar um 

cartaz (ver anexo) como forma de divulgar a atividade e após este ter sido 

aprovado pelo PC afixamos inúmeros cartazes pela escola para que os alunos 

não passassem despercebidos a esta atividade que tínhamos a certeza que ia 

ser um sucesso. Ao longo das aulas, juntamente com o NE, íamos lembrando os 
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nossos alunos. Após divulgada, e já perto do dia da sua realização, iniciaram-se 

os preparativos. Inicialmente tínhamos idealizado montar o campo de jogo 

ocupando todo o pavilhão da escola, mas como este tem umas dimensões 

bastante elevadas ficou definido que o melhor seria realizar em apenas meio 

campo. Assim desta forma, os alunos iriam realizar um maior número de jogadas.  

Como tinha familiares que possuíam alguns dos matérias necessários para a 

realização da atividade não foi difícil arranjar o que era necessário. O único 

dispêndio em termos monetários da escola para esta atividade foi no valor de 

cinco euros para uma bola em esponja para evitar lesões, visto que os alunos 

estavam bastante próximos uns dos outros e como a escola não tinha este tipo 

de bolas o PC teve que comprar.  

 Chegado o dia o NE estava bastante ansioso, pois era a primeira atividade 

elaborada a cem por cento por nós. O receio de as coisas não correrem como 

esperado preocupava-nos bastante. Nesse dia deslocamo-nos bem cedo para a 

escola de forma a colocarmos todo o recinto de jogo preparado para que no início 

da atividade estivesse já tudo pronto. Nesse dia contamos com a ajuda de mais 

professores do 3º ciclo. Depois de tudo preparado encerramos o pavilhão para 

que os alunos mais curiosos não entrassem e iniciamos a atividade quando a 

diretora autorizou. Começámos um pouco mais tarde que as atividades dos 

outros departamentos pois a diretora calculou e bem, que a nossa atividade iria 

tirar muitos participantes aos outros departamentos. A atividade não podia ter 

corrido de melhor forma, tivemos uma adesão muito grande por parte dos alunos, 

ficamos bastante orgulhosos, superando as expetativas. Foi muito gratificante 

para mim fazer parte da organização de uma atividade onde era bastante óbvio 

na face dos alunos o prazer que esta atividade lhes proporcionou.  
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5.4 Corta Mato Escolar  

 

Esta atividade encontra-se inserida no Plano Anual de Atividades e foi 

realizada na manhã do dia 17 de dezembro no interior e exterior da escola. Toda 

a atividade foi organizada pelo NE e o PC.  

 O evento teve como principais objetivos fomentar o convívio da 

comunidade escolar, a disciplina, o fair-play, o espírito-equipa, aplicar os 

conhecimentos adquiridos nas aulas de EF ao longo do 1º período, promover a 

prática da atividade física regular, incutindo hábitos e estilos de vida saudáveis 

e apurar os seis primeiros classificados de cada escalão para representarem a 

escola no corta-mato distrital que se realizou no mês de janeiro.  

Nesta atividade a minha colaboração passou inicialmente por ajudar o NE 

na elaboração do cartaz para promover a atividade, na realização das fichas de 

inscrição e na elaboração da lista de material necessário para que no dia nada 

falhasse. O PC ficou responsável pelas medalhas. No dia da atividade, quando 

cheguei à escola, ajudei na colocação de todo o material no exterior para 

contruirmos o chamado funil onde os alunos se agruparam na chegada no 

momento da recolha dos dorsais. Seguidamente, dirigi-me para o interior do 

pavilhão onde os alunos iam chegando conforme a ordem de chamada dos 

escalões para a realização das inscrições. Juntamente com a professora Elza 

fiquei responsável por assinalar a presença dos alunos inscritos e entregar os 

dorsais. No final da atividade, juntamente com o NE e o PC, entregamos uma 

medalha aos alunos premiados e auxiliei na arrumação dos materiais.  

Na generalidade, a prova correu como previsto, sendo que existem 

aspetos que podem ser melhorados. Os objetivos estabelecidos foram 

cumpridos. Assim sendo, considero esta experiência como mais um momento 

de grande aprendizagem pois nunca tinha feito parte da organização de uma 

atividade desta dimensão. 
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5.5 A passagem pela experiência do 2º ciclo  

 

Segundo as Normas Orientadoras da FADEUP, o EE para além da sua 

turma residente (turma em que o EE assume o processo de ensino-

aprendizagem ao longo de todo o ano letivo) deve lecionar as aulas de uma 

turma partilhada (turma em que o EE assume o processo de ensino-

aprendizagem durante um determinado período que é definido pelo PC) entre os 

elementos do NE, pertencendo esta turma ao PC ou a professores colaborantes 

(Matos, 2014).  

 A turma partilhada pela qual o NE ficou responsável pertencia ao 2º ciclo, 

uma turma de 6º ano nomeadamente o 6ºD. Constituída por 20 alunos que se 

encontrava ao encargo da professora Elza Ramalho, a única professora de EF 

da escola para além do nosso PC onde se mostrou sempre disponível para nos 

ajudar criando assim uma ótima relação com todos os elementos do NE.  

A turma do 6ºD era um misto de emoções. Os meninos caraterizavam-se 

por serem aquele modelo de alunos que todos os professores de EF sonham ter. 

Os alunos eram muito empenhados, motivados, pontuais e assíduos, com uma 

capacidade para a prática excelente. As meninas, tirando apenas três ou quatro 

alunas bastante mais velhas que realizavam as aulas por realizar pois o seu 

interesse pela escola era inexistente, tentavam dar o seu melhor e empenhavam-

se na maioria das aulas. 

A única desvantagem desta turma era mesmo a presença dessas alunas 

repetentes. Os restantes alunos da turma estavam sempre motivados e 

realizavam as propostas de exercícios sem qualquer problema. Nos momentos 

de instrução e observação dos exercícios mantinham-se em silêncio e na prática 

o empenho deles era bastante notório pois notava-se nas expressões deles que 

a prática destas aulas lhes transmitia bastante prazer.  

A lecionação das aulas a esta turma foi bastante curta, teve a duração de 

apenas um período mas foi para mim uma experiência bastante enriquecedora. 

Abordei com eles duas modalidades que não lecionei na minha turma residente, 

uma de caracter individual, o badminton e uma modalidade coletiva o voleibol. 

Duas modalidades que pratiquei ao longo da minha vida e onde me senti 
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perfeitamente à vontade. Na minha turma residente os meus alunos tinham 

constantemente comportamentos incorretos, muitas vezes dava as aulas um 

pouco desmotivada e a esta turma nunca me senti dessa forma pois a maior 

parte dos alunos respeitava-me, ouvia-me, observava as demonstrações e 

imediatamente estavam a realizar os exercícios cheios de alegria e entusiasmo 

e isso enchia-me de orgulho. Estas seis semanas foram bastante gratificantes, 

pois permitiram-me trabalhar com a faixa etária onde me identifico 

completamente, estes alunos marcaram-me tal como eu os marquei pois nos 

dois períodos seguintes sempre que passavam por mim na escola 

demonstravam com determinadas atitudes que os marquei de uma forma 

positiva.  

 

 

5.6 A Experiência da Direção de Turma  

 

 Segundo as Normas Orientadoras do EP, o EE deve compreender o papel 

do DT na sua relação com os pares do ponto de vista administrativo, de gestão 

de relaçoes humanas e enquanto responsável pela área não disciplinar 

(identificar, apreciar criticamente e intervir nas atividades inerentes à direção de 

turma e ao conselho de turma) (Matos, 2014). Como na escola onde estava a 

lecionar o DE era uma atividade que não estava inserida no plano anual de 

atividades o NE teve assim, que realizar o acompanhamento da direção de turma 

(DT).  

Tive a oportunidade de reunir algumas vezes com a diretora de turma dos 

meus alunos, e pude perceber que se tratava de uma pessoa com caraterísticas 

particulares. Notava-se perfeitamente que não era a primeira vez que estava a 

assumir este cargo. Tinha uma grande envolvência com os alunos, pois a sua 

função assim o exigia visto ser o elo de ligação com os encarregados de 

educação. Era uma diretora de turma exigente no que diz respeito a justificação 

de faltas, os meus alunos sabiam que tinham de ser entregues no tempo 

estabelecido. Sempre que surgia algo para comunicar com os encarregados de 

educação era feito através de e-mail, via carta ou telefone dependendo da 
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urgência do assunto. O aspeto menos positivo que me apercebi na diretora foi o 

facto de ser um pouco desorganizada. Nas reuniões do conselho de turma ou 

dos encarregados de educação notava-se que não existia uma preparação 

prévia sendo as reuniões muito confusas, existindo vários momentos mortos 

onde os outros professores da turma ou pais acabavam por iniciar conversas 

paralelas.  

E após um ano letivo a acompanhar a DT posso concluir que quem ocupa 

este cargo tem a necessidade despender de muito tempo e trabalho, sendo que 

deve apresentar uma postura sólida e confiante mostrando conhecimento de 

todos os alunos bem como dos possíveis problemas que estes ou a turma num 

coletivo apresentam. 
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6. Considerações Finais e Perspetivas para o Futuro 

 

O que se segue agora significa o final deste enorme percurso, que ainda 

há pouco terminou e já deixa uma saudade tremenda. É tempo de realizar um 

retrospetiva dos momentos, das alegrias, das aprendizagens que marcaram da 

melhor forma o início da minha carreira como docente. Este último ano, o EP, 

sem desvalorizar todos os outros pois foi através deles que aqui cheguei, teve 

para mim um significado muito especial, pois foi este ano que me possibilitou 

encarar na primeira pessoa aquilo que ansiava há muito tempo.  

Todos estes meses, de aprendizagem, partilha e descoberta passam a 

significar muito para quem passa por esta etapa. É nesta fase que passamos a 

assumir o controlo total do maior sonho, é onde juntamos as melhores 

caraterísticas que arrecadamos de cada docente que se atravessou no nosso 

caminho ao longo do nosso percurso enquanto estudantes e passamos a ser um 

professor que tem como base essas caraterísticas. 

O EP, assumiu-se como um processo formativo essencial e fundamental, 

através da promoção do contacto com a realidade e as respetivas 

responsabilidades.  

Em suma, o EP assumiu-se como um marco na re(construção) da minha 

identidade profissional.  

No que respeita às minha perspetivas para o futuro, tenho a consciência 

de que devido à realidade onde nos encontramos não irá ser de todo fácil 

embarcar na profissão. Contudo, a minha personalidade ambiciosa nunca irá 

permitir que a desistência se atravesse no meu caminho e me faça deixar para 

trás o maior sonho da minha vida “ser professora de EF”. O gosto em lidar com 

crianças e jovens, de ensinar e transmitir os valores e conhecimentos da EF, é 

sem dúvida o caminho que quero seguir. Adorei ser professora e adoro ser 

treinadora, são estes os caminhos que quero seguir para a vida.  

O EP é um ano de receios, confrontos pessoais, muitas lutas, mas 

recheado de sentimentos positivos, alegrias, amizade e partilha.  

Não existem palavras para descrever esta aventura, resta a saudade e vontade 

de voltar atrás no tempo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Ficha Biográfica entregue aos alunos  

 

Ficha Individual do aluno  

Identificação  

 

 

 

Nome   

Idade / Data de 

nascimento 

  

Residência   

Freguesia  

Telemóvel   

Nome do pai  

Idade   

Profissão  

Hab. Literárias   

Nome da mãe   

Idade  

Profissão  

Hab.Literárias  

Encarregado de 

educação  

 

Residência   

Freguesia  

Profissão  

Parentesco  
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Percurso Escolar  

 

 

Pré-Escolar 

Não Sim 

  

 

Nível de Ensino Ano Permanência em cada ano 

1 Ano  2 Anos Mais de 2 anos 

 
 
1º ciclo 

1º    

2º    

3º    

4º    

 
2º ciclo 

5º    

6º    

 
3º ciclo 

7º    

8º    

9º    

Ano letivo atual Ano  1ª vez 2ª vez 3ª vez 

    

 

Causas de resultados menos positivos  

Dificuldade em compreender as explicações do(s) professor(es).  

Demasiada rapidez no tratamento dos assuntos.  

Timidez para colocar dúvidas sobre assuntos não compreendidos.  

Situações de indisciplina na aula.  

Inadaptação à turma.  

Faltar muito às aulas.  

Necessitar de ajuda individual para estudar fora da aula.  

Não ter tido professor ou aulas a certas disciplinas em anos anteriores.  

O(s) professor(es) faltarem muito.  

outras:   

 

 Sim Nãp 

Gostas da escola?   
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Gostas das aulas?   

Estudas muito em casa?   

Quanto tempo por dia? .............. horas 

Tens ajuda nos trabalhos 

escolares? 

  

Quem te ajuda? 

 

Pensas terminar o secundário?   

Pensas ir para a Universidade?   

 

Caraterísticas pessoais e opiniões 

 

 Sim  Não 

Tens problemas de saúde? 

 

  

Quais? 

Vês bem?   

Ouves bem?   

Dormes bem?   

A que horas te deitas?............... horas 

Quais são as tuas disciplinas 

preferidas? 

 

Quais são as disciplinas onde tens 

mais dificuldades? 

 

Que qualidades aprecias num 

professor? 

 

Que profissão gostarias de ter?  

Com quem costumas passar os 

teus tempos livres? 
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Ocupação de tempos Extra-Escolares  

 

O que gostas de fazer nos teus tempos 

livres? 

 

 

 

 Praticas desporto ou outra atividade nos 

dias úteis? Qual? 

 

Se praticas alguma atividade, quantos 

dias e horas por semana? 

 

  

Habitação 

 

Que transporte utilizas para a escola?  

A que horas sais de casa?  

A que horas chegas a casa?  

O que fazes quando chegas a casa?  

Em casa, onde costumas estudar?  

Quem reside em tua casa? (indica idade e 

parentesco) 

 

Partilhas o teu quarto com alguém? Quem?  

Outras observações sobre a tua casa  

 

Alimentação 

 

Tomas o pequeno almoço? 

 

Sim  Não 

  

Onde? 
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Onde almoças? Escola  Casa 

  

Quantas refeições fazes por dia?  

  

Apoio Social Escolar  

 

 

Subsídio Escolar 

Sim Não 

  

Do Escalão.........  

 

Muito obrigado pela tua colaboração. Com a tua ajuda podemos servir melhor os teus 

interesses.  

capa, introdução (motivo pelo qual caraterizamos), índice, índice de figuras (gráficos), divisão 

por subcapítulos, , apresentação resultados, conclusões, ref bibliográficas 
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Anexo 2 – Planificação Anual 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL DO 3º CICLO ANO LETIVO 2015/2016 

 

PERÍODO 7ºANO 8º ANO  9º ANO 

1ºPERÍODO 

De:  

21 /09/20015 

a 

 17/12/2015 

37H 

- Avaliação da 

Condição Física 

- Atletismo 

- Orientação 

-Jogos Tradicionais 

- Andebol 

 

6h 

11h 

6h 

3h 

11h 

- Avaliação da 

Condição Física 

- Atletismo 

- Orientação 

- Jogos Tradicionais 

- Voleibol 

 

6h 

11h 

6h 

3h 

11h 

- Avaliação da 

Condição Física 

- Atletismo 

- Orientação 

- Jogos Tradicionais 

- Basquetebol 

 

 

6h 

11h 

6h 

3h 

11h 

 

2ºPERÍODO 

De: 

04/01/2015 

 a 18/03/2015 

28H 

- Patinagem 

- Basquetebol 

- Ginástica 

- Avaliação da 

Condição Física 

 

8h 

 

11h 

 

7h 

 

2h 

 

- Badminton 

- Andebol 

- Ginástica 

- Avaliação da 

Condição Física 

8h 

11h 

7h 

 

2h 

- Badminton 

       - Voleibol 

- Patinagem 

- Avaliação da 

Condição Física 

8h 

11h 

7h 

 

2h 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

APTIDÃO FÍSICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

3º Ciclo 
- Velocidade 

- Resistência 

   - Força Superior 

- Flexibilidade 

          - Força Média 

- Força Inferior 

 

Leça do Balio, 7 de Setembro de 2015 

O Sub-Coordenador 

__________________         

 

Quadro 1 – Planificação Anual do 3º ciclo   

 

 

 

 

 

 

 

 

3ºPERÍODO 

De: 

04/04/2015  

a 09/06/2015 

28H 

- Natação  

         - Futebol 

- Avaliação da 

Condição Física 

13h 

 

13h 

 

2h 

- Natação 

       - Futebol 

- Avaliação da 

Condição Física 

 

13h 

13h 

 

2h 

 

- Natação 

- Futebol 

- Avaliação da 

Condição Física 

11h 

12h 

 

2h 

 

TOTAL 93 Horas  93 Horas  90 Horas  
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Anexo 3 – Exemplo Plano de aula  

 

  

 

   

Quadro 2 – Exemplo Plano de Aula  

 

 

 

 

 

Plano de Aula 

Unidade Didática:  
Função didática:  
Objetivos Gerais:  

 Aula:  

 
Nº aula/ Nº UD: 

Data:  
Hora:  
Duração:  
Local:  
Material:  

Professora:  

 
 Ano/Turma:  

 
Nº de Alunos:  

P
a

rt
e

 

d
a

 a
u

la
 

 
 

Objetivos 
específicos 

Situações de Aprendizagem Componentes críticas 

In
ic

i

a
l 

 

   

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

    

F
in

a
l 
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Anexo 4 – Exemplo de Ficha de Observação Sistemática do 

comportamento do aluno  

 

Ficha de Observação de Comportamento 

Nº de Alunos 

% Comportamentos Apropriados    % Comportamentos Inapropriados  

Quadro 3 - Ficha de Observação Sistemática do comportamento do aluno 

 
Comportamento 

Apropriado 

Comportamento 

Inapropriado 

 Comportamento 

Apropriado 

Comportamento 

Inapropriado 

0’55’’ – 1’   23’55’’ – 24’   

1’55’’ – 2’   24’55’’ – 25’   

2’55’’ – 3’   25’55’’ – 26’   

3’55’’ – 4’   26’55’’ – 27’   

4’55’’ – 5’   27’55’’ – 28’   

5’55’’ – 6’   28’55’’ – 29’   

6’55’’ – 7’   29’55’’ – 30’   

7’55’’ – 8’   30’55’’ – 31’   

8’55’’ – 9’   31’55’’ – 32’   

9’55’’ – 10’   32’55’’ – 33’   

10’55’’ – 11’   33’55’’ – 34’   

11’55’’ – 12’   34’55’’ – 35’   

12’55’’ – 13’   35’55’’ – 36’   

13’55’’ – 14’   36’55’’ – 37’   

14’55’’ – 15’   37’55’’ – 38’   

15’55’’ – 16’   38’55’’ – 39’   

16’55’’ – 17’   39’55’’ – 40’   

17’55’’ – 18’   40’55’’ – 41’   

18’55’’ – 19’   41’55’’ – 42’   

19’55’’ – 20’   42’55’’ – 43’   

20’55’’ – 21’   43’55’’ – 44’   

21’55’’ – 22’   44’55’’ – 45’   

22’55’’ – 23’   TOTAL   
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Anexo 5 – Exemplo de Ficha de Observação Sistemática da Gestão do 

Tempo de Aula 

 

 

 

Quadro 4 - Ficha de Observação Sistemática da Gestão do Tempo de Aula 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão do Tempo de Aula 
 

Variáveis de Gestão 
Tempo em minutos e 

segundos 
Tempos em segundos Percentagem (%) 

Tempo Útil    

Tempo 
Gasto na 
Gestão 

Informação     

Transição    

Diversos    

Total    

Tempo disponível para a 
prática  

   

 

HORA DO INÍCIO DA AULA: ___:___ HORA DO FINAL DA AULA:___:___ 

HORA DO INÍCIO EFETIVO DA AULA: ___:___ HORA DO FINAL EFETIVO DA AULA:___:___ 

Observações: 

PROFESSOR OBSERVADO:___________________PROFESSOR 

OBSERVADOR:______________________ 

ANO:______ TURMA:______ DATA:___/___/___ HORA:___:___ UNIDADE 

DIDÁTICA:___________________________ 
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Anexo 6 – Prémios e Certificados utilizados no MED 

 

Imagem 1 – Prémios e certificados 
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Anexo 7 – Questionários utilizados para o estudo de investigação-ação 

 

 

Imagem 2 - Questionário referente ao MED  
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Imagem 3 - Questionário referente ao MID  
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Imagem 4 - Questionário MED e MID 

 



XXXV 
 

 

 

Imagem 5 - Questionário MED e MID 

 



XXXVI 
 

Anexo 8 - Exemplo de uma ATA  

Imagem 6 – ATA 



XXXVII 
 

 

Anexo 9 – Exemplo de uma Grelha de Avaliação Sumativa – Orientação 

 

 

 

          Alunos 
 
Conteúdos 

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Tempo (min) 3 3 3 4 3 5 3 3 5 2 5 - 5 4 3 4 3 3 4 

Balizas 4 5 4 5 5 5 4 4 5 2 5 - 5 5 4 5 5 2 5 

Avaliação 4 4 4 5 4 5 4 4 5 2 5 - 5 5 4 5 4 3 5 

 

 

 

 

Quadro 5 - Grelha de Avaliação Sumativa – Orientação 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Níveis: 

- Tempo: 

1º - 3º: 5;   4º - 7º: 4   8º - 17º: 3   18º-20º: 2 

 

- Balizas falhadas: 

1: Todos   2: + de 4  3: 3-4;   4: 1-2   5: 0 
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Anexo 10 – Exemplo de Grelha de Avaliação Diagnóstica - Patinagem 

 

 

 

 

Quadro 6 - Grelha de Avaliação Diagnóstica - Patinagem 

 

 

              
Alunos / 
Conteúdos                                       

1 
  

2  
 

4  
 

5 
 

6 
  

7  
 

8 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16  
 

17  
 

18 
 

19 
 

19  
 

21 
 

Deslocamento 3 3 2 3 5 3 4 5 2 3 4 4 3 5 4 5 3 4 4 

Slalom  3 3 3 3 5 3 4 5 3 3 4 4 3 5 4 5 3 4 4 

Quatro  2 3 2 2 5 2 4 5 2 2 3 3 3 5 0 4 2 4 3 

Carrinho  4 3 2 3 4 3 4 5 2 3 3 3 3 5 3 5 3 4 4 

Avaliação 3 3 2 3 5 3 4 5 2 3 4 4 3 5 3 5 3 4 4 

Avaliação corresponde a: 

 

Nível 1: Não realiza; Nível 2: Realiza de forma incorreta; Nível 3: Realiza com dificuldades; 

Nível 4: Realizada de forma aceitável;    Nível 5: Realiza perfeitamente; 

 


