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RESUMO 

 Este Relatório de Estágio Profissional foi elaborado no âmbito do curso 

de 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 O referido documento retrata as experiências relevantes do meu Estágio 

Profissional, realizado no decorrer deste ano letivo. Salienta, essencialmente, 

as minhas dificuldades e as estratégias que procurei encontrar para as superar. 

Além disso, toda a minha evolução enquanto professor de Educação Física. 

 Inicialmente, procuro evidenciar o meu percurso pessoal e contextualizá-

lo no espetro do Desporto e da Educação Física, destacando as minhas 

vivências desportivas e os principais motivos para a escolha deste ciclo de 

estudos. 

Posteriormente, efetuo um enquadramento da prática profissional no 

âmbito legal e institucional, bem como funcional. Situo o Estágio Profissional e 

descrevo o contexto onde decorreu a minha Prática de Ensino Supervisionada. 

No espetro concetual, também discorro um pouco sobre alguns temas 

associados a este percurso. 

 A realização da prática profissional surge depois, onde saliento o que foi 

realizado durante o ano letivo relativamente às áreas da organização e gestão 

do ensino e da aprendizagem, da participação na escola e relações com a 

comunidade, bem como do desenvolvimento profissional. Neste capítulo, 

apresento, também, o meu estudo de investigação-ação sobre o tema: “A 

Psicomotricidade na promoção da aprendizagem”. Para finalizar, efetuo uma 

conclusão final sobre este imenso processo. 

 O Estágio Profissional é, sem dúvida, um momento essencial para a 

nossa formação enquanto docentes de Educação Física, permitindo-nos ter 

contacto com a realidade e com as dificuldades que surgem nesse contexto, 

promovendo em nós uma aprendizagem e evolução positivas. 
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XV 

ABSTRACT 

 This report was prepared under the second cycle course in Teaching 

Physical Education at Elementary and Secondary Education, from the Faculty 

of Sport of the Oporto University. 

 This document reflects relevant experiences of my Traineeship, carried 

out during this school year. Points out, essentially, my difficulties and strategies 

that I tried to find to overcome them. In addition, all of my evolution as a 

Physical Education teacher. 

 Initially, I try to evidence my personal journey and contextualize it in the 

field of Sport and Physical Education, highlighting my sports experiences and 

the main reasons for choosing this course. 

 Later on, I make a framework of professional practice in the legal and 

institucional, as well as functional fields. I situate the Traineeship and describe 

the context in which took place my Supervised Teaching Practice. In the 

conceptual field, also I discourse a little bit about some themes associated with 

this route. 

 The realization of professional practice comes after, where I emphasize 

what was made during the school year concerning the areas of organization 

and management of teaching and learning, participation in school and 

community relation, as well as professional development. In this chapter, I also 

present my action-research study on the topic: “The Psychomotricity in 

promoting learning”. Finally, I make a final conclusion about this immense 

process. 

 The Traineeship is, definitely, an essential moment for our formation as 

physical education teachers, allowing us to have contact with reality and the 

difficulties that appear in this context, promoting in us a positive learning an 

evolution. 

 

 

KEYWORDS: EDUCATION; PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL 

TRAINEESHIP; BEING A TEACHER; REFLECTION; TEACHING PRACTICE.
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Este documento, denominado de Relatório de Estágio Profissional (RE), 

foi proposto no âmbito da unidade curricular de Estágio Profissional, do curso 

de 2º Ciclo em Ensino da Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e 

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

 A sua construção foi determinada em função de todas as experiências e 

vivências resultantes do meu Estágio Profissional (EP), compreendendo, por 

isso, os registos efetuados ao longo deste ano letivo e assumindo uma 

preponderância elevada no âmbito da investigação e reflexão sobre a minha 

prática. 

 Como nos conta Matos (2012a), o EP permite que nos integremos num 

contexto real da profissão, no sentido de desenvolvermos ferramentas 

essenciais para nos tornarmos profissionais críticos e reflexivos. É, portanto, 

uma etapa que desafia a nossa competência, requer a mobilização de todos os 

conhecimentos adquiridos previamente durante o nosso percurso académico e, 

eventualmente, profissional. A situação real é propícia a uma aprendizagem 

contextualizada e mais fidedigna, transportando-nos para a fase central das 

tarefas de um professor de EF, suscitando em nós o desenvolvimento de várias 

competências e saberes de ordem profissional, cognitiva, social e pessoal. 

 O local onde decorreu o meu EP foi na Escola EB 2/3 Pêro Vaz de 

Caminha, em que o núcleo de estágio (NE) era constituído por mais três 

elementos, estando sob supervisão de uma Professora Cooperante (PC) da 

escola e de um Professor Orientador da Faculdade (POF). Foi um NE que se 

mostrou bastante unido, promovendo sempre discussões e reflexões 

pertinentes sobre a nossa prática pedagógica. Porquanto, estes aspetos 

tornaram-se deveras essenciais para a melhoria das nossas aulas e da nossa 

intervenção pedagógica, contribuindo significativamente para o meu 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

 Esta necessidade de reflexão foi premente, tornou-se uma tarefa diária, 

contribuindo imenso para melhorar a minha prática durante este ano letivo. É 

uma tarefa que considero importante, pois permite que pensemos 



 

4 

conscientemente sobre as aulas que já aconteceram e como poderemos 

melhorá-las, sendo fonte de soluções na tentativa de ultrapassar dificuldades. 

Além disso, permitiu-me monitorizar o processo de ensino-aprendizagem no 

sentido de maximizá-lo e de lhe conferir qualidade. 

 Este RE possui uma organização no sentido de procurar retratar os 

pontos, vivências e aprendizagens mais importantes durante a minha 

intervenção enquanto estudante-estagiário neste ano letivo. 

Consequentemente, está dividido em cinco capítulos: 

 Introdução; 

 Enquadramento Biográfico; 

 Enquadramento da Prática Profissional; 

 Realização da Prática Profissional; 

 Conclusões e Perspetivas Futuras. 

A Introdução assume uma importância no sentido de perspetivar os 

principais temas a serem desenvolvidos neste documento, salientando toda a 

pertinência e enquadramento da prática pedagógica supervisionada e do 

relatório de estágio. O segundo capítulo traduz o meu percurso pessoal e 

desportivo, sendo colocado em destaque a relevância do mesmo para a 

decisão de prosseguir estudos no âmbito das Ciências do Desporto e EF. O 

terceiro remete-nos para as questões mais relacionadas com o contexto 

experienciado durante este ano letivo, seja de caráter legal, institucional ou 

local. No quarto capítulo surgem todos as decisões e atividades realizadas, 

estando por isso subdividido em três áreas: Área 1 – Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem, Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relação com 

a Comunidade e Área 4 – Desenvolvimento Profissional. Por fim, temos o 

último capítulo em que eu procuro elaborar um ponto de situação após todas as 

circunstâncias vividas ao longo deste ano letivo, salientando as mais 

preponderantes para a minha formação enquanto docente de Educação Física, 

mas também como pessoa. 
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2.1 Percurso Pessoal 

 À primeira vista é um percurso como muitos outros, onde eu, na altura 

ainda jovem, iniciei a minha vida escolar aos seis anos de idade e com muitos 

sonhos na bagagem. Um deles prendia-se com o Futebol, um mundo à parte, 

uma realidade que me cativou desde logo e que ainda hoje despoleta em mim 

variadíssimas emoções, gerando alegria e tristeza, com a primeira a vencer por 

larga margem. Foi uma época em que as brincadeiras passavam quase 

sempre por ter uma bola e balizas, fossem elas durante as horas livres que 

passava na rua com os meus amigos, fossem nos intervalos da escola. 

 Por entre intervalos e aulas, a paixão pela modalidade foi ganhando 

proporções cada vez maiores, e recordo com nostalgia e carinho os tempos em 

que chegava atrasado às aulas por ter ficado a jogar após o toque de final de 

intervalo, sendo alvo de reprimendas dos professores. Mesmo assim, isso não 

era desculpa para desistir do meu sonho, eram apenas situações que me 

faziam ainda querer mais ir para o intervalo e divertir-me a fazer aquilo que 

mais gostava. 

 Com a chegada ao 2º Ciclo, e o primeiro contacto com a Educação 

Física, os meus horizontes foram-se alargando e não só tinha imensa paixão 

pelo Futebol, como comecei a ter grande interesse em realizar outras 

modalidades em geral, nomeadamente o Andebol. Ao fim de algumas semanas 

apercebi-me que esta era a disciplina que mais gostava, que mais me 

entusiasmava, em suma, pela qual eu esperava ansiosamente pelo início das 

aulas. 

 Mais tarde, outra modalidade surgiu no lote das minhas preferidas, o 

Ténis, em grande parte pelo facto de ter tido oportunidade de ver na televisão 

os vários torneios do Grand Slam, com destaque para Roland Garros e 

Wimbledon. 

 Esta ligação ao Desporto oficializou-se quando eu tinha 10 anos, 

começando a jogar futebol na equipa de infantis do clube da minha terra. Após 

alguns anos de prática e constante evolução, tive o convite para ingressar 
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numa equipa com maiores recursos, o Clube Desportivo Trofense. Nele 

completei a minha formação, voltando ao clube da terra para realizar o 

primeiro, e último, ano no escalão sénior. 

 Ao longo deste tempo, fui subindo vários degraus na minha formação 

académica, terminando o Ensino Secundário na área de Científico-Natural, e 

ingressando no Ensino Superior. Decorria o ano de 2007, estava eu a 

frequentar o Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação, na 

vizinha Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, quando comecei a 

perceber que, apesar de gostar bastante da área em que estava, o Desporto 

era algo que nunca me saía do pensamento. A opção de escolha pela 

engenharia deveu-se, apenas, por considerar que me poderia dar um melhor 

futuro profissional. Nesse ano, refleti, ganhei coragem e decidi mudar de curso. 

Informei-me, realizei os pré-requisitos e consegui entrar na FADEUP. 

 Já a frequentar o 2º ano da licenciatura, iniciei a minha atividade 

enquanto treinador, no Departamento de Formação do C.D. Trofense, onde 

estive até junho do ano passado, ou seja, quatro anos. Simultaneamente, nos 

dois primeiros anos, frequentei as unidades curriculares de Metodologia do 

Desporto I, II e III – Futebol, conhecida como “opção”, tendo aumentado ainda 

mais o meu gosto por este jogo. 

 A possibilidade de participar na formação pessoal e desportiva dos 

jovens, bem como o jogo em si, incentivaram-me cada vez mais e mostraram-

me que era nesta atividade que queria prosseguir os meus estudos e a minha 

carreira profissional. Foi este um dos motivos que me influenciou a candidatar 

ao 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

 Outra das razões que me levaram a escolher esta área e querer ser 

Professor de EF foram os diversos professores e aulas que fui tendo, sem 

dúvida bastante inspiradores, que me permitiram ampliar o gosto pelo Desporto 

e, concretamente, pela prática desportiva. Claro que inicialmente não tinha bem 

a noção do que era ensinar e promover aprendizagens nos jovens, assim como 

observar a sua evolução, no entanto a vivência que pude disfrutar da 
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passagem pelo C.D. Trofense, enquanto treinador, permitiu-me perceber que 

também esse gosto por poder ter uma influência positiva sobre os jovens e 

sensibilizá-los para a importância do Desporto e da atividade física estava 

presente em mim. 

 Ambiciono continuar a influenciar positivamente os jovens para a prática 

do Desporto, aumentando as minhas competências para os motivar e 

proporcionar boas aprendizagens, com um ambiente em que os alunos se 

divirtam e adquiram competências ao nível desportivo e pessoal, e que os 

levem a não prescindir da prática durante a sua vida e que, acima de tudo, 

disfrutem da mesma. 

 

2.2 Expectativa – Uma ponte para o mundo desportivo 

 Este ano foi de grande importância na minha formação académica e 

pessoal, ou não fosse o mesmo o da realização do estágio numa escola, como 

professor de uma turma. Foi um período muito rico em aprendizagens e 

acumulação de vivências que foram essenciais para a melhoria do meu 

desempenho na docência. 

 Inicialmente, as minhas expectativas para este ano letivo eram enormes, 

contudo tinha a perfeita noção de que seria um período em que as minhas 

capacidades iriam ser colocadas à prova todos os dias, a toda a hora. A 

necessidade de dar o meu melhor em todas essas situações ficou logo 

premente, pois vários desafios foram sendo propostos, aos quais tinha que 

responder da melhor forma possível, nomeadamente com a elaboração do 

planeamento anual de atividades, dos primeiros modelos de estrutura do 

conhecimento, unidades didáticas e planos de aula. Neste sentido, só com 

trabalho e dedicação é que poderia aspirar a ser cada vez mais competente na 

função de ser professor, vivenciando outras responsabilidades e outro papel no 

contexto escolar, diferente dos que havia desempenhado anteriormente. 

 A minha intenção seria fomentar uma cultura de exigência comigo 

próprio e com quem comigo trabalha, desde alunos a colegas de estágio, para 
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que no final desta etapa pudesse olhar para todo o processo, fazer uma 

retrospetiva e orgulhar-me do meu percurso e sentir que fiz algo útil, 

essencialmente na minha participação na formação e desenvolvimento dos 

alunos da minha turma e, logicamente, de toda a escola. 

Tinha a noção de que este desafio, isto é, a realidade do ensino numa 

escola, seria bem diferente de tudo aquilo que já tinha vivenciado, seja no 

âmbito da unidade curricular de Didática Específica do Desporto assim como 

na minha experiência de quatro anos enquanto Treinador de Futebol. Por um 

lado, nesses contextos, os jogadores, no caso do Futebol, e os nossos colegas, 

no caso da Didática Específica do Desporto, estão lá porque querem e gostam, 

pelo que procuram sempre dar o seu melhor e zelarem por um bom ambiente 

de aprendizagem. Por outro, as aulas das didáticas com os alunos das escolas, 

lecionadas em grupo, sendo por isso totalmente diferentes pelo facto de ser 

mais fácil ter o controlo da turma, ter uma boa gestão da aula, fornecer 

informação importante para os alunos e, essencialmente, proporcionar aos 

alunos boas condições de aprendizagem, dado o número reduzido de alunos 

com que trabalhávamos. Num primeiro momento, o meu objetivo passava por 

estabelecer uma relação positiva com os meus alunos e com a comunidade 

escolar, para poder ir superando os constantes desafios ao longo do ano, bem 

como para conseguir que o processo ensino-aprendizagem fosse de boa 

qualidade. 

Com o precioso auxílio da professora cooperante e do orientador, bem 

como do núcleo de estágio, restantes professores e outros elementos da 

comunidade educativa, ambicionei poder absorver o máximo de conhecimentos 

e experiências possível, de forma a poder aumentar as minhas competências. 

Todos eles foram essenciais neste processo, denominado EP, no sentido de 

me fazer compreender o meio onde a escola estava inserida, o seu contexto, 

para além de me fazer evoluir naquilo que são as minhas competências ao 

nível sociocultural e das relações interpessoais. 

Colocar em prática, durante este ano letivo, todo o conhecimento 

adquirido anteriormente, fez-me refletir bastante e encarar todos os desafios 
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como oportunidades de fomentar as minhas competências, tendo o privilégio 

de ter um papel importante na tomada de decisão sobre todas as questões 

relacionadas com a prática pedagógica, fosse ao nível do planeamento, 

condução das aulas ou nos momentos de avaliação. Isto permitiu-me definir 

melhor todas as minhas ideias acerca do ensino, aperfeiçoar estratégias de 

intervenção, aumentar os meus horizontes, tendo repercussões ao nível da 

educação dos meus alunos no âmbito cognitivo, motor e comportamental. 

Desta forma, o objetivo  era que pudessem aumentar os seus recursos no 

sentido de terem um desenvolvimento sustentado, com alicerces seguros, que 

se reflitam no futuro, concedendo-lhes a oportunidade de terem sucesso 

pessoal e profissional e de serem pessoas conscientes e cultas em todos os 

momentos da sua vida, com especial sensibilidade para a área desportiva e 

para os benefícios que a mesma proporciona. 

Fui-me apercebendo que, fora da escola, cada vez menos crianças e 

jovens têm o hábito de praticar exercício físico, seja numa modalidade 

desportiva ou num ginásio, seja federado ou amador. No mundo atual, onde as 

distrações são cada vez maiores, seja televisão, cinema ou computador, penso 

que um dos nossos papéis enquanto agentes educativos deve ser na tentativa 

de cativar os alunos para praticarem e ganharem gosto pelo Desporto. 

Foi neste sentido que, durante o estágio, procurei superar as 

dificuldades com que me fui deparando, seja ao nível do controlo da turma, da 

motivação dos alunos, mas também da estruturação do ensino, tentando para 

isso colocar em prática a experiência adquirida ao longo das aula lecionadas e 

enquanto treinador, bem como através do conhecimento adquirido nas 

reflexões com a professora cooperante, professor orientador, núcleo de estágio 

e grupo de Educação Física. Estas foram de extrema importância, pois 

permitiram trocar impressões, expor dificuldades e problemas que tínhamos 

nas nossas aulas, nos nossos planeamentos, e ouvir várias opiniões e 

sugestões que me ajudaram, e certamente aos meus colegas também, a 

seguirmos em frente e a melhorarmos as nossas competências e a nossa 

intervenção enquanto professores de Educação Física. 
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Fazendo um pequeno balanço, verifico que na maioria dos casos tive 

sucesso, noutros o mesmo não é possível de afirmar, embora o esforço tenha 

sido sempre nesse sentido. Certamente com a prática pedagógica contínua, 

com maior experiência e reflexão permanente, poderei melhorar as minhas 

capacidades e ter uma intervenção cada vez mais eficiente no futuro. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
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3.1 Estágio Profissional – Enquadramento legal e institucional 

 O EP insere-se no contexto do curso de 2º Ciclo em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da FADEUP. Legalmente, 

o seu funcionamento e estrutura estão regulados tendo em conta o Decreto-lei 

nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro. 

Acompanha o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da UP, da FADEUP, 

bem como o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação 

Física (Matos, 2012b). 

É um excelente meio para que os estudantes-estagiários coloquem em 

prática todo o seu conhecimento adquirido durante a sua formação académica 

até então. Toda a nossa experiência e vivências no meio desportivo e, 

essencialmente, académico, são colocadas à prova, no sentido da melhoria 

das nossas competências profissionais e de intervenção no decurso da nossa 

atividade, a docência. O cruzamento do saber com a necessidade de ensinar é 

algo que requer um prévio domínio sobre a matéria a lecionar, mas também do 

contexto em que estamos inseridos. Essa necessidade de aprender, organizar, 

selecionar e preparar a mensagem para ser transmitida é um enorme desafio, 

com o qual nos deparámos no EP. 

É uma situação real de ensino, onde a nossa prática pedagógica é 

constantemente monitorizada pelos nossos PC e POF, que nos aconselham a 

seguir o melhor caminho. Este percurso está organizado no sentido do 

desenvolvimento de competências profissionais que nos levem a pensar 

sempre sobre a nossa prática, tornando-nos profissionais atentos e críticos, 

com motivação para a reflexão. Só com esta é que poderemos ir evoluindo ao 

longo do tempo, dando a melhor resposta possível aos desafios que nos sejam 

colocados. Assim, esta organização tem em conta o Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor, presente no Decreto-lei nº 240/2001 

de 17 de agosto, tendo em conta as seguintes áreas de desempenho (Matos, 

2012b): 

 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

 Área 2 – Participação na Escola; 
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 Área 3 – Relação com a comunidade; 

 Área 4 – Desenvolvimento Profissional. 

Já as principais tarefas realizadas no EP estão diretamente relacionadas 

com a prática pedagógica, ou seja a Prática de Ensino Supervisionada e o 

Relatório de Estágio. São tarefas bastante interligadas, em que se na primeira 

estamos no verdadeiro contexto da nossa profissão, a segunda é uma 

consequência, e só tem razão de ser por isso mesmo. Engloba uma reflexão 

sobre a prática, um “olhar para trás” no sentido de percebermos todas as 

nossas dificuldades e a forma como procurámos contrariá-las, pesquisando e 

apreendendo conhecimento (Matos, 2012b). 

 

3.2 Contexto Escolar 

 Durante este ano, no qual eu realizei o meu estágio, fiquei colocado na 

Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha, na cidade do Porto. As minhas 

expectativas em relação à escola eram relativamente boas, pois já a conhecia 

do ano anterior, em que lecionei na mesma a modalidade de Voleibol, em 

conjunto com os meus colegas, no âmbito da unidade curricular de Didática do 

Voleibol, e fui muito bem recebido por todas as pessoas. 

 A escola é sede do Agrupamento Vertical das Escolas do Amial e situa-

se na Rua da Telheira, freguesia de Paranhos, na cidade do Porto. Esta é uma 

zona com uma vasta área de habitações, que englobam vários complexos 

habitacionais, onde o setor terciário, do comércio e serviços, predomina. Além 

disso, existem diversas coletividades que proporcionam, aos seus habitantes, 

um vasto leque de escolha de atividades de ocupação de tempos livres. 

 Sobre as condições da escola, nomeadamente infraestruturas 

disponíveis, existem quatro blocos de salas de aula, para além de um pavilhão 

gimnodesportivo, zonas de recreio, campo de jogos e zonas ajardinadas. Os 

anos de escolaridade lecionados nesta escola vão desde o 5º ao 9º. 
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No que se refere particularmente à nossa área, a Educação Física, 

temos o pavilhão gimnodesportivo que tem dois espaços, um polidesportivo e 

um ginásio, bem como o espaço exterior, que tem um campo de Futebol, uma 

caixa de areia para a prática do Atletismo e 4 cestos de Basquetebol. Além 

disso, possui uma grande variedade de material e equipamento para que os 

professores possam abordar as mais diversas modalidades, existindo até 

mesas para a prática de ténis de mesa, modalidade que é praticada na escola 

no âmbito do Programa de Educação para a Saúde. Tem também uma sala de 

professores de Educação Física, onde os mesmos podem trabalhar e preparar 

as suas aulas. 

 

3.3 Núcleo de Estágio 

O meu NE era constituído por quatro elementos, ou seja, por mim e mais 

três colegas (Joana Guimarães, Rita Mautempo e Sónia Pinheiro), tendo 

estado sob a orientação da PC, Mestre Helena Abrunhosa, e do POF, Mestre 

José Guilherme. 

No que concerne à PC, a mesma possui uma vasta experiência na 

escola e no ensino, especialmente como orientadora de estagiários. Pelo 

trabalho desenvolvido desde o início do ano letivo, percebi que é uma pessoa 

com muitos conhecimentos e que procura ajudar-nos quando precisámos, 

apontando-nos sempre os erros que cometemos e sugestões para 

melhorarmos. Além disso, é bastante exigente, procurando incutir aos seus 

estagiários essa exigência e compromisso com a prática pedagógica.  

O POF, além da experiência de vários anos no ensino, entre eles o 

ensino superior, e na supervisão da prática de ensino de estagiários, detém um 

conhecimento amplo sobre o que devem ser as aulas de EF e que informação 

transmitir aos mesmos para poderem evoluir. Possui, também, experiência na 

preparação e orientação da elaboração dos respetivos relatórios. 

O ambiente de trabalho foi desde início positivo, com grande cooperação 

e entreajuda entre todos os elementos, que partilhavam todo o tipo de 
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momentos, trabalhando sempre no sentido de encontrar soluções para 

quaisquer tipo de situações com que nos deparássemos. 

O facto de quase todos os estagiários se conhecerem anteriormente, foi 

muito importante no sentido de nos sentirmos confortáveis e integrados no seio 

do grupo. Esta partilha de experiências e conhecimento, de vivências, trocas de 

impressões e pontos de vista, tanto nas reuniões de estágio como em 

conversas mais informais, permitiu-nos ultrapassar alguns obstáculos que se 

colocavam no nosso “caminho”. Também nos ajudou a perceber que era 

bastante saudável, contribuindo para que os nossos horizontes não se 

fechassem em nós mesmos. 

Nem só de reuniões e conversas é constituído um percurso e a 

evolução, por isso sempre foi importante que observássemos as aulas dos 

nossos colegas estagiários e da PC. Inicialmente confesso que apenas 

observava o número de aulas definido institucionalmente, com uma ou outra a 

mais, no entanto após a segunda observação do POF, e os vários conselhos 

que o mesmo nos transmitiu, passei a ser um observador cada vez mais 

assíduo nas diversas aulas lecionadas pelo núcleo. Sem dúvida que me fez 

perceber que o facto de observarmos permite que nos consciencializemos dos 

vários tipos de intervenção que os nossos colegas realizavam, de várias 

situações que durante a aula acontecem e nem sempre o detetámos, 

permitindo encontrar soluções no sentido de melhorarem o seu desempenho e 

a dinâmica das suas aulas, mas também a nossa própria intervenção, seguindo 

as práticas corretas e evitando as menos adequadas. Assim, a observação e a 

reflexão são práticas que devem estar sempre juntas em função de um objetivo 

maior, a melhoria da prática pedagógica. 

 

3.4 Turma 

A turma que me foi atribuída foi do 7º ano, turma essa constituída por 16 

alunos, 7 elementos do género feminino e 9 do género masculino. 
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O ambiente entre os mesmos era saudável, não fossem estes dos 

melhores alunos da escola e provenientes de ambientes familiares com bons 

alicerces e, por isso, com uma boa educação de base no que ao saber 

ser/estar diz respeito. Este foi um ponto positivo e importante, uma vez que o 

controlo inicial da turma foi sendo conseguido de forma natural e gradual. De 

qualquer forma, e como muitas crianças da sua faixa etária, estas eram muito 

sociáveis e conversadoras, perturbando um pouco o bom funcionamento das 

aulas, interrompendo sucessivamente qualquer atividade que estivéssemos a 

realizar. Inicialmente fui tentado encontrar estratégias que permitissem 

contrariar essa característica, com ajuda do NE, que auxiliou na apresentação 

de soluções, pelo que fui colocando regras essencialmente quando querem 

falar, fazendo-lhes perceber que existem momentos para tudo, para falar e 

para trabalhar. 

Ao nível da aptidão física não eram excecionais, mas também não 

tinham grandes dificuldades, sendo alunos de nível médio, excetuando alguns 

que tinham um nível um pouco acima dos restantes. 

 

3.5 Educação, constructo a desenvolver 

“A educação é um fenómeno fundamental ao homem. É uma ajuda para o 

fundar como sujeito e como pessoa, para construir a sua autonomia baseada 

no entendimento de si próprio, dos outros e do mundo” 

(Bento, 1995, p. 121) 

 Como nos faz referência Bento (1995), a educação é essencial ao 

homem, auxiliando na formação como sujeito e pessoa, no sentido de adquirir 

a sua autonomia tendo em conta o conhecimento sobre si próprio, dos outros e 

do mundo. É uma necessidade deste, adotando um papel preponderante na 

potencialização e determinação das capacidades e habilidades (Bento, 1995). 

Surge, então, com vista a situar e integrar o indivíduo no seu contexto natural, 

tendo em conta as suas dificuldades e necessidades (Bento, 1999). 
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 Assim, educar é promover conhecimento naquele que está num patamar 

mais baixo para que possa atingir um nível mais elevado (Bento, 1999). Este 

vai ter influência no conhecimento do indivíduo, porquanto a educação visa 

transportá-lo para um patamar cada vez superior (Bento, 1999). É, por isso, 

modificar, alterar, fazer evoluir e crescer como pessoa, proporcionando novas 

maneiras de ser e de estar (Bento, 1999). 

O processo de aprendizagem do conhecimento não termina em 

determinado momento, não é possível de o determinar, sendo que qualquer 

experiência é indutora de conhecimento e saber (Delors, 2003). Delors (2003) 

afirma que a educação deve, então, assentar em quatro pilares do 

conhecimento, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver 

juntos e o aprender a ser. 

Aprender a conhecer é enunciado no sentido do indivíduo aprender a 

aprender, ou seja, não é o conhecimento em si mas os instrumentos próprios 

que permitem adquiri-lo para que o mesmo possa compreender o contexto em 

que está inserido (Delors, 2003). 

Aprender a fazer remete-nos para uma ligação ao primeiro, embora se 

situe num âmbito mais profissional, isto é, de formação profissional (Delors, 

2003). 

Aprender a viver juntos refere-se à necessidade de todos os indivíduos 

conviverem e cooperarem nas várias atividades, isto é, de viverem em 

sociedade (Delors, 2003). 

Aprender a ser é indissociável dos anteriores, onde se salienta que a 

educação deve proporcionar um desenvolvimento integral do indivíduo (Delors, 

2003). 

Bento (1995) refere-se à vida como emancipadora de influências 

educativas. Desta forma, distingue educação em sentido lato e em sentido 

restrito. Em sentido lato, é a educação que se verifica e surge em 

variadíssimas ocasiões e circunstâncias sem qualquer tipo de planeamento, 
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acontecem de forma natural e aleatória (Bento, 1995). Ao nível restrito estão 

ligados o sistema educativo e as instituições tradicionais que são responsáveis 

por educar e formar, onde se posiciona e destaca a escola (Bento, 1995). 

Neste sentido, é organizada e planeada, podendo ser efetivada por um 

indivíduo sobre outro ou um grupo (Bento, 1995). Contudo, o referido autor 

salienta a necessidade de se integrar estas duas vertentes com vista a 

assumirem a responsabilidade por este processo denominado educação. 

O papel do professor é efetivado neste contexto institucional, a escola, 

intervindo particularmente na procura do desenvolvimento das personalidades 

através das aprendizagens (Bento, 1995). O ato pedagógico encontra suporte 

na relação entre educador e educando, existindo patamares de competência 

distintos entre estes indivíduos, superior do primeiro em relação ao segundo 

(Bento, 1995). 

A educação tem em vista determinados objetivos que não surgem de 

forma espontânea, existindo a necessidade de serem transmitidos (Bento, 

1995). Assim, este processo é planeado e projetado pelo professor, que 

assegura a organização e apresentação de situações de aprendizagem 

delineadoras de transmissão de conhecimentos (Bento, 1995). 

 

3.6 Educação Física, que contributo para a formação do indivíduo? 

“A disciplina de Educação Física é uma <<forma 

específica da relação do sistema educativo com o 

corpo>>”. 

(Bento, 1999, p. 66) 

Bento (2006, p. 3) apresenta-nos a ideia de que o Desporto é um 

constructo que assenta numa perspetiva que permite integrar e unificar as 

dimensões “biológicas, físicas, motoras, lúdicas, corporais, técnicas e táticas, 

culturais, mentais, espirituais, psicológicas, sociais e afetivas”. Neste sentido, 

sugere a EF como uma parte do Desporto, uma disciplina lecionada na escola 
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e que é responsável pela instrução e educação dentro deste prisma. O seu 

conteúdo, a sua matéria de ensino, provém do primeiro, que é um elemento 

orientador do conhecimento, seja das capacidades, habilidades e mesmo 

atitudes e valores, entre outros aspetos (Bento, 2006). 

Nos tempos que correm, existem variadíssimos aspetos que contribuem 

para a redução da utilização de todas as nossas capacidades físicas (Bento, 

1999). Neste sentido, a insegurança vivida atualmente, a organização da 

sociedade e das infraestruturas nas cidades, a existência de equipamentos 

tecnológicos que também proporcionam momentos de diversão, socialização e 

aprendizagem tem criado as condições para uma menor ocorrência de 

brincadeiras que envolvem movimento e gasto energético significativo (Bento, 

1999). No seguimento das ideias apresentadas pelos autores considero ser de 

imensa importância o papel da EF e do professor de EF na promoção da 

prática de atividade desportiva e na promoção de hábitos de vida saudáveis. 

Rosado (2011) salienta a importância da EF e do Desporto na promoção 

de um desenvolvimento integral do indivíduo, colocando em evidência a 

influência positiva sobre os aspetos físico, pessoal, social e moral. Assim, o 

autor prossegue indicando que a educação no âmbito desportivo não se limita 

apenas a promover um maior controlo motor e consciencializar para a 

necessidade de se adotarem estilos de vida saudáveis, destacando o seu papel 

ao nível social, cívico, intercultural, encontrando suporte em valores essenciais 

à vida em sociedade, envolto num ambiente de fraternidade e tolerância, em 

que a camaradagem, a compreensão e o respeito pela diferença, seja de 

género, etnia, nacionalidade ou outras, é exacerbado. 

 

3.7 A importância da reflexão na docência 

“A prática é fonte de construção do conhecimento e a reflexão sobre as 

práticas, o instrumento dessa construção.” 

(Cunha, 2008, p. 78) 
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 Um professor é um agente educativo responsável por promover 

aprendizagens. Este processo é complexo e carece de melhoria, pois o 

contexto é sujeito a mudanças constantes ao longo do tempo. Assim, Cunha 

(2008) alerta-nos para o facto do professor encontrar, no exercício da sua 

prática, situações mutáveis, onde a mudança é constante, que refletem o 

contexto local, da sua comunidade e respetiva cultura. Esta variedade requer 

do professor um conhecimento (Cunha, 2008, p. 74) “científico, técnico, 

rigoroso, profundo e uma capacidade de questionamento, de análise, de 

reflexão e de resolução de problemas, impondo-se necessariamente, um novo 

conceito de professor – o professor reflexivo”. 

 Os professores devem ser capazes de analisar e questionar as suas 

conceções e saberes, de modo a que a prática profissional seja reflexiva 

(Jacinto, 2003). Cunha (2008, p. 78) indica-nos que cada professor é 

responsável por construir a sua interpretação sobre o ato educativo, que advém 

de uma reflexão acerca das vivências da prática e das “técnicas educativas 

baseadas na investigação”. 

 Alarcão (1996) afirma que a reflexão é uma prática que procura atribuir 

sentido para que se consiga alcançar melhorias ao nível do conhecimento e da 

atuação. Alarcão & Tavares (2003) fazem referência a uma abordagem de 

formação que proporciona aos professores a capacidade de refletirem sobre a 

sua prática, pensando criticamente sobre a mesma, com vista ao 

questionamento e eventual reformulação do seu conhecimento. É através desta 

ideia que, na minha opinião, a reflexão deve estar presente. Contudo, não deve 

ser um processo repetitivo e mecânico, não deve ser realizado apenas por 

rotina, mas com intenção de analisar o contexto rigorosamente e procurar 

encontrar estratégias diferentes de intervenção. 

 Já Schon (1987) fala-nos de dois tipos de reflexão, na ação e sobre a 

ação. A primeira refere-se à reflexão que ocorre durante a prática, ou seja, na 

ação, em que através da observação o professor percebe se é, ou não, 

importante alterar as situações ou a sua intervenção de forma a melhorar o 

processo. A segunda surge num tempo posterior à ação, em que o professor 
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relembra e analisa toda a ação passada, refletindo no sentido de monitorizar a 

prática e na procura constante de estratégias que possam melhorar o 

processo. O mesmo autor indica-nos a importância de refletirmos acerca da 

reflexão na ação e acerca da reflexão sobre a ação. Desta forma, é possível o 

professor consciencializar-se sobre a ação e a reflexão que efetuou, tanto no 

momento como posteriormente. Estas são de extrema importância para a sua 

formação profissional e desenvolvimento das suas competências, uma vez que 

vai orientar a sua prática futura, proporcionando a procura de soluções a 

aplicar tendo em conta aquilo que foi a prática anterior. 

 No meu EP a reflexão revelou-se importante e indispensável, fosse 

durante a prática pedagógica ou no final da mesma. Neste sentido, no decorrer 

das aulas parte da minha observação era realizada no sentido de perceber se 

as situações de aprendizagem eram adequadas ao momento ou se havia 

necessidade de as alterar. No entanto, também noutro momento a reflexão 

esteve bastante presente, essencialmente após as aulas. Assim, permitia-me 

pensar sobre a estrutura e organização da aula, bem como a minha 

intervenção e procurar estratégias diferentes, mais eficazes, para aplicar nas 

aulas seguintes. Foi uma prática fundamental para mim, auxiliando-me na 

procura da melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
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 Neste capítulo, pretendo evidenciar as principais questões por mim 

experimentadas e vivenciadas durante este ano letivo, de EP. Assim, toda a 

minha intervenção irá ser abordada, com especial destaque para os temas que 

tiveram mais relevância durante todo o processo e sobre os quais necessitei de 

investir mais para poder evoluir. 

4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Processo de Ensino/Aprendizagem 

4.1.1 Conceção 

 No sentido de podermos selecionar os conteúdos mais ajustados a 

serem abordados durante todo o ano letivo, é fundamental realizarmos uma 

recolha de dados do contexto onde o processo de ensino-aprendizagem se vai 

desenvolver. Este processo é comummente apelidado de conceção do ensino-

aprendizagem, tendo como suporte variados documentos diretivos, nacionais 

ou locais, como são o caso dos programas nacionais, projeto educativo de 

escola, regulamento interno, entre outros. 

 Esta tarefa teve como base ficou a cargo do NE e da PC. Assim, 

baseámo-nos nas diretrizes nacionais presentes no Programa Nacional de EF 

do 3º Ciclo do Ensino Básico, mas também ao nível local como o Regulamento 

Interno, Regulamento Específico da Disciplina de Educação Física, Projeto 

Educativo TEIP, Plano Anual de Atividades, diretrizes do grupo de EF e nas 

condições espaciais, materiais e humanas da escola no âmbito da EF, bem 

como o contexto onde a mesma está inserida. O local e a cultura da população 

que a rodeia foi também um ponto a ter em conta. 

Com estas deliberações, a seleção das modalidades a serem abordadas 

durante todo o ano foi consumada, resultando no Atletismo, Basquetebol, 

Rugby (na variante TAG Rugby), Ginástica, Andebol, Badminton, Voleibol, 

Dança (posteriormente substituída por Patinagem) e Orientação. 
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4.1.2 Planeamento 

 “Uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível elevado do seu 

planeamento e preparação.” (Bento, 2003, p. 16) 

Esta etapa foi logo uma das primeiras que nos foi proposta e através da 

qual delineámos grande parte do nosso trabalho ao longo do ano. Logicamente 

que para mim, e certamente para os restantes estudantes estagiários, a 

mesma apresentava-se como inédita e, talvez, situada algures num campo 

superior de dificuldade e responsabilidade. É uma etapa que traz consigo uma 

elevada dose de complexidade, exigência, previsão, que requer de nós uma 

seleção dos conteúdos o mais adequada possível tendo em conta os escassos 

dados iniciais de que dispomos. 

 Bento (2003) dedicou-se a este tema, retratando-o no sentido do 

planeamento ser um plano prévio, uma previsão, que visa antecipar e 

estabelecer regras para a prática letiva, neste caso. 

 O mesmo autor vinca alguns pontos essenciais quando nos referimos ao 

planeamento. Comunica-nos que existem várias tarefas intimamente ligadas, 

dado que planear implica apresentar objetivos e as suas formas de realização, 

tomada de decisão, determinação de meios e metodologias inerentes aos 

aspetos anteriores e, ainda, pretende atingir uma estabilização, mas que não 

seja estanque e que possa ser alvo de alterações no decurso do tempo. 

 Daqui se retira dois importantes conceitos, a previsão e a tomada de 

decisão. Também a análise é um dado relevante, na medida em que para que 

possamos elaborar uma previsão devemos analisar os dados de que dispomos 

para depois tomarmos as melhores decisões possíveis. Se ambicionámos 

alcançar um ensino de elevada qualidade, é necessário ter em consideração de 

que o seu planeamento e preparação devem estar, também, num patamar 

superior (Bento, 2003). O referido autor refere que o mesmo deve preconizar o 

ensino como possuindo um caráter de progressão, que se prolonga no tempo, 

promovendo assim a necessidade de vários níveis de planeamento do ensino: 

plano anual, unidade didática e plano de aula. 
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Plano Anual 

 O nosso NE, em conjunto com a PC e o Grupo de EF, ficou responsável 

por elaborar o plano anual. Bento (2003) mostra-nos que esta fase implica 

perspetivar o ensino ao longo do ano, sem a necessidade de especificar 

profundamente os conteúdos a abordar. Neste sentido, visa ajustar as 

orientações nacionais ao contexto local, onde estão inseridas a escola e a 

comunidade. É, no meu entender, uma fase onde se definem linhas 

orientadoras de atuação, uma perspetiva mais geral, mais abrangente e menos 

específica. 

Tendo em conta as diretrizes do Programa Nacional de Educação Física, 

o material disponível na escola, o nível de desempenho das turmas e as suas 

características, bem como o espaço disponível para cada aula, foram definidas 

todas as modalidades a abordar durante o respetivo ano letivo, desde o 

número de aulas em cada período até ao espaço a ser ocupado por cada turma 

em cada semana de trabalho. Talvez esta relação com o roulement de 

ocupação de espaços, tenha tido uma influência acentuada nesta necessidade 

de planear e organizar os conteúdos. A mesma foi bastante determinante, pois 

apenas no pavilhão e no exterior poderíamos abordar determinadas 

modalidades, como, por exemplo, as coletivas. O exterior nem sempre seria 

opção, as condições atmosféricas assumiriam uma preponderância maior do 

que o desejado, o que por si só traria uma elevada incerteza ao plano. Era esta 

que tínhamos em mente reduzir o mais possível e sobre a qual discutimos 

pontos de vista no sentido de encontrarmos uma solução que promovesse uma 

organização do ensino sistematizada e estruturada no tempo.  

 Com esta adequação dos conteúdos às condições específicas, 

procurou-se estabelecer um equilíbrio entre as circunstâncias e as matérias, 

por forma a respeitar uma progressão pedagógica sustentada em todos os 

anos de escolaridade, com vista à rentabilização do processo de ensino-

aprendizagem. A partir desta, elaborei o meu planeamento anual, ajustando o 

número de aulas definido previamente com o roulement. Esta foi uma das 

primeiras preocupações enquanto estudante-estagiário, pois tive que verificar o 
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espaço que teria à minha disposição ao longo dos vários períodos letivos, de 

forma a estabelecer um número de aulas para cada modalidade idêntico ao 

definido pelo Grupo de EF. Foi neste sentido que surgiu o planeamento anual 

específico (ver anexo I), onde defini que tema abordar em cada aula. Penso 

que a este nível foi uma ajuda importante, dado que me permitiu organizar, 

estruturar e distribuir os conteúdos pelas diversas aulas. 

 Bento (2003) afirma que o planeamento é um elemento de ligação entre 

o sistema de ensino e o currículo das disciplinas, isto é, a sua vertente prática. 

Assenta num propósito de prospeção, com vista à realização do ensino, com 

base em várias etapas consecutivas, nomeadamente a elaboração do plano, a 

realização, o controlo e a confirmação ou alteração do mesmo. 

 Tendo como referência o autor, o planeamento anual era, por assim 

dizer, um fio condutor do ensino, da forma como a realização da prática se 

processaria ao longo do ano letivo. Alterações ao mesmo foram situações que 

foram surgindo com naturalidade, os imprevistos logicamente não são 

passíveis de ser controlados, o que levou a alguns ajustes em determinadas 

modalidades. Torneios, atividades relacionadas com a disciplina, como o Dia 

do Desporto Adaptado e visitas de representantes de um clube de esgrima, 

atividades de caráter curricular das várias disciplinas presentes no currículo, o 

dia da escola, entre outros, são situações que vão surgindo ao longo do ano e 

sobre as quais não temos nenhum controlo. O número de aulas foi o principal 

aspeto a ser revisto, mas não o único, até porque em alguns casos os 

conteúdos tiveram que ser reformulados. 

 

Unidade Didática 

 Com o plano anual definido, era altura de iniciar outro nível de 

planeamento, as unidades didáticas. Estas refletem uma duração variável, 

estando dependente de muitos fatores, desde a dificuldade e complexidade dos 

conteúdos até à organização do processo pedagógico, não colocando de parte 
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o patamar de desenvolvimento psíquico e psicológico dos alunos (Bento, 

2003). 

Seguindo como linha orientadora o primeiro e os conteúdos definidos 

pelo programa, é nesta fase que se começa a aprofundar os objetivos, de 

forma a que as matérias sejam distribuídas progressivamente pelas aulas, 

tendo em conta a sua sequência metodológica, a organização e estruturação 

do ensino (Bento, 2003). As decisões são cada vez mais delineadoras do 

sentido que queremos proporcionar ao processo, onde emerge uma 

organização das atividades do professor e dos alunos (Bento, 2003). 

Na unidade didática (UD) pode ser definida a extensão e sequência dos 

conteúdos a lecionar, uma seleção orientada, pensada, com um elevado grau 

de ponderação (Vickers, 1990). Do referido, no meu entendimento permite 

traçar uma linha de pensamento, atribuir um tema a cada aula e propor os 

objetivos a serem alcançados nas diversas sessões. 

 Esta etapa é realizada geralmente após a avaliação diagnóstica, pois é 

neste momento que podemos averiguar o nível dos alunos e estabelecer 

prioridades. Contudo, no meu caso, nalgumas modalidades esta última não foi 

efetuada, tendo a UD sido elaborada tendo em consideração o Programa 

Nacional de Educação Física, sendo alvo de alterações no decorrer da mesma, 

se necessário, refletindo o desempenho e aprendizagem dos alunos. 

Confesso que esta tarefa foi uma das que eu senti mais dificuldades 

inicialmente, principalmente a primeira que foi de Atletismo. Ter a imensa 

responsabilidade de organizar e estruturar os conteúdos no tempo de forma a 

que os mesmos obedecessem a uma sequência didático-metodológica 

adequada não foi fácil. Era necessário ter em conta diversos aspetos e 

conjugá-los na procura de um ensino de qualidade, que exigisse empenho e 

compromisso, tanto meu como dos alunos. Encontrar um equilíbrio entre a 

quantidade de matérias a lecionar e a sua, eventual, consolidação, de forma a 

não avançar com demasiada rapidez ou lentidão, foi uma tarefa complexa. 
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Esta etapa, juntamente com os MEC’s, foi deveras essencial no meu 

crescimento enquanto profissional. Durante a conceção tive necessidade de 

rever todos os meus conhecimentos e de os testar. Não raras vezes fui à 

procura de os aprofundar, seja por não dominar as matérias como eu gostaria, 

como no caso da unidade didática de Ginástica (ver anexo II), mas também por 

nunca ter tido formação académica ou profissional, como no caso da 

Patinagem. Pesquisei, aconselhei-me, revi conceitos, tudo para que o meu 

conhecimento fosse incrementado, atualizado, pois considero que só assim 

estaria apto a tomar decisões fundamentadas. 

Na elaboração foram consideradas as ideias preconizadas por Vickers 

(1990), importando referir que no módulo um eram apresentados os conteúdos, 

no dois e três eram realizadas as análises ao envolvimento (recursos humanos, 

temporais, materiais e espaço, segurança e rotinas) e dos alunos, 

respetivamente. Já no módulo quatro, procedia-se à definição da extensão e 

sequência dos conteúdos, no cinco surgiam os objetivos para a unidade, no 

seis os critérios de avaliação e, por último, no sete, estruturada a progressão 

pedagógica a implementar. 

 

Plano de Aula 

 O último nível de planeamento surgiu naturalmente, tomando como 

referência os níveis superiores, em particular a unidade didática dado ser um 

pouco mais específica e menos geral.  A aula é parte integrante da mesma, as 

diretrizes já estão delineadas, os conteúdos organizados e definidos, faltando a 

construção do projeto da aula, mais precisamente a seleção das atividades a 

realizar (Bento, 2003).  

 O plano de aula é, assim, encarado como uma orientação para a aula, 

onde estão presentes todas as situações de aprendizagem a realizar, os 

objetivos comportamentais esperados para os alunos, as componentes críticas 

a transmitir e a organização didático-metodológica da aula, nomeadamente a 

ação do professor e dos alunos. Inicialmente, era uma tarefa bastante 
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complexa e desafiadora, até porque as únicas situações em que estive 

envolvido na conceção dos mesmos foi uns meses antes, na unidade curricular 

de Didática Específica do Desporto. No entanto, aí tínhamos a colaboração dos 

nossos colegas na análise dos conteúdos e seleção das atividades que se 

apresentassem promotoras de um ensino estruturado e privilegiassem uma 

aprendizagem rica e positiva. Nesta nova etapa do nosso percurso as decisões 

ficavam exclusivamente a nosso cargo, com especial ênfase na seleção das 

situações de aprendizagem. 

Bento (2003) afirma que a preparação da aula deve ser baseada no 

planeamento a longo prazo. A mesma deve ter em conta as reflexões 

anteriores, no sentido da realização metodológica do ensino, estruturando uma 

análise e reflexão sobre a atuação do professor. O mesmo autor refere a 

necessidade de seleção dos objetivos para a aula, previamente destacados na 

unidade didática, estruturando-os do ponto de vista metodológico e temporal.  

Inicialmente, conceber um plano de aula (ver anexo III) não era uma 

tarefa célere, era bastante prolongada no tempo. As inquietações resultantes 

da necessidade de pensar sobre todos os aspetos a considerar numa aula, 

desde a gestão da aula, do espaço e do material, e principalmente na seleção 

das situações de aprendizagem mais adequadas aos alunos, requeriam 

bastante tempo e pesquisa. As estratégias que procurei utilizar para poder 

cumprir a tarefa corretamente nesta fase inicial, passaram pela partilha de 

perspetivas e de opiniões, essencialmente no núcleo de estágio, com colegas e 

a professora cooperante, mas também dentro do grupo de Educação Física, 

que sempre se disponibilizou para nos auxiliar na elaboração de uma aula de 

qualidade, devidamente organizada e estruturada. 

 A necessidade de definir os objetivos tornou-se, a par da seleção das 

situações de aprendizagem, um ponto fulcral do meu planeamento e, 

logicamente, uma das minhas maiores preocupações e dificuldades. Como o 

que o autor referido, Bento (2003), sugeria, com base na UD, procurei começar 

por definir o objetivo geral para a sessão, o que me ajudava a definir os limites 

dos objetivos comportamentais e das situações de aprendizagem. Desta forma, 
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a etapa seguinte prendia-se com a sequência lógica das últimas, no sentido de 

estabelecer uma progressão pedagógica adequada, mas ao mesmo tempo que 

permitisse promover uma grande dinâmica e envolvimento dos alunos na 

tarefa, para que a aula fosse desafiante e motivadora. Com a experiência que 

ia adquirindo e a partilha de ideias, em especial com o orientador de estágio, 

comecei a encontrar uma estratégia bastante interessante e eficaz. A mesma 

prendia-se com a definição da principal situação de aprendizagem da aula e 

situando-a no tempo, tendo em conta o objetivo da mesma, e a partir desse 

ponto elaborar uma sequência que estabelecesse a ordem anterior e posterior. 

 Contudo, fui-me apercebendo que por mais adequado e bem estruturado 

o plano de ação pudesse ser, existiam sempre variáveis difíceis de prever. 

Neste sentido, era importante estar preparado para improvisar, de forma 

sustentada, uma vez que nem sempre conseguia cumprir o plano 

rigorosamente. Seja por erros de conceção, em que eu tivesse previsto 

erradamente o tempo para cada situação de aprendizagem, ou até mesmo por 

no momento sentir a necessidade de dedicar mais tempo de exercitação e, 

eventualmente, instruções algo demoradas e comportamento menos adequado 

dos alunos. Considero importante, portanto, a capacidade de analisar o que 

está a decorrer na nossa aula e alterar o que for necessário no sentido de 

promover um aumento do tempo de empenhamento motor ou até do sucesso 

alcançado, adequando as atividades às indicações que o envolvimento nos 

transmite. O plano não deve ser fechado em si mesmo, deve ter abertura para 

a alteração, para a improvisação, uma vez que a nossa atividade é 

desenvolvida com seres humanos e não com máquinas, sendo imprevisível a 

sua atuação. 

Talvez um pouco pela experiência anterior como treinador, tive alguma 

confiança para realizar alterações quando considerei pertinente, algumas com 

sucesso e outras sem o sucesso esperado. No entanto, inicialmente a principal 

dificuldade estava relacionada com a pouca experiência em lecionar 

determinadas modalidades, limitando um pouco a minha intervenção, pois o 

conhecimento do conteúdo não era tão profundo quanto o que eu desejaria. De 
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qualquer forma, com a pesquisa e conhecimento que fui adquirindo ao longo do 

ano letivo, as alterações que fazia já eram bastante mais pensadas. No caso 

do Voleibol, por exemplo, devido a faltas de alunos ou tendo em conta as suas 

principais dificuldades, tive necessidade de realizar algumas alterações. Em 

alguns casos, tinha previsto a realização de jogo 2x2 entre as equipas, mas 

quando tal não permitia, rapidamente indicava a que as equipas que jogassem 

com a que tinha menos jogadores realizava jogo 1x1. Em exercícios que 

envolvia a manchete, definia alguns grupos para trabalharem só o passe, na 

medida em que se ia notando a sua dificuldade de alcançarem o êxito. 

 Como nos conta Bento (2003), a análise do processo de ensino é 

essencial. É quando revemos todas as situações da aula, as que correram 

como planeado, as que simplesmente não surgiram da forma como tínhamos 

em mente, no sentido de encontrarmos formas e estratégias para melhorar, 

fazer diferente para rentabilizar o processo de ensino-aprendizagem. O mesmo 

autor refere que esta reflexão no final da aula permite constatar o nível de 

concretização dos objetivos, da metodologia e estratégias de ensino utilizadas, 

além de permitir aferir o progresso e aprendizagem que os alunos alcançaram. 

A tarefa de refletir era por mim utilizada como parte da procura de um 

ensino de qualidade e de uma melhor intervenção enquanto professor, 

incrementando as minhas competências. Permitia-me consciencializar dos 

erros cometidos, mas também das opções tomadas corretamente, no sentido 

de estruturar e organizar as aulas seguintes da melhor forma possível. 

 

4.1.3 Realização da Prática Pedagógica 

4.1.3.1 Gestão da aula e controlo da turma 

 No início do ano letivo, os primeiros aspetos sobre o qual somos logo 

colocados à prova são relativos ao controlo da turma e à gestão da aula e dos 

seus conteúdos. Uma das primeiras informações que recebemos prendem-se 

com a turma que iremos lecionar e respetivas características. As indicações a 
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que tive acesso, foram no sentido de que a turma não era problemática, no 

entanto os alunos eram bastante irrequietos. 

 Assim, no que se refere ao controlo da turma, apelei à minha experiência 

enquanto treinador, tentando criar um ambiente positivo. Neste sentido, não 

senti grande dificuldade, pois procurei assumir a liderança da turma desde o 

início, adquirindo uma postura assertiva e exprimindo-me convictamente para 

tentar estabelecer canais de comunicação com os alunos e fazer-me ouvir, 

definindo logo regras de conduta. 

 Um dos aspetos que por vezes se tornava algo difícil de cumprir 

rigorosamente, essencialmente na fase inicial do ano letivo, era a gestão da 

aula e do tempo dedicado a cada exercício. Este facto limitava um pouco a 

abordagem que eu queria ter nas modalidades iniciais, sendo que acabava por 

não conseguir implementar o plano de aula na sua totalidade. 

 “De referir que não realizei os alongamentos, pois com o tempo, não 

previsto, que foi gasto (…), já não sobrou nenhum...” 

(Reflexão Aula nº 5/6, UD Atletismo) 

Depois das habituais reflexões de final de aula, bem como através de 

discussões com o NE, PC e POF e grupo de EF, percebi que este aspeto 

advinha, essencialmente, de alguma inexperiência no planeamento de aulas 

das diferentes modalidades, talvez por não dominar bem alguns conteúdos e 

não conseguir estimar a duração das diversas situações de aprendizagem 

adequadamente. A sugestão passou por diminuir os conteúdos a lecionar por 

sessão, e se a evolução fosse muito positiva, incluir novos, embora não 

tivessem inicialmente no plano de aula. O plano era apenas um documento 

orientador da aula, nada que não pudesse ser alterado. Neste sentido, nas 

aulas posteriores procurei utilizar esta estratégia. 

Esta necessidade em ser menos ambicioso no planeamento das aulas 

foi conseguida, ao ponto de ter aplicado a mesma estratégia nas diversas UD’s. 
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“(…) apesar de ter planeado cerca de 4 exercícios, consegui realizá-los 

todos e no tempo correto. O empenho dos alunos foi notório o que foi também 

um bom contributo para a aula.” 

(Reflexão Aula nº 16, UD Atletismo) 

Contudo, outras estratégias foram surgindo, contribuindo em boa parte 

para a redução dos tempos de transição de exercícios e de instrução. Com 

estes momentos sendo progressivamente mais céleres, a gestão do tempo foi 

sofrendo uma evolução positiva, tornando-se gradualmente mais eficiente, 

rentabilizando, simultaneamente, o tempo de empenhamento motor dos alunos. 

Destaco, neste prisma, as transições parciais como impulsionadoras de 

intervenções mais fluídas, rápidas e eficientes. Utilizei esta estratégia em várias 

modalidades, essencialmente nas modalidades coletivas, onde por regra eram 

definidos grupos e/ou equipas. 

 “Nesta aula utilizei algumas estratégias diferentes no que toca à 

instrução, às transições entre exercícios e à formação das equipas antes dos 

exercícios. Logo no primeiro exercício, coloquei os alunos por equipas e só 

depois lhes indiquei para irem para o campo respetivo. A instrução também foi 

mais direta, por forma a que o jogo se iniciasse rapidamente tendo eu fornecido 

novas informações depois de já estarem em atividade. Já na transição para o 

exercício seguinte foi feita grupo a grupo. As mesmas revelaram-se 

adequadas, dado que os alunos mantiveram-se sempre em atividade. Como o 

tempo de espera foi reduzido, também as transições foram mais rápidas e a 

turma esteve mais organizada…” 

(Reflexão Aula nº 33/34, UD Basquetebol) 

Até na modalidade de Badminton pude atuar desta forma, uma vez que 

nas aulas que decorreram no pavilhão, normalmente eram definidas duas 

redes, portanto, era possível definir dois grupos muito rapidamente. Assim, 

enquanto eu instruía um grupo, os restantes continuavam em atividade, 

prevenindo, em simultâneo, comportamentos desviantes. 
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4.1.3.2 Instrução e comunicação 

  Como nos afirmam Rosado & Mesquita (2011), a comunicação detém 

um papel bastante relevante no processo de ensino-aprendizagem, seja qual 

for o contexto. Transmitir a informação de forma adequada é, sem sombra de 

dúvida, uma competência essencial dos professores e treinadores, tendo em 

conta a sua importância na aprendizagem. 

 Também Graça & Mesquita (2006), reconhecem o valor inquestionável 

que a comunicação possui no processo de ensino-aprendizagem. Prosseguem, 

assim, destacando o papel da instrução como um dos propósitos da 

comunicação no âmbito da orientação do processo de ensino-aprendizagem, 

definindo-a como os recursos que o professor possui para fornecer informação 

relevante aos alunos. Associada à mesma, estão todos os recursos, verbais ou 

não-verbais, que se relacionem com os objetivos de aprendizagem, como a 

explicação, demonstração, feedback, entre outros (Graça & Mesquita, 2006). 

 A intervenção que o professor assume relativamente à tarefa a realizar 

tem influência direta na interpretação do praticante, sendo de imensa 

importância contemplar, na organização do processo de instrução, a relação 

que se revela entre a informação fornecida para a execução da tarefa, a 

resposta motora que os alunos evidenciam e a informação transmitida durante 

a mesma (Graça & Mesquita, 2006). 

A comunicação desde início foi um aspeto deveras fundamental na 

minha prática pedagógica. É a nossa competência e domínio da mesma que 

nos permite elevar a nossa intervenção, transmitir a informação que realmente 

pretendemos. No entanto, não podemos ser demasiado ambiciosos na 

elaboração do nosso discurso, temos que adequá-lo ao nosso público-alvo, 

neste caso os nossos alunos. 

Rosado & Mesquita (2011) sugerem que, para se melhorar a 

comunicação, é fundamental fazê-lo através de vários canais, reduzindo a 

probabilidade de os alunos não ficarem esclarecidos, sendo necessária a 

adequação da informação a transmitir ao patamar de compreensão dos 
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executantes. Também a empatia, no sentido de se ser sensível às inquietações 

dos recetores, é deveras essencial, juntamente com a escuta ativa, 

demonstrando atenção, compreensão e interesse pelo outro e pela sua 

mensagem e utilizando, para isso, contacto visual e expressões faciais 

ajustadas. 

 Adequar, ajustar, encontrar palavras e expressões acessíveis foram uma 

das minhas grandes preocupações ao longo do ano. Coordenar esta tarefa 

com a necessidade de transmitir determinados conteúdos que promovam 

aprendizagem é um pouco complexo. Além disso, não basta apenas 

selecionarmos o discurso mais simples, é necessário torná-lo curto, conciso e 

claro, de fácil compreensão. 

 Captar a atenção do público-alvo revela-se importante, só com o mesmo 

envolvido e interessado é que podemos pensar em promover a aprendizagem. 

O contexto nem sempre é o favorável devido a variadíssimos fatores. A própria 

natureza das crianças e jovens, que têm imensa vontade de viver e se distraem 

com relativa facilidade, a acústica do espaço onde lecionámos, que nem 

sempre é a melhor e, por vezes, até é partilhado por várias turmas, são 

exemplos das dificuldades que um professor de EF enfrenta no processo de 

transmissão de informação e conhecimento. 

 Felizmente, na escola em que realizei o estágio a última questão não era 

colocada, uma vez que apenas uma turma permanecia num determinado 

espaço (pavilhão, ginásio ou exterior) durante a sua aula. Todavia, nem tudo 

eram facilidades, pois tanto no pavilhão como no ginásio o som dispersava-se 

um pouco e dificultava a receção da mensagem. Senti, porém, a necessidade 

de encontrar estratégias para contornar estas adversidades e promover uma 

maior eficácia no meu discurso e, por consequência, no processo ensino-

aprendizagem. 

 Rosado & Mesquita (2011) destacam algumas estratégias instrucionais 

promotoras de aprendizagem, no caso a exposição/preleção, a demonstração, 

o recurso a palavras-chave e o questionamento. Estas contribuem 
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significativamente para a aprendizagem, devido ao facto de serem transversais 

e passíveis de serem aplicadas em diferentes contextos de prática, ao nível do 

conteúdo e patamar de desempenho. 

 Na exposição, principal meio de transmissão do conteúdo (Leinhardt, 

1991, cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p.94) existe uma integração entre o 

discurso do professor e a experiência que vai ser realizada, proporcionando 

aos alunos a construção de uma compreensão significativa dos novos 

conceitos, procedimentos e relações, no sentido de se reformularem os seus 

conhecimentos ou desfazer confusões (Graça, 1997). 

 Como referido anteriormente, rapidamente me apercebi da necessidade 

de reformular o meu discurso, por conseguinte trabalhei com vista a ser mais 

seletivo no tipo de discurso que utilizava, mais direto, no sentido de colocar os 

alunos rapidamente em atividade e ir transmitindo as restantes indicações por 

grupos. Com este investimento para melhorar, consegui ir aumentando a 

compreensão por parte dos alunos e diminuindo o tempo que despendia nestas 

intervenções iniciais. Outras estratégias passaram pela tentativa de colocar um 

pouco melhor a voz e utilizar bastante a demonstração e o questionamento, 

com ênfase para estes últimos. 

 “… no início da aula optei por utilizar uma estratégia de instrução 

diferente, colocando os alunos a jogar o jogo dos passes, indicando, 

posteriormente, os objetivos do exercício “Bola ao Capitão”. Penso que foi uma 

boa decisão, pois assim o tempo de empenhamento motor saiu beneficiado e 

os alunos realizaram o exercício previamente planeado.” 

(Reflexão Aula nº 44/45, UD Andebol) 

 A demonstração, em conjunto com a exposição, permite que os alunos 

possam observar as ações a realizar, constituindo um papel essencial no 

âmbito das atividades desportivas (Rink, 1994; Darden, 1997; cit. por Rosado & 

Mesquita, 2011). Mesquita (1997) refere que a demonstração, para ter eficácia, 

deve ser precisa, realizada por um executante que seja um bom modelo e 
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evidenciada a informação com maior relevância, de forma a que seja repetida 

diversas vezes e de várias formas. 

 Esta estratégia passou a ser um elemento fulcral, uma vez que permitia 

que os alunos tivessem contacto com uma imagem sobre as ações que eram 

propostas. Inicialmente, era realizada por mim, no entanto, a partir de 

determinada altura apercebi-me que não era um bom executante nalgumas 

modalidades, no caso a Atletismo e Ginástica, e comecei a selecionar os 

alunos para a realizarem. Deste modo, a minha atenção e concentração 

estavam centradas nas componentes críticas a referenciar e nos erros mais 

frequentes, alertando no sentido de serem evitados. 

 “Já na parte da técnica de corrida, tive alguma dificuldade em 

exemplificar/demonstrar, pelo que não consegui perceber bem se fui claro o 

suficiente…” 

(Reflexão Aula nº 5/6, UD Atletismo) 

 “Relativamente à demonstração, como eu não sou um bom executante, 

utilizei um aluno como modelo. Assim, pude indicar a forma correta de se 

realizarem as tarefas e corrigir eventuais erros para que não fossem 

cometidos.” 

(Reflexão Aula nº 43, UD Ginástica) 

 “… procurei realizar a instrução para toda a turma, utilizando um aluno 

como modelo, de modo a que os restantes percebessem bem os aspetos 

técnicos a ter em conta na execução dos vários elementos propostos.” 

(Reflexão Aula nº 70/71, UD Patinagem) 

 O recurso a palavras-chave tornou-se, também uma estratégia bastante 

necessária. São conceitos que são constituídos, na sua maioria, por uma ou 

duas palavras, na tentativa de direcionar a atenção sobre aspetos essenciais 

da tarefa, sendo essencial considerar alguns aspetos importantes na sua 

conceção, nomeadamente as características das habilidades motoras, a 
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natureza da tarefa e o nível de desempenho dos alunos (Landin, 1994, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2011). A demonstração não tem tanta eficácia se utilizada 

apenas isoladamente, é importante a utilização de um suporte verbal 

paralelamente para se rentabilizarem os ganhos na aprendizagem (Rosado & 

Mesquita, 2011). 

 A utilização de palavras-chave foi essencial nas minhas intervenções, 

em todas as situações de instrução, fossem na fase inicial da aula, na emissão 

de feedback ou mesmo na parte final, no momento em que refletíamos sobre 

as atividades das aulas, relembrando conceitos e noções. Além de permitir, 

quase sempre, a transmissão da terminologia correta, era uma estratégia 

bastante promotora de aprendizagem. Os alunos conseguiam ir associando as 

matérias às palavras, tornando-se uma forma de aumentar o conhecimento e 

domínio sobre as mesmas. 

O questionamento, segundo Rosado & Mesquita (2011), é uma das 

estratégias mais utilizadas pelos professores, sendo que como método de 

ensino surgiu juntamente com a instrução. Colocar questões aos alunos pode 

ajudar a alcançar determinados objetivos. Utiliza-se em variados modelos e 

métodos de ensino e a sua importância pedagógica deve ser devidamente 

refletida pelos professores e treinadores. De forma paralela, é essencial fazer 

uma análise aos critérios de utilização deste método, no sentido de potenciar a 

sua eficácia no processo de ensino-aprendizagem. 

Siedentop (1991), por sua vez, apresenta-nos o questionamento como 

um formato instrucional em que as tarefas são transmitidas com a utilização de 

questões, que orientam os alunos para determinados objetivos ou que 

promovem problemas para que os mesmos encontrem soluções. 

Esta foi uma estratégia bastante utilizada por mim ao longo de todo o 

ano, em especial quando era altura de realizar alguma introdução de algum 

conteúdo. Já o fazia anteriormente quando era treinador, sendo uma estratégia 

que utilizava quase instintivamente. Procurava ir descrevendo as componentes 

críticas e/ou explicando o funcionamento do exercício/jogo e, no final, colocava 



 

43 

perguntas acerca do mesmo e do conteúdo que tinha transmitido. Na maioria 

das vezes para a totalidade da turma, no entanto, também a alunos 

individualmente, promovendo um ambiente em que os alunos estavam 

envolvidos e a pensar sobre os conteúdos da aula. Ao mesmo tempo, 

conseguia detetar se a informação tinha sido bem assimilada e, se necessário, 

voltava a repetir. 

 “Por fim, de destacar que procurei, nos minutos finais da aula, fazer 

algumas perguntas sobre a modalidade, nomeadamente sobre a técnica de 

salto e os aspetos técnicos a ter em conta na sua execução. Poucos sabiam o 

nome, mas a maioria sabia os aspetos técnicos. Penso ser importante este tipo 

de questionamento, por forma a que os alunos tenham conhecimento sobre a 

modalidade (…).” 

(Reflexão Aula nº 7, UD Atletismo) 

 

4.1.3.3 O feedback como impulsionador da evolução do praticante 

 Siedentop (1991) refere que o feedback (FB) é considerado como a 

informação, ou seja, a indicação que é fornecida no final de uma ação no 

sentido de promover uma alteração, uma melhoria, na tentativa seguinte. O 

referido autor sugere que informação mais específica e precisa permite obter 

maiores ganhos na aprendizagem do que informação mais geral ou desprovida 

de conteúdo relevante, proporcionando, por isso, uma aprendizagem mais 

rápida. 

 Metzler (2000) diz-nos que uma das funções de instrução essenciais do 

professor é transmitir aos alunos informações adequadas sobre o seu 

desempenho e como podem promover melhoria (Pieron, 1999; Rosado & 

Mesquita, 2011; Sarmento, 2004). Para o autor, esta informação denomina-se 

de feedback e é fundamental para o processo de aprendizagem (Corrêa et al., 

2006; Rosado & Mesquita, 2011). 
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Tendo como base os referidos autores, desde logo considerei o 

feedback como um elemento essencial na prática pedagógica. É através da 

informação que fornecemos logo após a tarefa motora do aluno que 

conseguimos que o mesmo se consciencialize do desempenho que está a 

revelar e a evolução que pode conseguir. 

 “… sobre a manipulação do engenho, após a instrução verifiquei que 

alguns alunos estavam a agarrá-lo em vez de o sustentar com os dedos 

paralelos e ligeiramente afastados, pelo que procurei fornecer feedback no 

sentido de corrigir esse erro.” 

(Reflexão Aula nº 16, UD Atletismo) 

 “Procurei realizar uma desmonstração inicial e ir fornecendo feedbacks 

de forma a motivar os alunos, mas também com o objetivo de corrigir as ações 

e promover uma melhoria na execução técnica.” 

(Reflexão Aula nº 24/25, UD Rugby) 

Para Rosado & Mesquita (2011), um dos maiores problemas que tem 

bastante influência na qualidade do FB relaciona-se com a dificuldade de os 

agentes de ensino identificarem os erros que os alunos ou atletas cometem, 

em muitos dos casos devido à falta de conhecimento sobre o conteúdo. Pieron 

(1999) indica-nos que a qualidade do FB depende do conhecimento sobre o 

conteúdo, da competência para diagnosticar os erros e para reagir de forma 

imediata e ajustada. Neste sentido, para que a informação que fornecemos 

seja o mais adequada e direcionada possível, é fundamental dedicarmos a 

nossa atenção ao diagnóstico de erros. Investir na observação, na identificação 

e diferenciação de comportamentos, para que possamos isolar o erro e intervir 

sobre o mesmo. Muito relacionado com esta questão está o conhecimento que 

possuímos da matéria, uma vez que com o mesmo conseguimos rapidamente 

detetar e identificar ações e comportamentos que não estejam a ser 

executados corretamente (Rosado & Mesquita, 2011). 
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 Durante a minha prática pedagógica, essencialmente nas modalidades 

de Atletismo, Ginástica e Patinagem, senti alguma dificuldade inicial em emitir 

FB pedagógico para efetuar correções. Em parte, como afirmam os autores 

Rosado & Mesquita (2011), devido ao facto do conhecimento e domínio sobre 

as referidas matérias não ser, inicialmente, muito extenso, influenciando 

negativamente o processo de seleção e adequação da informação a transmitir. 

Na tentativa de ultrapassar esta situação e conseguir identificar melhor os 

erros, procurei aumentar o meu conhecimento sobre o conteúdo, pesquisando 

a literatura existente na Biblioteca da Faculdade, consultando a PC, o POF, o 

NE e o grupo de EF, que possuíam recursos bem mais adequados do que os 

meus. Através das sugestões que me forneceram, da leitura e estudo de livros 

e documentos relativos às modalidades, essencialmente no caso da Ginástica, 

fui incrementando o meu reportório de informação relevante e fundamental 

para poder reconhecer mais rapidamente os erros. 

 “… apesar das minhas dificuldades ao nível da modalidade [Ginástica] 

em questão, vou procurar trabalhar para melhorar o aproveitamento destas 

aulas.” 

(Reflexão Aula nº 41/42, UD Atletismo/Ginástica) 

 “Com o tempo e com um investimento da minha parte em aumentar o 

conhecimento sobre a mesma, algumas dificuldades foram sendo 

ultrapassadas.” 

(Reflexão Aula nº 55/56, UD Ginástica) 

 Rosado & Mesquita (2011) transmitem-nos a ideia de que após a 

emissão de um FB, é essencial que o professor verifique a eficácia do mesmo, 

ou seja, o efeito desejado, no sentido de ser possível perceber a necessidade 

de um novo diagnóstico e nova prescrição. 

 Este foi um aspeto que nas primeiras aulas nem sempre cumpria, em 

parte devido ao facto de querer ter todos os aspetos da aula sob o meu 

domínio. Talvez esta ambição possa ter sido a causa deste desvio da 
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concentração, acontecendo que emitia informação mas não verificava nas 

tentativas seguintes se o aluno realmente a tinha assimilado e passado a ter 

mais qualidade na ação. O FB era emitido e a informação normalmente 

direcionada para o erro, todavia a verificação da performance após esse 

momento nem sempre era constante, não permitindo uma correta 

consciencialização de uma eventual evolução do aluno. 

Rosado & Mesquita (2011) referem ainda que, a quantidade  de  FB 

deve ser tida em consideração. O mesmo deve ser relativamente frequente, de 

modo a que cada executante possa receber uma quantidade significativa de 

informação relevante acerca do seu desempenho. É importante, contudo, que a 

informação não seja em demasia no sentido de permitir que o executante 

possa autoavaliar-se e não crie uma dependência. Além disso, não basta 

informar o atleta se está a ter um desempenho correto ou não, é essencial 

fornecer informação mais específica para proporcionar uma melhoria. 

Já Pieron (1999) indica-nos que seria redutor considerar o FB do ponto 

de vista quantitativo, sugerindo a necessidade de se salientar o aspeto 

qualitativo, ou seja, que o mesmo seja direcionado para o conteúdo. Aponta-

nos que a sua quantidade não é o mais importante, mas sim a interligação das 

suas características tendo em conta a forma, o tipo ou referência. 

A necessidade de fornecer FB na minha prática pedagógica era 

premente e foi, desde o início, como referi anteriormente, um dos recursos que 

mais utilizava. No entanto, o facto de inicialmente ter tido alguma dificuldade 

em dominar algumas matérias provocou alguma incapacidade em identificar 

determinados erros e emitir informação adequada, provida de conteúdo. Este 

facto levou-me a pesquisar sobre o FB, a sua importância e qualidade. Os 

autores consultados permitiram-me perceber que este recurso deve ser 

utilizado, porquanto deve promover um equilíbrio entre a quantidade e a 

qualidade. A primeira, embora sendo importante, penso que era uma questão 

que eu já procurava ajustar, transmitindo confiança e espaço aos alunos para 

experimentarem e não ficarem dependentes da informação de retorno. Na 

segunda, e essencialmente nas modalidades anteriormente referidas, a 
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Ginástica, o Atletismo e a Patinagem, por vezes tinha alguma dificuldade em 

focar os elementos técnicos essenciais. Esta foi impulsionadora de estudo e 

pesquisa, tanto ao nível do conteúdo como do FB, para que o meu 

conhecimento fosse incrementado. 

Além do referido, também o “ciclo do FB” foi um aspeto sobre o qual 

investi bastante, pois foi uma das minhas dificuldades iniciais. Neste sentido, 

procurei ao longo das aulas focar a minha atenção para que o pudesse 

cumprir. Esta evolução permitiu-me ter um maior conhecimento sobre a 

aprendizagem que os alunos iam revelando. 

 

4.1.4 Avaliação 

“A análise e avaliação ligam-se, em estreita retroação, à planificação e 

realização. Nenhuma destas três atividades é dispensável, se o professor 

pretender assumir corretamente as suas funções.” 

(Bento, 2003, p. 175) 

 Este capítulo tem como ponto principal a avaliação da aprendizagem dos 

alunos, porquanto um dos maiores desafios por mim enfrentados durante a 

minha prática pedagógica. 

 Um ensino de qualidade não pode ser alcançado sem três atividades 

essenciais, o planeamento, a realização e a avaliação (Bento, 2003). Segundo 

Rosado & Colaço (2002), avaliar é realizar uma estimativa, uma apreciação, 

tentando alcançar o valor de um determinado aspeto, sendo que Carrasco 

(1989) concebe a avaliação como um juízo de valor, que é normalmente 

elaborado com base numa medição, tendo em conta os critérios previamente 

definidos. Neste sentido, é esta comparação de valores, de desempenho motor 

no caso da EF, que permite a classificação do aluno em relação à norma que o 

autor considera ser a avaliação. 

Assim, a avaliação educacional implica, de forma incisiva, que exista um 

planeamento e sistematização prévios do processo, neste caso o processo 
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educativo. No entanto, a avaliação subjetiva, que possui bastante impressão 

pessoal e intuitiva, não é eliminada do processo de avaliação, uma vez que é 

um complemento a tudo o que foi planeado (Rosado & Colaço, 2002). 

 Rosado & Colaço (2002) indica-nos três tipos de avaliação que em EF 

são alvo de especial atenção. Refere-se à avaliação diagnóstica, formativa e 

sumativa. 

Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica surge logo em primeiro plano, uma vez que é 

através da mesma que podemos aferir o patamar de desempenho que os 

alunos revelam inicialmente. Como sugerem Rosado & Colaço (2002), 

possibilita a identificação de problemas quando se tem por objetivo delinear 

novas matérias para serem aprendidas pelos mesmos, resultando num ajuste 

preciso do ensino às características que os alunos evidenciam, mas também 

no sentido de promover uma previsão, de estabelecer um prognóstico do 

processo de ensino-aprendizagem (Carrasco, 1989; Rosado & Colaço, 2002). 

Rosado & Colaço (2002) prosseguem, destacando que se assemelha a uma 

avaliação de pré-requisitos, embora tendo diferenças, verificando se os alunos 

têm conhecimentos anteriores que permitam alcançar novos, se já dominam os 

conteúdos que se pretendem abordar. 

No meu entender após o referido pelos autores, permite definir 

estratégias de ensino tendo em conta os níveis dos alunos e, assim, desenhar 

grupos de trabalho por níveis, se necessário, procurando maximizar a 

aprendizagem, não colocando desafios demasiado elevados ou demasiado 

baixos que podem gerar desmotivação e desinteresse. Só com a informação 

registada é que podemos partir para a organização e estruturação de um 

processo de ensino-aprendizagem adequado e eficaz, que proporcione um 

desenvolvimento sustentado dos alunos. É regularmente utilizada na fase que 

antecede o planeamento da UD, assumindo um papel relevante nas decisões 

tomadas neste âmbito. 



 

49 

Durante a minha prática pedagógica, a avaliação diagnóstica foi 

realizada no início da UD de cada modalidade. Contudo, decidi não a realizar 

em todas, como no caso da Ginástica, Atletismo, Rugby, Badminton e 

Patinagem. No caso do Rugby, em virtude dos alunos nunca terem tido 

contacto com a referida modalidade, nas restantes três, devido à extensão dos 

conteúdos que defini, tendo em conta as diretrizes nacionais bem como as 

experiências prévias em anos anteriores. Nas modalidades em que realizei, no 

caso o Basquetebol, Andebol e Voleibol, procedi ao preenchimento de uma 

ficha de verificação previamente elaborada. 

Nesta tarefa surgiram dificuldades, uma vez que não tinha qualquer 

informação sobre os alunos nas modalidades em causa. Neste sentido, 

comecei por elaborar fichas de verificação a serem preenchidas durante a aula. 

Na mesma coloquei os conteúdos e critérios mais importantes, ou seja, as 

habilidades técnicas e táticas fundamentais. O desempenho dos alunos era 

classificado como “1 – não realiza”, “2 – realiza algumas vezes/com algum 

critério” e “3 – realiza frequentemente/com critério” ou “NO – não observável” 

se tal ação não fosse possível de ser observada. Com os resultados obtidos, 

pude perceber o nível de cada aluno, agrupando-os tendo em conta este 

aspeto. 

 

Avaliação Formativa 

Já durante o processo de ensino-aprendizagem é importante monitorizar 

a evolução dos praticantes, surgindo a avaliação formativa. Rosado & Colaço 

(2002) sugerem que a mesma é um instrumento para identificar as 

competências e insucessos dos alunos ao longo do processo de ensino-

aprendizagem, acrescentando ainda o papel prescritivo que desempenha no 

sentido de se adequar a intervenção e os conteúdos à evolução dos alunos. 

Bento (2003, p. 190) refere que a “reflexão posterior sobre a aula 

constitui uma base para um reajustamento na planificação das próximas aulas, 

uma vez que proporciona uma definição mais exata do nível de partida e 
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procede a balanços que devem ser tomados em conta na futura planificação e 

organização do ensino”. 

Este tipo de avaliação desencadeou-se ao longo de todas as UD’s. Esta 

permitiu uma verificação do percurso que os alunos vinham cumprindo, 

situando-o no âmbito dos objetivos previamente definidos, bem como na 

aprendizagem que tinham alcançado até esse momento. Esta determinação do 

seu nível de desempenho, da sua evolução e aprendizagem das tarefas 

motoras propostas ao longo das aulas, permitiu retirar ilações sobre o tipo de 

intervenção que eu estava a aplicar, nomeadamente no que aos conteúdos e 

respetiva organização e sistematização diz respeito. Desta forma, 

proporcionava-me dados que me permitiam perceber se a ação pedagógica 

que eu estava a seguir era a mais adequada ou se devia ajustar para promover 

o sucesso dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Tive situações em 

que o conteúdo que tinha colocado como objetivo no início da UD teve que ser 

alterado, como no caso da Ginástica em que, por exemplo, decidi retirar o 

apoio facial invertido dos conteúdos a avaliar uma vez que percebi que os 

alunos tinham imensas dificuldades na sua execução. 

“… nota-se alguma evolução na realização dos vários elementos, pois os 

alunos já possuem um maior conhecimento dos mesmos, bem como 

competências ao nível motor melhores.” 

(Reflexão Aula nº 53/54, UD Ginástica) 

 “… no mais evoluído decidi avançar logo para a situação de 2x2+2, pois penso 

que se ajustava mais ao nível demonstrado. Já os menos evoluídos realizaram 

antes o 1x1+1, dado que era importante que vivenciassem a ação de <<passe 

e vai>> e de criar linhas de passe, num contexto menos complexo e de menor 

dificuldade.” 

(Reflexão Aula nº 47/48, UD Andebol) 

A mesma teve lugar, fundamentalmente, nas reflexões que fazia sobre 

as aulas, nas quais eu procurava fazer uma retrospetiva e perceber se os 
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alunos tinham aprendido e assimilado as competências previstas nas diferentes 

UD’s. Como complemento, também a minha atuação era alvo da minha 

reflexão, procurando estabelecer estratégias de ensino que mais se 

adequassem à minha turma. 

A avaliação formativa é, neste sentido, também fundamental para a 

avaliação do processo ensino-aprendizagem. É através desta que podemos 

perceber de que forma é que o mesmo decorre, a respetiva qualidade, e se 

esta é passível de ser incrementada. 

 

Avaliação Sumativa 

Com o desenrolar da minha prática pedagógica, diversas etapas iam 

sendo cumpridas enquanto novas iam surgindo. Neste caso, surgiu a avaliação 

sumativa, tarefa ainda mais exigente e complexa do que as anteriores. É 

normalmente efetuada quando a UD se aproxima do seu final, após a 

abordagem de todos os conteúdos definidos previamente, e retrata a qualidade 

do desempenho motor dos alunos e respetiva evolução. 

Assim, Rosado & Colaço (2002) definem-na como um tipo de avaliação 

em que é atribuída uma classificação do aluno, contudo, não se limita apenas a 

essa função, salientando que é possível realizar uma avaliação sumativa sem 

classificação. Neste sentido, é importante distanciar os dois conceitos, até 

porque, afirmam os autores, a mesma pode ser definida como uma síntese, 

uma perspetiva geral e, eventualmente, atuando na mesma linha de formação 

que a avaliação formativa. 

No meu entendimento do referido pelos autores, a avaliação sumativa é 

um tipo de avaliação que tem como aspeto principal a perceção do 

desempenho do aluno e respetiva evolução ao longo das aulas. Nesta é, 

normalmente, atribuída uma classificação, permitindo um registo de um nível 

de desempenho. Foi, para mim, uma tarefa difícil e um dos maiores desafios 

com que me defrontei durante todo o EP. 
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O facto de assumirmos o duplo papel de professor e avaliador, com as 

devidas implicações, nomeadamente a gestão e controlo da aula e da turma e, 

simultaneamente, observar o desempenho motor era um desafio nas primeiras 

UD’s. Inicialmente, foi uma situação bastante exigente, em que apesar de ter 

planeado cuidadosamente toda a aula e ter elaborado, com rigor, a ficha de 

verificação com os conteúdos e critérios definidos, senti dificuldade em me 

concentrar no essencial, isolar e observar os aspetos técnicos em avaliação e, 

ainda, decidir se foi corretamente executado ou não, pois, por vezes, o 

movimento não era tão claro e conclusivo. 

Com o avolumar de experiências e vivências na execução desta tarefa 

fui aprimorando as estratégias de atuação e competência na avaliação. Através 

das reflexões e da partilha de experiências com o NE, PC e POF, apercebi-me 

que devia reduzir os conteúdos a serem avaliados, ou seja, ser mais seletivo e 

direto, dado que desta forma tinha mais tempo para observar todos os 

conteúdos para cada aluno. Este aspeto revelou-se muito importante, pelo que 

tentei logo colocar em prática nos últimos momentos de avaliação do primeiro 

período e daí para a frente. 

“Quanto à avaliação propriamente dita, a principal dificuldade foi a de 

preencher a ficha completa e tentar perceber bem que tipo de batimentos os 

alunos realizavam, uma vez que em certos casos os mesmos apenas tentavam 

colocar o volante no campo do adversário. A estratégia que utilizei foi tentar ir 

preenchendo os aspetos observados por cada campo, voltando aos campos 

em que sentisse a necessidade de clarificar algumas dúvidas.” 

(Reflexão Aula nº 66, UD Badminton) 

As situações em que decorria a avaliação das habilidades motoras dos 

alunos era diversa tendo em conta se era uma modalidade individual ou 

coletiva. Nas individuais, excluindo o Badminton, a mesma decorreu com 

exercícios critério que eram realizados nas aulas ou simulando uma 

competição formal, como no caso do salto em comprimento. Nas coletivas e no 

Badminton, por seu lado, o jogo formal ou o que mais se assemelhasse ao 



 

53 

mesmo, como o jogo 2x2 no Voleibol, foram as situações de aprendizagem 

selecionadas. 

Todavia, tanto na avaliação diagnóstica como na sumativa, senti a 

dificuldade de observar todos os alunos em todas as ações motoras, o que me 

levou a reduzir, ao longo do ano, o conteúdo a ser alvo de avaliação, sendo 

cada vez mais criterioso na seleção dos mesmos. Em função da sua 

diminuição, a observação tornou-se um pouco mais acessível, permitindo-me 

observar cada vez melhor o nível dos alunos, preenchendo as fichas de 

verificação com maior segurança e fiabilidade, dado que comecei a ter mais 

tempo de observação de cada habilidade motora para cada aluno. Contudo, 

nem sempre era fácil comparar o que observava com os critérios. Inicialmente 

um pouco por inexperiência, dificuldade em me concentrar apenas no 

essencial. Ao longo das diversas avaliações esta questão foi assumindo uma 

preponderância menor, tendo a minha capacidade de estabelecer prioridades e 

me concentrar no essencial sofrido uma evolução positiva. 

Foram momentos de grande aprendizagem para mim, em que me vi 

numa situação que não era muito confortável, devido à sua natureza e 

complexidade. Diminuir os conteúdos foi, sem margem para dúvidas, a 

estratégia a realçar na minha evolução. 

Considero importante destacar neste âmbito o papel que a avaliação 

formativa desempenhou. O facto de ter monitorizado as aulas de todas as 

UD’s, permitiu-me ter conhecimento sobre o nível de desempenho dos alunos, 

o que facilitou bastante o processo de avaliação sumativa. Quando tive que 

preencher as fichas de verificação já existiam determinados aspetos em que a 

classificação estava pré-definida, sendo apenas necessária a sua confirmação. 

Contudo, não considerei a avaliação um processo que tinha como 

premissa um conjunto de procedimentos que necessitámos de realizar, sem 

significado. Esteve associada à procura de melhorias no processo de ensino-

aprendizagem. Foi determinante neste aspeto, a mesma fornece-nos dados 

que são extremamente relevantes tanto para a classificação dos alunos como 
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para o último aspeto referido, o incremento da qualidade do processo ensino-

aprendizagem. 

 

4.1.5 Modelos de Instrução – Adequar para rentabilizar o ensino 

 Como nos refere Metzler (2000), cada modelo de instrução foi criado no 

sentido de proporcionar diferentes resultados na aprendizagem dos alunos. O 

autor refere que nenhum deles tem a capacidade de promover a máxima 

aprendizagem em todas as competências, sendo que uns têm um determinado 

enfoque no rendimento e outros na filiação e cultura desportiva, por exemplo. 

Para se obter o melhor ensino possível, é essencial realizar uma abordagem 

através de vários modelos (Mesquita & Graça, 2011; Metzler, 2000). Refere 

ainda que, a eficácia de um modelo está bastante relacionada com a 

capacidade de o professor seguir as suas devidas diretrizes. Desta forma, 

torna-se premente a necessidade de seguir o modelo corretamente, caso 

contrário as metas pretendidas podem não ser alcançadas (Metzler, 2000). 

 Mesquita & Graça (2011) afirmam que face às características de cada 

modelo, mais centrados no professor ou na capacidade empreendedora e 

autónoma dos alunos, é fundamental que se consiga conjugar e equilibrar a 

necessidade de promover a competência e o rendimento, mas também a 

autonomia e o gosto pela prática desportiva. 

 

4.1.5.1 Modelo de Instrução Direta 

 Ao longo de vários anos, o Modelo de Instrução Direta (MID) foi muito 

utilizado no ensino da EF, tendo sido o principal modelo nesta área (Mesquita & 

Graça, 2011; Metzler, 2000). Segundo os mesmos autores, o mesmo foi sendo 

designado de diversas formas, até que em 1979, Rosenshine, o denominou de 

Modelo de Instrução Direta, imperando desde então. 

 Mesquita & Graça (2011) caracterizam o MID como sendo um modelo 

que preconiza o professor como o centro das decisões de todo o processo de 

ensino-aprendizagem. É neste prisma que toda a gestão e controlo da aula é 
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da responsabilidade do mesmo, estabelecendo regras explícitas para cada 

situação de aprendizagem, mas também para as rotinas dos alunos durante a 

aula, como por exemplo nos vários momentos de transição de exercício ou de 

instrução, procurando maximizar o empenho e a aprendizagem dos alunos nas 

atividades propostas (Mesquita & Graça, 2011).  Para os referidos autores, o 

sentido de responsabilidade, compromisso e empenho nas atividades 

promotoras de aprendizagem é requerido, de maneira que as mesmas são 

todas organizadas e sistematizadas do ponto de vista temporal. Pretende-se 

que o tempo de empenhamento motor seja beneficiado e maximizado, 

proporcionando aos alunos critérios de êxito para melhorarem o seu 

desempenho motor (Mesquita & Graça, 2011). 

 Como referido anteriormente, o professor toma todas as decisões 

relacionadas com o ensino, sendo que Rosenshine (1983, cit. por Mesquita e 

Graça, 2011), destaca algumas, nomeadamente a estruturação com bastante 

rigor das situações de aprendizagem; a progressão do ensino por pequenas 

etapas, indicações de critério de sucesso; instrução, seja descritiva ou 

prescritiva; prática motora com intensidade; e avaliação e correção dos alunos, 

essencialmente no início do processo. 

 A implementação deste modelo, sugere a execução de várias tarefas 

essenciais pelo professor, e continuando com a referência a Rosenshine (1983, 

citado por Mesquita & Graça, 2011), autor que destaca as tarefas de revisão da 

matéria previamente aprendida, apresentação de novas habilidades ou do 

conteúdo em geral, monitorização elevada da atividade motora dos alunos e 

avaliações/correções sistemáticas em referência aos objetivos delineados. 

Revisão da matéria previamente delineada 

Rever a matéria previamente abordada permite que o professor perceba 

quais os conteúdos que os alunos apreenderam, auxilia os alunos a 

relembrarem conceitos anteriormente abordados, além de que proporciona a 

que seja estabelecida uma relação de progressão na abordagem dos 
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conteúdos, partindo do já assimilado para novas matérias (Mesquita & Graça, 

2011). 

 

Apresentação de nova habilidade ou conteúdo geral 

 Nesta etapa, o professor explica e demonstra aos alunos uma nova 

situação de aprendizagem ou habilidade motora, no sentido de que os alunos 

possam executá-la corretamente, sendo que o mesmo recorre a várias 

estratégias que realcem a informação mais relevante, como a demonstração e 

complementação de informação verbal pelos alunos e professor, até ao recurso 

a material audiovisual, entre outras (Mesquita & Graça, 2011). Todavia, é 

fundamental ter em conta o nível de desempenho motor dos alunos, 

maturidade cognitiva e a sua faixa etária (Mesquita & Graça, 2011). 

Monitorização elevada da atividade motora dos alunos 

Depois do professor ter apresentado a tarefa, numa fase inicial urge 

monitorizar a prática no sentido que os mesmos adquiram as competências 

básicas, utilizando, para além da monitorização, a emissão de informação, 

sendo de destacar o FB, essencialmente no sentido da correção, com vista a 

que o desempenho motor dos alunos atinja uma elevada taxa de sucesso, 

sendo os 80% um ponto de referência (Mesquita & Graça, 2011). A supervisão 

constante das atividades realizadas, permite ao professor organizar e 

estruturar, de forma gradual, uma maior autonomia na prática, e através de 

critérios de êxito, perceber se os alunos atingem os comportamentos 

esperados e, em caso afirmativo, perspetivar novas matérias a lecionar, 

privilegiando a definição de rotinas que auxilia os alunos a concentrarem-se na 

principal tarefa de aprendizagem das habilidades e, por consequência, manter 

a sua performance elevada (Mesquita & Graça, 2011). A existência de critérios 

de êxito definidos em função de objetivos adequados ao nível dos alunos, 

juntamente com a constante supervisão, permite que a taxa de sucesso 

aumente e, consequentemente, o professor possa perspetivar novas matérias a 

lecionar (Mesquita & Graça, 2011). 
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Avaliação e correções sistemáticas em referência aos objetivos traçados 

 O professor, além de ser responsável pela organização e estruturação 

da aula utilizando situações de aprendizagem adequadas e objetivos realistas, 

define também critérios de êxito e avalia a prática com vista à correção dos 

comportamentos (Mesquita & Graça, 2011). Neste sentido, o mesmo fornece 

informação aos alunos, essencialmente feedback em abundância, privilegiando 

o reforço positivo e a correção. O professor é o elemento promotor de 

interação, embora os alunos também o possam fazê-lo, colocando questões 

(Mesquita & Graça, 2011).  

 

4.1.5.2 Modelo de Educação Desportiva 

 O Modelo de Educação Desportiva (MED), idealizado por Siedentop, 

surgiu como alternativa aos modelos de ensino que vigoravam no âmbito da EF 

e tem por base o Desporto federado. Neste sentido, diz-nos que a educação 

desportiva proporciona vivências completas e fidedignas da realidade, 

contribuindo para que os alunos se tornem ativos do ponto de vista físico e 

mantenham essa faceta durante as suas vidas (Siedentop, 1994; Siedentop et 

al., 2004, 2011). Para além de terem oportunidade de melhorarem as suas 

competências nas várias modalidades, também são desafiados a assumirem a 

responsabilidade pelas experiências nas mesmas, nomeadamente ao 

coordenarem e a realizarem a sua gestão, possibilitando um aumento da 

responsabilidade e da sua capacidade em se integrar e conviver no seio de um 

grupo. 

 As metas principais do MED assentam não só na formação de alunos 

que sejam jogadores no verdadeiro sentido, mas também que se transformem 

em pessoas competentes, literatas e entusiastas desportivamente (Mesquita & 

Graça, 2011; Siedentop, 1994). 

 Esta abordagem no âmbito do Desporto, possui objetivos bem definidos 

para os alunos alcançarem ao longo da sua prática, como refere Siedentop 

(1994), no sentido de desenvolver a técnica e aptidão física para determinadas 
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modalidades; apreciar e ser capaz de executar uma determinada estratégia de 

jogo, participar num nível apropriado ao seu estado de desenvolvimento; 

partilhar responsabilidades no planeamento e administração das experiências 

desportivas; promover uma liderança responsável; trabalhar com eficácia no 

seio do seu grupo para atingir objetivos comuns; apreciar os rituais e 

convenções que proporcionam às modalidades o seu significado único; 

desenvolver a capacidade de tomar decisões fundamentadas acerca de 

questões desportivas; desenvolver e aplicar conhecimentos sobre a arbitragem 

e o treino; envolver-se voluntariamente em atividades desportivas fora da 

escola. 

 As características mais salientes do MED são apresentadas por 

(Siedentop, 1987, citado por Mesquita & Graça, 2011) como conceitos que 

devem ser implementados no sentido de valorizar as experiências desportivas 

e assemelhá-las à realidade desportiva. Assim, no contexto desportivo temos 

os conceitos de época desportiva, filiação, competição formal, registos 

estatísticos, evento culminante e festividade (Mesquita & Graça, 2011). 

 A época desportiva refere-se à UD, que normalmente são de curta 

duração e é recomendado que tenham, no mínimo, 20 aulas (Jones & Ward, 

1998, cit. por Mesquita e Graça, 2011). A filiação proporciona aos alunos o 

sentimento de pertença a um grupo, ou seja, que se sintam integrados, 

podendo assumir diversos papéis no seu seio, desde jogadores, árbitros, 

jornalistas, entre outros (Mesquita & Graça, 2011). Na competição formal, tal 

como no Desporto, o calendário e a constituição das equipas são definidos logo 

no início da época, no sentido de proporcionar experiências de participação 

que pressuponham uma igualdade (Mesquita & Graça, 2011). O registo 

estatístico é deveras importante, pois vai funcionar como um regulador do 

desempenho, uma ajuda na avaliação, seja ao nível de resultados ou a 

comportamentos coletivos ou individuais (Mesquita & Graça, 2011). O evento 

culminante surge no final da época desportiva, como em muitas competições 

oficiais, oferecendo um momento de celebração, com um ambiente festivo, e 

pode ser um torneio de Voleibol 3x3 ou outra competição qualquer, existindo 
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mesmo a possibilidade de serem atividades tradicionais diferentes do Desporto 

federado (Mesquita & Graça, 2011). A festividade também é enfatizada, no 

sentido de tornar a competição ao longo da época animada, promovendo nas 

equipas a seleção de nomes, camisolas, mascotes, entre outros aspetos que 

identifiquem a equipa (Siedentop, 1994). 

  

4.1.5.3 Modelos implementados na prática pedagógica 

 Durante a minha prática pedagógica, não utilizei o mesmo modelo de 

ensino para todas as modalidades. Esta questão foi devida a vários fatores, em 

especial as diferentes características das mesmas e as da turma em si, além 

do meu objetivo passar por procurar rentabilizar o tempo de empenhamento 

motor. O MID foi o modelo predominante, essencialmente nas modalidades 

individuais, porquanto era importante que a atividade e as condições de prática 

fossem definidas por mim. A realização também era da minha 

responsabilidade, pois monitorizava toda a prática e as aprendizagens dos 

alunos no sentido de fornecer informação para a correção das ações motoras e 

ajustava-a consoante o nível de desempenho motor demonstrado. Logicamente 

que este modelo foi implementado de forma adaptada em conjunto com o 

MED. Nas modalidades coletivas, tive em conta vários modelos de ensino do 

jogo que abordarei posteriormente neste documento. 

  O MED foi utilizado de forma adaptada, como referido anteriormente, 

em que vários aspetos relacionados com a época desportiva, filiação, 

competição formal, registo estatístico, evento culminante e festividade foram 

evidenciados. Contudo, a organização e instrução dos exercícios e respetivo 

feedback corretivo ficaram a meu cargo. Esta decisão baseou-se no 

pressuposto de maximizar o tempo de empenhamento motor, a autonomia dos 

alunos, dado o seu ano de escolaridade, além de que o número de aulas da 

UD não era muito extenso. 

 As aulas e o respetivo planeamento foram perspetivadas tendo em conta 

uma época desportiva, com o período inicial a decorrer durante as primeiras 
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sete aulas e a competição formal na três seguintes, sendo o evento culminante 

nas duas últimas, por sinal realizado em conjunto com outra turma. Durante 

toda a época foram registadas todas as estatísticas, fossem de jogos ou de 

exercícios realizados para treino das habilidades motoras. O capitão de equipa 

ficava a cargo da pontuação, que me transmitia para que eu pudesse registar. 

Além disso, construí duas cartolinas, uma com a pontuação total das equipas 

em cada aula e outra com as presenças dos alunos, em que valorizava com 

maior pontuação quem fosse pontual. Penso que foram duas excelentes 

estratégias para retirar o melhor rendimento de todos os alunos, pois estavam 

motivados em querer ganhar, conseguindo conjugar com a pontualidade, que 

apesar de não ser um problema, ainda exacerbou essa necessidade nos 

alunos. 

 A filiação também foi uma preocupação minha, o sentimento de pertença 

a um grupo ou equipa é importante, essencialmente no Desporto. Existiram 

quatro equipas de quatro elementos, definidas por mim de forma heterogénea, 

no sentido de que a competição fosse equilibrada. Desta forma, na competição 

2x2 era possível ter equipas de um nível um pouco superior do que outras e 

estabelecer dois níveis competitivos, A e B. Defini, também, os capitães de 

equipa em função das suas características sociais, cognitivas e motoras, sendo 

que a cor da equipa, mascote, grito, hino e lema ficaram a cargo das equipas. 

Denotei um grande envolvimento dos alunos neste aspeto, com quase todas as 

equipas a terem todos estes elementos. Este facto, juntamente com a 

competição e o evento culminante, contribuiu para que a festividade estivesse 

presente, proporcionando um ambiente positivo e motivador. 

 Por fim, o evento culminante foi uma competição contendo equipas de 

duas turmas, a minha e da colega Rita Mautempo, tendo decorrido num 

formato de eliminatórias. Aqui a festividade ainda foi mais exacerbada, 

essencialmente nos jogos finais em que seriam decididos os primeiros quatro 

classificados. No final, todos os alunos participantes receberam uma medalha 

de participação e as duplas que ficaram nos três primeiros lugares tiveram 

direito a um troféu pela classificação obtida. Todos estes objetos foram 



 

61 

construídos manualmente por mim e pela colega, sendo compostos por 

materiais alternativos, como cartão e papel, simbolizando o melhor possível os 

objetos reais. 

 Esta experiência utilizando o MED foi bastante enriquecedora tanto para 

mim como para os alunos, embora o mesmo não tenha sido implementado de 

forma integral. Destaco como ponto positivo o sentimento de pertença a um 

grupo/equipa que os alunos começaram a sentir. Para eles era um orgulho e 

satisfação poderem representar a sua equipa da melhor forma que 

conseguissem. Assim, do ponto de vista social permitiu o fortalecimento de 

laços de amizade entre os alunos das várias equipas. Além disso, também a 

motivação e o empenho são aspetos a destacar, sendo importante salientar 

que estes, juntamente com a minha decisão de ser o professor a organizar as 

situações de aprendizagem, a instruir e a corrigir, contribuíram bastante para 

uma aprendizagem positiva. Como aspetos a melhorar, considero que a gestão 

da competição pode ser alvo de melhorias da minha parte, nomeadamente 

estabelecendo mais regras orientadoras para agilizar os processos de 

transição de exercícios, organização da competição e registo estatístico. Talvez 

desta forma seja também possível ir promovendo a autonomia dos alunos, de 

forma progressiva e essencialmente ao nível da organização da competição, 

registo estatístico e arbitragem. 

 

4.1.6 Modelos de Ensino do Jogo 

4.1.6.1 Modelo de ensino dos jogos para a sua compreensão 

 Este modelo, amplamente designado de Teaching Games for 

Understanding (TGfU), teve a sua génese quando Bunker e Thorpe se 

empenharam na sua formalização (Graça & Mesquita, 2011). Preconiza o 

desenvolvimento da componente técnica em virtude da exigência que a 

componente tática determina (Graça & Mesquita, 2011). 

 É um modelo de ensino que se conjuga bem com a descoberta guiada, 

solicitando aos alunos a procura de soluções, resultando num envolvimento e 
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atenção constantes, predominantemente no sentido destes perceberem a 

componente tática do jogo (Graça & Mesquita, 2011). Assim, é possível referir 

que este modelo se baseia na ideia de que as habilidades técnicas são 

importantes se nos ajudarem a aumentar o leque de soluções para resolvermos 

os problemas que encontrámos durante o jogo, ou seja, surgem por 

determinação da exigência tática (Graça & Mesquita, 2011). 

 É constituído por seis fases, sendo a primeira referente à apresentação 

do jogo assumindo como suporte o nível de desempenho dos executantes, ou 

seja, tendo em conta uma forma de jogo adequada; a segunda fase tem em 

vista a apreciação e o entendimento do jogo e da sua abrangência, 

desenvolvendo o interesse pelo mesmo; a seguinte remete-nos para que o 

praticante desenvolva a consciência tática, sendo apresentados problemas 

para que o mesmo compreenda as táticas basilares; na quarta fase surge a 

necessidade de confrontar o executante com questões ao nível da tática com 

vista à sua resolução, promovendo uma utilização contextualizada da técnica 

em função dos problemas de origem tática; a fase seguinte situa-se no 

aperfeiçoamento das habilidades técnicas, sendo bastante relacionada com a 

anterior, uma vez que importa que seja promovida a sua eficácia no jogo; na 

última fase é requerida a combinação das fases anteriores, tudo o que se 

refere ao conhecimento tático e técnico do praticante, com vista à maximização 

da performance, do seu desempenho no jogo (Graça & Mesquita, 2011; 

Metzler, 2000). 

 Esta abordagem é implementada novamente, no entanto integrando e 

promovendo um conhecimento tático e técnico superior, que será requerido 

numa forma de jogo onde a complexidade é, simultaneamente, mais elevada. 

Este ciclo vai sendo repetido até se chegar ao jogo formal, sem nunca 

desvalorizar as aprendizagens concretizadas pelos executantes (Graça & 

Mesquita, 2011). 
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4.1.6.2 Modelo de competência nos jogos de invasão 

Este modelo tem bastante influência dos modelos de ensino dos jogos 

para a compreensão e de educação desportiva, tendo sido preconizado por 

Eliane Musch e Benny Mertens (Musch et al., 2002, citado por Graça e 

Mesquita, 2011). Procura promover um ensino dos jogos desportivos através 

de formas modificadas e, simultaneamente, solicitar envolvimento ao nível da 

organização da prática desportiva, existindo assim dois grupos de 

competências: como jogador em jogos de invasão modificados; em funções de 

apoio e coordenação (Graça & Mesquita, 2011). 

Competência como jogador 

 Para que o praticante possa evoluir neste prisma, importa articular 

didaticamente diferentes tarefas de aprendizagem, a saber as formas básicas 

de jogo; as formas parciais de jogo; e as tarefas parciais de jogo (Graça & 

Mesquita, 2011). 

Formas básicas de jogo 

 Para se conseguir proporcionar condições favoráveis à aprendizagem, 

este tipo de tarefa é essencial, não sendo mais do que uma versão modificada 

do jogo formal, assegurando a adequação ao nível de proficiência revelado 

pelos praticantes, seja ao nível motor, cognitivo ou social (Graça & Mesquita, 

2011). Assim sendo, a forma básica de jogo define todo o contexto que 

determina as competências a serem desenvolvidas e, posteriormente, 

consolidadas e aplicadas, estabelecendo requisitos para os praticantes 

poderem avançar para uma forma básica de jogo com maior complexidade 

(Graça & Mesquita, 2011). Em linha com o jogo formal, cada forma básica de 

jogo (FBJ) tem na sua constituição três estruturas parciais, sendo o objetivo 

partilhado por todas (Graça & Mesquita, 2011). Assim, as ações de ataque 

estavam definidas em finalizar, criar oportunidades de finalização e organizar o 

ataque, sendo as da defesa impedir a finalização, impedir a criação de 

oportunidades de finalização e impedir a organização do ataque (Graça & 

Mesquita, 2011). 
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Formas parciais de jogo 

 Estas são situações de aprendizagem menos complexas, geralmente 

com superioridade numérica de uma das partes, ataque ou defesa, ao contrário 

das FBJ, proporcionando a ocorrência de determinadas situações com maior 

frequência, no sentido de enfatizar certos comportamentos (Graça & Mesquita, 

2011). Desta forma, é possível criar condições facilitadoras para que os 

praticantes possam enfrentar os problemas que o jogo coloca, neste caso na 

respetiva FBJ, com vista à sua resolução (Graça & Mesquita, 2011). Todo o 

seu conhecimento e capacidades são, assim, colocados à prova, surgindo a 

necessidade do praticante os mobilizar para atingirem o êxito competitivo 

(Graça & Mesquita, 2011). 

Tarefas baseadas no jogo 

 A necessidade em proporcionar aos jogadores recursos que lhes permita 

aumentarem as soluções de resolução de determinados problemas durante o 

jogo é premente (Graça & Mesquita, 2011). As tarefas baseadas no jogo 

permitem que esses recursos sejam desenvolvidos, limitando a seleção das 

soluções ou criando condições para que as requeridas sejam as escolhidas 

(Graça & Mesquita, 2011). São facilmente transferidas para o jogo, devido ao 

facto das situações serem idênticas às formas parciais de jogo e existir relação 

entre o ataque e a defesa (Graça & Mesquita, 2011). 

Competência em funções de apoio e coordenação 

 Um praticante fica mais culto e polivalente desportivamente se tiver 

competências de organização e coordenação da prática desportiva, aplicando-

as autonomamente e com responsabilidade, tomando decisões com critério 

(Graça & Mesquita, 2011). Neste sentido, este modelo enfatiza a distribuição 

de papéis diferentes aos alunos, assumindo estes a função de capitão de 

equipa, responsável pelo material e espaço de jogo, mas também de árbitro, 

estatístico, treinador, entre outros (Graça & Mesquita, 2011). 
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Agrupamento dos alunos e avaliação 

 Segundo este modelo, é sugerida a formação de grupos heterogéneos, 

que se mantenham durante um tempo considerável, proporcionando aos 

alunos uma melhoria na aprendizagem, em grande parte devido à cooperação 

entre os melhores e os menos bons (Graça & Mesquita, 2011). A avaliação tem 

lugar em situações reais de prática, ou seja, é contextualizada na respetiva 

FBJ, e incide sobre o desempenho motor e cognitivo dos alunos, mas também 

no papel de coordenação e apoio à competição (Graça & Mesquita, 2011). São 

elaboradas fichas de verificação com base na FBJ utilizada, em que 

professores e alunos contribuem observando e avaliando a respetiva 

competência demonstrada (Graça & Mesquita, 2011). 

 

4.1.6.3 Modelo de abordagem progressiva ao jogo no ensino do Voleibol 

Este modelo, que pretende promover o aumento de competência no 

desempenho motor no Voleibol, parte do pressuposto de que a técnica é 

ensinada em função daquilo que a tática exige (Graça & Mesquita, 2011). 

Assim, o mesmo permite aos alunos desenvolverem as suas competências 

cognitivas, sociais e motoras no jogo, permitindo que os alunos compreendam 

o jogo, proporcionando uma participação equitativa e que os mesmos possam 

adquirir competências ao nível tático, técnico e físico (Graça & Mesquita, 2011). 

 O modelo possui uma estrutura curricular constituída por quatro etapas 

de aprendizagem do Voleibol, sendo estabelecidas progressões, articuladas de 

forma horizontal e vertical, sendo definida a sequência, a extensão, 

profundidade e ênfase dos conteúdos (Graça & Mesquita, 2011).  

O jogo surge como elemento central neste modelo, sendo que as 

situações de aprendizagem recorrem-se ao mesmo, embora com tratamento 

didático e modificações do contexto (Graça & Mesquita, 2011) adaptadas ao 

nível dos praticantes (Kirk & MacPhail, 2002; Maxwell, 2003; citados por Graça 

e Mesquita, 2011), sendo a passagem para o nível seguinte determinada pelo 
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domínio dos conteúdos da etapa em questão. Ao longo destas, são abordadas 

as várias formas de jogo modificadas, o 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 e 6x6. 

 É importante que o questionamento seja uma ferramenta utilizada, no 

sentido de promover a leitura do jogo e que o aluno possa ir encontrando as 

soluções (Graça & Mesquita, 2011). 

 O tipo de prática é tido em consideração, sendo definidas três tipos de 

tarefas, de aquisição, de estruturação e de adaptação. A primeira refere-se às 

habilidades técnicas básicas para se praticar o jogo, embora sem 

contextualização; a segunda tem por base proporcionar aos alunos 

oportunidades de integrarem as habilidades técnicas num contexto de jogo 

para que possam aumentar o seu leque de soluções, desempenhando um 

momento de transição para o jogo formal; a terceira reflete o jogo formal nas 

suas formas modificadas, incluindo a componente da oposição, proporcionando 

aos alunos uma vivência do jogo em que são confrontados com diversos 

problemas táticos, promovendo a sua compreensão e resolução, conjugando 

com as suas habilidades técnicas (Graça & Mesquita, 2011). 

 Este modelo também preconiza a participação dos alunos na 

organização de competições, assumindo diversos papéis, tanto na função de 

jogador como de coordenação da competição. Assim, capitão de equipa, 

responsável pelo material, árbitro, treinador, entre outras, são cargos que os 

mesmos devem desempenhar (Graça & Mesquita, 2011). 

  No que se refere à avaliação, Graça & Mesquita (2011) referem que a 

mesma deve ser realizada em situações de jogo adaptadas, seguindo o 

conceito de instrução alinhada, no sentido de se manter na mesma linha os 

objetivos, instrução e avaliação. 
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4.1.6.4 Modelos de ensino do jogo abordados 

 As diferentes modalidades coletivas que foram abordadas ao longo do 

ano letivo tiveram como base diversos modelos de ensino, todos de forma 

adaptada e alguns em conjugação com o modelo de instrução MED. 

 Assim, no Basquetebol e no Andebol, o modelo em que me baseei foi o 

modelo de competência nos jogos de invasão. A influência que o modelo de 

ensino dos jogos para a sua compreensão tem neste, também teve na minha 

prática, pois procurei sempre lecionar as habilidades técnicas conforme a 

exigência tática o determinava. Contudo, em ambas as modalidades procurei 

definir as situações de aprendizagem segundo as formas básicas de jogo 

adequadas ao nível dos meus alunos, incluindo as formas parciais de jogo e 

tarefas baseadas no jogo. 

 Por exemplo, no Basquetebol as situações de aprendizagem eram 

situações de 2x1 e 3x2, onde a superioridade numérica era uma realidade e em 

que os conteúdos tinham em conta as estruturas parciais do ataque e da 

defesa. Todavia, tendo em conta o nível dos alunos, decidi privilegiar o ataque. 

 No Andebol, as situações de aprendizagem incluíam, não raras vezes, 

apoios, criando situações facilitadoras, com superioridade numérica do ataque. 

A UD foi bastante curta, não permitindo uma abordagem muito profunda dos 

conteúdos. 

 A modalidade de Voleibol teve uma abordagem diferente, uma vez que 

baseei-me no MED ao nível da instrução, no entanto ao nível do ensino do jogo 

tive em conta o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo no ensino do 

Voleibol, embora de forma adaptada. Assim, as situações de aprendizagem 

baseavam-se no jogo, inicialmente o 1x1 e, posteriormente, o 2x2. Desta 

forma, ao nível dos conteúdos encontrei suporte nas etapas de aprendizagem 

do referido modelo, essencialmente a etapa 1 e 2, com bastante ênfase na 

segunda. Todavia, os conteúdos técnicos foram sendo abordados consoante a 

exigência tática os requisitava. 
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 Os modelos selecionados tiveram em consideração as características 

das modalidades e dos modelos de ensino do jogo. Assim, o Basquetebol e o 

Andebol, sendo jogos desportivos coletivos de invasão, tiveram uma 

determinada abordagem, ao passo que o Voleibol, porquanto uma modalidade 

de não-invasão, foi abordada de forma diferente. 

 

4.2 Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 Este capítulo reflete a minha participação e contributo nas atividades 

organizadas pelo grupo de EF, bem como atividades de âmbito escolar, 

envolvendo toda a comunidade escolar. 

 Os principais eventos em destaque são no âmbito do Desporto, 

nomeadamente os vários torneios das várias modalidades. Para além de 

promoverem a prática desportiva e sensibilizarem para um estilo de vida 

saudável, eram momentos de convívio entre toda a comunidade. No entanto, 

não se esgota apenas neste âmbito, pois existem referências a participações 

noutro tipo de eventos, como o dia da escola. 

 

4.2.1 Torneio Pêro Sport 

 Este era um evento superior que era composto por várias competições 

de várias modalidades, o Atletismo (Corta-Mato e Mega Sprinter), Andebol, 

Basquetebol, Badminton, Futebol e Voleibol. Em anos anteriores estas 

realizavam-se no final de cada período letivo, no entanto, neste ano o grupo de 

EF decidiu realizá-los ao longo do ano, com uma modalidade por mês. 

 No Atletismo tivemos duas competições distintas, o Corta-Mato e o 

Mega Sprinter. A primeira foi realizada no primeiro período, onde nas aulas 

uma das capacidades que mais era enfatizada era a resistência aeróbia, e a 

última já no segundo período letivo. Em ambas a organização nos dias de 

prova ficou a cargo do grupo de EF, no entanto, toda a preparação anterior foi 

responsabilidade do núcleo de estágio, incluindo a PC. 



 

69 

 No dia do Corta-Mato, o primeiro evento do ano letivo em que o núcleo 

de estágio participava, o nosso contributo esteve distribuído pelo registo e 

gestão da entrada dos alunos, marcação do percurso, atribuição de dorsais, 

mas também na contabilização de voltas e validação dos resultados. 

 A primeira competição coletiva foi a da modalidade de Andebol. Surgiu 

logo no mês seguinte ao Corta-Mato e a sua organização foi da 

responsabilidade do grupo de EF, tendo o núcleo realizado a sua preparação, 

nomeadamente a organização dos escalões competitivos e a estrutura da 

competição. Contou com a presença de muitos alunos, o que resultou em 

várias equipas distribuídas pelos vários escalões etários. O empenho e 

entusiasmo voltaram a ser notórios, tendo mesmo surgido a colaboração de 

alunos para desempenharem o papel de árbitro. A questão menos positiva foi a 

escassa presença de alunos a assistirem aos jogos, em parte devido ao facto 

de o dia ter sido alterado e, certamente, os professores das outras disciplinas 

terem já os seus planeamentos definidos. 

 No final do primeiro período, a competição de Basquetebol (Street 

Basket) foi a escolhida, sendo de destacar o excelente ambiente vivido no 

mesmo, realçando o espírito de convívio que o Desporto deve ter. A 

organização foi muito semelhante ao de Andebol, onde todo o grupo de EF e o 

núcleo de estágio participaram. 

 Já no segundo período, e referindo-me ao Mega Sprinter, o evento teve 

como prova única a corrida de 40 metros. A mesma foi realizada no percurso 

definido para essa distância, na zona central da escola onde é realizado o 

acesso aos diversos edifícios de salas de aula. A contribuição do núcleo foi 

direcionada para a preparação anterior ao dia da prova, com a definição e 

organização dos escalões de competição e do respetivo horário, e no dia da 

mesma centrada, novamente, no registo e gestão da entrada dos alunos, 

marcação do percurso, atribuição de dorsais e validação dos resultados. 

 A competição que se seguiu foi a da modalidade de Badminton. A 

preparação e organização da mesma foi em tudo semelhante às anteriores, 
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embora tenhamos tido em consideração o número de participantes e jogos que 

teriam que decorrer simultaneamente. Esse foi um aspeto sobre o qual tive um 

papel central, pois assumi a função de controlo de entrada dos alunos nos 

respetivos campos onde iriam jogar, alternando com outros professores do 

grupo de EF. Além disso, também os resultados e apuramentos passavam por 

mim, o que foi extremamente gratificante e enriquecedor. Foi uma boa 

experiência para acumular que contribuiu, certamente, para aumentar as 

minhas competências nesta área. 

 No final do segundo período, surgiu a modalidade mais aguardada de 

todas, o Futebol. Esta é a modalidade de eleição da generalidade dos alunos 

que frequentam a escola e, também, a minha preferida e sobre a qual me 

encontro bastante mais preparado. Para além da participação do núcleo na 

organização, assumi o papel de árbitro nos jogos dos escalões mais altos, no 

sentido de transmitir segurança e autoridade e evitar algum possível 

desentendimento. Admito que esta não é a tarefa que mais me agrada 

desempenhar, no entanto, coloquei todo o meu empenho e penso que foi uma 

participação positiva. Nos restantes jogos, os alunos assumiram este papel e 

eu estive mais disponível para a organização. Foi, contudo, um torneio 

competitivo e onde o respeito e amizade foram o ponto a destacar. 

 No terceiro período, tivemos a última competição, nomeadamente na 

modalidade de Voleibol. 

 Felizmente, em todas as modalidades os alunos da minha turma tiveram 

participações dignas, sendo algumas excelentes, como na competição de 

Basquetebol, Badminton e Voleibol. É algo que nos deixa orgulhosos e, de 

certa forma, é mais um motivo para continuarmos a seguir o nosso caminho 

durante as aulas, de forma a maximizar a aprendizagem. 

 O facto de poder ter tido contacto com estas competições e participado 

na sua organização, apesar de na minha atividade enquanto treinador já ter 

tido a oportunidade de colaborar na organização de vários eventos, foi muito 

enriquecedor até por ser num ambiente escolar e no âmbito de várias 
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modalidades. Pude perceber e contribuir significativamente nos passos mais 

importantes a serem realizados, as questões que devemos tratar, desde a 

estruturação da competição, o registo e controlo dos alunos e das equipas, até 

a gestão da entrada das equipas para os campos definidos e a construção dos 

prémios. É, certamente, algo que vou relembrar e que estou certo que me vai 

ser bastante útil no futuro. Foram, sem dúvida, momentos deveras 

fundamentais de formação e aprendizagem. 

Em todos os eventos os alunos demonstraram uma boa participação, 

com um grande número de inscrições e participações, promovendo uma 

competição salutar e um convívio muito bom. No Mega Sprinter, de destacar a 

presença de alunos do 4º ano de escolaridade pertencentes a algumas escolas 

do Agrupamento, que tiveram a oportunidade de visitar o estabelecimento de 

ensino que podem vir a frequentar no próximo ano e, simultaneamente, 

realizarem esta prova. Foi, assim, um dia diferente para estas crianças, com 

enfoque na prática desportiva. 

 

4.2.2 Semana Olímpica 2012 – FADEUP 

 Este evento, que decorreu na FADEUP, surgiu na última semana do 

primeiro período letivo, e era alusivo às modalidades que estão representadas 

nos Jogos Olímpicos da atualidade. Foram dois dias de visita, com turmas 

diferentes, em que os alunos puderam ter contacto com várias modalidades 

desportivas e visitar uma exposição com diversos equipamentos e posters com 

a história das mesmas no nosso país e respetivos palmarés. As modalidades 

abordadas no primeiro dia foram o Andebol, o Judo e o Atletismo, ao passo que 

no segundo dia foram o Rugby, a Ginástica e a Esgrima. 

 Considero bastante importante e enriquecedor este contacto com várias 

modalidades, na medida em proporciona um aumento da cultura desportiva dos 

alunos, podendo contribuir para que comecem a praticar uma das modalidades 

fora da escola ou que, pelo menos, os sensibilizem para a importância da 

atividade física e de um estilo de vida saudável. 
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4.2.3 Eventos Grupo EF e Núcleo de Estágio 

 Ao longo de todo o ano, várias atividades foram sendo propostas pelo 

grupo de EF e pelo núcleo de estágio, proporcionando dias diferentes para os 

alunos da escola. Desta forma, todo o esforço foi dedicado no sentido de se 

conseguir trazer à escola modalidades que os alunos nunca tenham tido 

contacto e que pudessem sensibilizá-los a praticar. Assim, tivemos ações de 

sensibilização de Jiu-Jitsu, de Esgrima, de Dança e de Capoeira, sendo que as 

mesmas decorreram durante as aulas de EF da parte da manhã e foram 

lecionadas por professores, monitores ou mestres, consoante a modalidade, 

convidados pelo núcleo de estágio ou pelo grupo de EF. 

 A ação de sensibilização de Jiu-Jitsu foi a primeira, decorria ainda o 

segundo período letivo, tornando a manhã das crianças da escola diferente da 

habitual. O contacto com esta modalidade permitiu aos alunos, e também a 

mim e aos vários professores que não sabiam bem em que consistia, abrirem 

os seus horizontes do conhecimento e experimentarem uma atividade nova. 

 No que concerne à Esgrima, que por sua vez decorreu já no terceiro 

período, a sua calendarização não foi tão atempada como as restantes, dado 

que apenas no dia anterior os responsáveis puderam confirmar, tendo o grupo 

de EF tido conhecimento apenas no próprio dia. Nesse dia, o núcleo tinha 

previsto dinamizar o Dia do Desporto Adaptado, que teve que ser adiado para 

cerca de duas semanas mais tarde. Ainda assim, como eu tinha requisitado o 

material à FADEUP, decidimos abordar o Voleibol Sentado e o Goalball nas 

duas primeiras aulas da manhã, antes da chegada dos responsáveis pela ação 

de sensibilização de Esgrima. Quanto à atividade, foi muito interessante, os 

alunos puderam estar sempre em movimento, e foi muito divertida, tornando 

este dia um pouco mais animado e rico em aprendizagens. 

 Aquando do Dia Mundial da Dança, também conseguimos dinamizar o 

mesmo, possibilitando aos alunos uma manhã onde o foco esteve nas danças 

de salão. Desde o Cha Cha Cha ao Samba, vários passos foram sendo 

abordados, enquanto todos procuravam acompanhar com o máximo de 

perfeição possível. Confesso que foi uma manhã bastante animada em que 
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apesar de inicialmente alguns alunos se terem mostrado pouco predispostos a 

realizar a atividade, acabaram por se integrar e aprender um pouco mais sobre 

esta modalidade. 

 Outra modalidade que ainda tivemos possibilidade de ter na escola foi a 

Capoeira. Foi dinamizada por um professor convidado, tal como aconteceu em 

todas as restantes atividades, tendo a colega Sónia Pinheiro participado, visto 

que a mesma é praticante. Devido às características da modalidade, os alunos 

já estavam bastante empenhados, mas com a oportunidade de participarem 

numa “Roda”, ainda por cima com uma professora que conheciam e que 

dominava alguns dos movimentos mais difíceis, foi extremamente motivante. 

 Considero relevante destacar a importância no incremento da cultura 

desportiva destes jovens, que em muitos casos não conheciam as 

modalidades, mas também o convívio e aprendizagem que foram 

proporcionadas aos mesmos e, certamente, os bons momentos que ficarão na 

memória de todos os que estiveram presentes. 

Todas estas atividades foram também fundamentais para a minha 

formação, em grande parte porque nunca tinha tido contacto com muitas delas. 

Permitiu-me, então, alargar um pouco os meus horizontes do conhecimento, 

aumentar um pouco os meus recursos como docente, sensibilizando-me para 

estas modalidades, sendo relevantes também no sentido de poder aconselhar 

os alunos a praticarem-nas fora da escola. 

 

4.2.4 Dia do Desporto Adaptado 

 Esta atividade foi sugerida por mim, surgindo através do contacto 

anterior com uma aula de Tópicos da Educação Física e do Desporto I, que 

teve como tema o Desporto Adaptado. Foi realizada pelo núcleo de estágio, 

contando com o auxílio do grupo de EF, e pretendia abordar o Goalball e o 

Basquetebol em Cadeiras de Rodas. Tal não foi possível, dada a 

impossibilidade de requisitar as cadeiras, o que levou a alterar o planeamento e 

a substituir a mesma pelo Voleibol Sentado. É uma modalidade bastante 
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positiva e não requeria a requisição de nenhum material, dado que era possível 

adaptar a altura da rede e o tamanho do campo, sendo utilizada a bola de 

Voleibol. 

Inicialmente, estava prevista para a segunda semana do terceiro 

período, no entanto face a um imprevisto, nomeadamente a ação de 

sensibilização de Esgrima, foi adiada para cerca de duas semanas depois. A 

responsabilidade de requisitar o material necessário ao Goalball ficou a meu 

cargo. Com antecedência dirigi-me ao Gabinete de Atividade Física Adaptada e 

solicitei a requisição da bola de Goalball e das vendas para colocar na face, a 

que acederam prontamente e ao qual estou bastante agradecido. Esta bola é 

bastante peculiar, contendo guizos no seu interior e emitindo um som que 

permite aos jogadores estimarem onde a mesma se encontra. Quanto às 

linhas, que devem ter um pequeno relevo para os praticantes se orientarem no 

espaço, utilizámos tiras antiderrapantes de forma a que fossem facilmente 

detetadas pelo tato. 

 Foi com imenso gosto que proporcionámos um momento diferente aos 

alunos da escola, pelo que logicamente que ao nível da organização a 

preocupação foi imensa. Nos dias antecedentes ao evento foi definida a 

organização dos espaços para cada modalidade e os elementos que ficariam 

nos mesmos. Para o Goalball apenas pudemos definir um campo, devido ao 

material disponível, tendo sido disponibilizados três campos para o Voleibol 

Sentado. A primeira teve lugar no ginásio, dadas as semelhanças ao nível das 

dimensões, ao passo que a segunda decorreu no pavilhão. Além disso, com 

este número de campos em atividade, a grande maioria dos alunos poderia 

estar em atividade em todos os momentos. 

 Durante a manhã fomos definindo um tempo para a realização de cada 

atividade por cada turma, embora sempre que possível tivéssemos prolongado 

um pouco mais o Goalball, pois os alunos aderiram bastante e pediam para 

que fosse repetido. Tal foi possível, essencialmente, nas turmas que tinham 

aulas de 90 minutos, uma vez que nas restantes o tempo era escasso. 
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O ambiente vivido foi muito positivo, sendo de destacar o empenho e a 

alegria que os alunos demonstraram. 

 Esta atividade foi muito importante para a minha formação, pois por um 

lado permitiu-me conhecer um pouco mais estas modalidades e o Desporto 

Adaptado em si. Além disso, também tive a oportunidade de estar envolvido em 

toda a organização do evento, desde a planificação até à realização, 

desempenhando funções que podem ser úteis no futuro, até em eventos de 

outra natureza.  

 

4.2.5 Dia da Escola 

 Este dia foi, sem dúvida, um dia especial para a escola, um dia de 

celebração. Para essa comemoração, várias atividades foram dinamizadas, a 

destacar a prova de Orientação, as Barraquinhas e um Flash Mob. 

A nossa principal função foi desempenhada na organização da primeira, 

onde cada grupo de dois professores esteve responsável por um ponto de 

controlo e aí tinha que validar a prova das várias equipas. Alunos do 4º ano das 

escolas do Agrupamento também participaram, contando com monitores que 

eram alunos voluntários do 9º ano, promovendo um ambiente acolhedor e de 

convívio entre as diversas faixas etárias. A mesma contou com perguntas de 

todos os anos de escolaridade, mas também com a tarefa de recolher 

determinados objetos no recinto da escola. Além disso, a pista para o ponto de 

controlo seguinte era sempre um símbolo alusivo ao pavilhão onde esse ponto 

estava localizado. Desta forma, para além de promovermos um dia diferente 

para a escola, conseguimos fazê-lo no âmbito desportivo e no sentido de 

aumentar o conhecimento sobre as matérias dos respetivos anos e da escola 

em si. 

 As Barraquinhas foram bastante dinâmicas, com os alunos a 

demonstrarem uma boa colaboração entre todos, tendo a comunidade 

educativa aderido em massa, incluindo encarregados de educação e familiares 
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dos alunos. Tinham comida e refrigerantes para venda, procurando 

incessantemente promover o seu produto para tentarem angariar fundos. Em 

muitos casos, para uma futura viagem de finalistas, portanto uma boa iniciativa, 

considero. 

 Outra atividade realizada foi um Flash Mob, com a participação de toda a 

comunidade educativa, em especial dos alunos. A coreografia escolhida foi a 

lecionada durante as aulas de Dança, tanto curriculares como no Programa de 

Educação para a Saúde, tendo sido realizada duas vezes e teve imenso 

sucesso, com uma moldura humana considerável. 

 Por fim, considero ser de destacar o ambiente bastante informal e 

descontraído que se viveu durante este dia, onde recordo a preocupação dos 

alunos em agradar às pessoas que participaram neste evento, tornando-o um 

momento de convívio saudável. 

 Este evento teve bastante importância na minha formação, em boa 

medida devido às funções de organização que pude desempenhar e a 

experiência que pude obter, pois nunca tinha colaborado numa prova de 

Orientação. Sensibilizou-me, também, para a necessidade de promovermos 

momentos de convívio e de comemoração na escola, pois muitas vezes neles 

surgem situações em que a criatividade e entreajuda são muito acentuadas e 

esses são valores que a instituição também deve, na minha opinião, fomentar. 

 

4.2.6 Visita ao Parque Aquático de Amarante 

 Este foi um dia diferente na vida dos nossos alunos e da escola. 

Tivemos uma visita de estudo ao Parque Aquático de Amarante, que possui 

infraestruturas excelentes para que os seus visitantes possam ter um dia com 

imensa diversão e convívio. 

 Da parte da manhã, o local onde estivemos foi a piscina de ondas 

coberta por uma estrutura, onde os alunos tiveram oportunidade de nadar e 

aproveitar os momentos de diversão que as ondas proporcionavam. 
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 De tarde o local foi diferente, foi o parque aquático ao ar livre onde 

estavam situados os “escorregas”. Nesta fase o divertimento foi ainda maior, 

com os alunos a aproveitarem todos os momentos de diversão que o parque 

proporcionava. 

A organização ficou a cargo da professora Helena, com auxílio do grupo 

de EF e do NE, que demonstrou a imensa experiência na organização deste 

tipo de visitas de estudo. Para nós estudantes-estagiários, foi a possibilidade 

de participarmos na organização de uma visita de estudo e termos a 

oportunidade de perceber os procedimentos que devem ser adotados. Assim, 

certamente no futuro estarei mais preparado, ou pelo menos mais esclarecido, 

no sentido de organizar um evento deste género, se for necessário. 

 Por fim, importa referir que este dia foi bastante positivo, sendo possível, 

também, conhecer os nossos alunos noutro contexto, percebendo os seus 

interesses e inquietações para que a nossa intervenção fosse mais adequada. 

 

4.2.7 Programa Educação para a Saúde – Futebol 

 Este projeto colmatou um pouco a ausência de Desporto Escolar na 

escola, porquanto a minha participação no mesmo foi relacionada com a 

modalidade de Futebol. Esta modalidade é a minha preferida e onde me sinto 

mais confortável na sua lecionação. 

Já existia em anos anteriores, por vezes com muitos alunos, pelo que no 

sentido de ter um pouco mais de organização, este ano foi definido apenas um 

escalão competitivo, o de infantis masculino, nascidos em 2000/2001. Penso 

que foi uma boa estratégia, uma vez que desta forma foi possível maximizar a 

aprendizagem tendo em conta que o número de alunos não foi tão elevado, 

cerca de 12. 

As sessões eram semanais e decorriam às terças-feiras, das 14.20H às 

15.05H. A afluência de alunos foi constante, rondando os 10 alunos, que com a 
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sua vontade de jogar e aprender ainda me motivavam mais para poder 

maximizar a minha intervenção. 

Foi uma experiência bastante enriquecedora, possibilitou-me conhecer 

um pouco melhor os alunos, dado que alguns pertenciam à minha turma, dar o 

meu contributo para a comunidade escolar e ter contacto com o Futebol, que 

não teria durante o ano letivo devido ao facto de não estar previsto no currículo 

nacional. Além disso, motivou-me a procurar implementar, no meu futuro 

profissional, o Desporto Escolar na escola, se não existir, ou um programa 

semelhante a este que desenvolvi. 

 

4.3 Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 O EP é um promotor de aprendizagens e experiências enriquecedoras 

por excelência, essencialmente no plano profissional. Neste prisma, é 

importante salientar as principais fontes de conhecimento e acumulação de 

experiência fundamentais ao nosso desenvolvimento enquanto docentes de 

EF. 

 Um dos primeiros documentos que foram importantes e que funcionou 

como uma orientação para o nosso EP foi o Projeto de Formação Individual 

elaborado na fase inicial do ano letivo. Permitiu-nos refletir acerca da atividade 

que desempenhámos e as práticas mais importantes, mas também sobre a 

escola e a educação. Além de tudo, desafiou-nos a fazer uma retrospetiva do 

nosso percurso pessoal e desportivo, as nossas expetativas para esta etapa 

que agora finda, sendo um excelente meio para a promoção da reflexão crítica, 

para a necessidade de organizarmos o nosso pensamento sobre nós próprios e 

o nosso contexto. 

 As aulas de Tópicos da EF e Desporto, bem como as sessões de 

esclarecimento relativas ao EP tiveram um contributo importante, sendo que a 

sessão de formação “Materiais Autoconstruídos” teve um papel significativo na 

minha formação, fornecendo-me competências e linhas orientadoras para 

poder aumentar os meus recursos e conseguir contornar possíveis 
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inexistências de material que possam surgir no meu percurso profissional. Esta 

formação foi de extrema utilidade, pois nos prémios das várias competições do 

Torneio Pêro Sport, bem como nos do evento culminante de Voleibol a 

estratégia definida teve por base a autoconstrução dos objetos. 

 Durante o desenvolvimento da nossa profissão devemos destacar 

alguns conceitos importantes, nomeadamente a ação, a investigação e a 

reflexão. A primeira é aquilo que nós desenvolvemos diariamente nas nossas 

aulas, sendo que as melhorias surgem em função de nós investigarmos e 

refletirmos sobre a nossa prática. 

A reflexão crítica, a retrospetiva, o pensamento sobre a ação e na ação 

assumiu uma preponderância muito elevada durante esta imensa etapa que é o 

EP. A nossa prática é fértil em informação que nós, enquanto professores, 

temos que procurar interpretar se queremos fazer parte da solução na 

perspetiva de proporcionarmos um processo de ensino-aprendizagem de 

qualidade aos nossos alunos. Só com um pensamento acerca do nosso 

planeamento e da nossa intervenção durante a nossa prática pedagógica é que 

podemos ter consciência daquilo que fizemos bem, e que deve ser continuado, 

mas também do que pode ser alvo de alterações com vista à melhoria. 

 Todas as reuniões com o NE, PC e POF foram determinantes neste meu 

percurso, através da partilha de conhecimentos e estratégias a implementar na 

minha prática pedagógica, na minha perspetiva sobre aquilo que é e que deve 

ser a escola, o papel da EF e do professor na atualidade, mas também no 

sentido dos conselhos que me iam fornecendo, fosse aquando das 

observações das aulas, fosse no sentido de me auxiliarem no planeamento das 

mesmas. 

 Também os meus alunos foram determinantes, uma vez que foram os 

primeiros que eu tive oportunidade de orientar e ensinar, revelando-se bastante 

empenhados, o que sem dúvida foi um fator muito motivador no sentido da 

constante procura por um processo ensino-aprendizagem de qualidade. 
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 Nesta fase final, este documento, denominado RE, teve um papel 

essencial na realização de uma retrospetiva de todo o nosso percurso, 

salientando as nossas dificuldades e as estratégias que fomos encontrando 

para as ultrapassar. Desta forma, é possível afirmar que o EP foi muito rico em 

vivências que certamente me auxiliarão no sentido de me tornar num 

profissional cada vez mais competente. 

 

4.3.1 A Psicomotricidade na promoção da aprendizagem 

4.3.1.1 Introdução 

 Na Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha, foi criado e tem sido 

implementado um projeto de intervenção que tem como objetivo o 

desenvolvimento e sucesso escolar dos alunos. Assim sendo, considerei a 

participação como uma oportunidade de incrementar o meu nível de 

conhecimentos, salientando uma constante procura pela melhoria enquanto 

professor. 

Esta  escola está inserida num Território Educativo de Intervenção 

Prioritária (TEIP), pelo que o meu estudo está inserido no projeto educativo 

TEIP 2 “Melhorar é possível”, orientado no sentido de se promover o sucesso 

educativo dos alunos e reduzir os níveis de insucesso, absentismo, indisciplina 

e o abandono escolar. 

 Atualmente a escola debate-se com diversos problemas, sendo que este 

projeto visa combater quatro questões centrais: o insucesso; o absentismo; a 

indisciplina, que causa e também é causada pelo insucesso; e a débil ligação 

escola-pais/encarregados de educação. 

 Tendo em conta os problemas da instituição, existem três tipos/eixos de 

intervenção: ao nível curricular; do desenvolvimento pessoal e social; e junto 

dos pais/encarregados de educação e comunidade. O meu eixo de intervenção 

foi ao nível da intervenção curricular, que é constituído por diversas ações, 

sendo a ação E – “Aprender na Globalidade” o meu estudo de investigação-

ação. 
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 No que concerne ao projeto “Aprender na Globalidade”, o principal 

problema é o elevado número de alunos com desenvolvimento cognitivo normal 

que revelam dificuldades ao nível da aprendizagem, do comportamento e/ou de 

socialização que contribuem para o insucesso escolar e/ou indisciplina. 

O público-alvo são os alunos que revelam dificuldades de aprendizagem 

que não são consequência de qualquer deficiência. Neste sentido, os objetivos 

prendem-se com o despertar o desejo para aprender para se elevarem os 

resultados escolares; aumentar a capacidade de assimilação de novos 

conteúdos; contribuir para que os comportamentos de agressividade e de 

incumprimento de regras diminuam; facilitar a integração do aluno na escola; 

potencializar a participação em atividades grupais; e elevar a capacidade para 

enfrentar novas situações. 

Para se desenvolver esta ação foi criada uma sala de apoio destinada a 

alunos que revelassem os problemas anteriormente referidos, que fossem 

resultantes de dificuldades na organização psicológica/motora/cognitiva que 

suportam o sucesso escolar. 

 Nesta ação intervêm os professores da escola que tenham 

disponibilidade para realizar este trabalho com os alunos, sendo 

supervisionados e auxiliados pela professora responsável pela ação, que 

possui experiência e formação específica na área da psicomotricidade. 

O objetivo consistia, então, em verificar a relação entre a 

psicomotricidade e a evolução das aprendizagens de um aluno da escola. 

Foram realizados exercícios motores, sensório-motores e percetomotores para 

se tentar atingir uma melhoria nos seus resultados escolares. 

Este projeto encontra suporte na psicomotricidade, conceito que 

Fonseca (1988, p. 15) refere como “as relações recíprocas, incessantes e 

permanentes dos fatores neurofisiológicos, psicológicos e sociais, que intervêm 

na integração, elaboração e realização do movimento humano”. 
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4.3.1.2 Revisão da Literatura 

 No âmbito da temática apresentada, vários temas devem ser tratados e 

referenciados, dada a sua importância e proximidade. 

 Como refere Le Boulch (1988), a educação psicomotora é uma 

importante ajuda para que se consigam atingir funções mentais nas 

aprendizagens escolares. Já Fonseca (1992) afirma que a psicomotricidade 

traduz a organização psiconeurológica no qual todas as aprendizagens 

humanas encontram suporte. 

 Do que estes autores referem, podemos perceber a interligação entre a 

psicomotricidade e a aprendizagem, bem como as dificuldades que possam 

existir. 

 

4.3.1.2.1 Aprendizagem 

 Assim, é importante apresentar o conceito de aprendizagem para que 

possamos compreender um pouco a ocorrência das dificuldades de 

aprendizagem. 

 Neste contexto, Fonseca (1984) informa-nos de que a aprendizagem é 

um aspeto bastante complexo, bastante abrangente, sendo muito difícil 

elaborar uma definição rigorosa e limitada. Continua, contudo, referindo a 

aprendizagem como uma alteração de comportamento decorrente da 

experiência, sendo influenciado por condições internas e externas 

relativamente ao indivíduo e respetivo contexto. 

Fonseca (1999) afirma que aprender é desenvolver, é evoluir, porquanto 

o desenvolvimento humano assume o significado de aprendizagem humana. É 

destacada a relevância dos mecanismos sensório-percetivo-motores no 

processo, pois a aprendizagem é apresentada como sendo responsável pela 

combinação de esquemas sensório-motores que já existem (Fonseca, 2005). 
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 Como nos refere Fonseca (1984, p. 296), ”em resumo, a aprendizagem 

é um comportamento, isto é, uma relação inteligível entre a situação (conjunto 

de estímulos do mundo exterior; papel, lápis, letras, números, etc.) e a ação 

(adaptação, escrever, desenhar, ler, cantar, pintar, etc.), que põe em jogo 

estruturas neurológicas de receção, integração, controlo e expressão, onde os 

aspetos biológicos não se opõem aos aspetos sociais, isto é, onde as 

condições de aprendizagem da criança (condições externas), não se opõem à 

competência científico-relacional dos professores e dos adultos socializados 

responsáveis pela sua educação global (condições externas)”. 

A aprendizagem engloba a conservação e armazenamento da 

experiência anterior, porquanto a partir da memória dessas experiências 

anteriores surge a noção de controlo da ação, no sentido de evitar o processo 

de tentativas e erros (Fonseca, 1984). Assim, esta é uma função do cérebro, 

sendo este que aprende (Fonseca, 1984). Constitui, ainda, a atividade mental 

humana (Fonseca, 1992). 

Do que nos refere Fonseca (1984), o cérebro assume um papel 

fundamental na aprendizagem. 

Neste sentido, Luria (s.d., citado por Fonseca, 1992) distingue três 

unidades funcionais básicas, salientando a função particular na atividade 

mental humana. 

Deste modo, a primeira unidade funcional, de regulação tónica, de alerta 

e dos estados mentais, compreende os fatores da tonicidade e equilibração 

(Fonseca, 1992). Os sistemas desta unidade mantêm o tónus cortical e 

corporal e, ainda, experimentam as influências superiores do córtex (Fonseca, 

1992). 

A segunda unidade funcional, de receção, análise e armazenamento da 

informação, engloba a lateralização, noção do corpo e estruturação espácio-

temporal (Fonseca, 1992). Esta inclui funções ao nível da receção, codificação 

e armazenamento de informação, localizando-se nas partes posteriores dos 
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hemisférios do cérebro, contendo os lobos occipital (visão), parietal (tátilo-

quinestésico) e temporal (audição) (Fonseca, 1992). 

A terceira unidade funcional, de programação, regulação e verificação da 

atividade, contempla os dois últimos fatores, a praxia global e praxia fina 

(Fonseca, 1992). Esta unidade é responsável por programar, regular e verificar 

a atividade, estando localizada nas regiões anteriores do córtex e atuando nos 

movimentos intencionais (Fonseca, 1992). 

 

4.3.1.2.2 Dificuldade de aprendizagem 

Depois de percebermos em que consiste a aprendizagem, importa 

apresentar as dificuldades de aprendizagem, que podem estar na base de uma 

dificuldade no rendimento escolar das crianças. 

 Fonseca (1984) apresenta-nos as dificuldades de aprendizagem como 

uma perturbação no desenvolvimento do indivíduo, em que a imaturidade 

psicomotora é uma realidade, à qual está associada uma desordem ao nível da 

receção, integração e expressão da atividade simbólica. 

O mesmo autor indica-nos que a dificuldade de aprendizagem está 

associada uma disparidade ao nível biológico, psicológico e social com 

influência no desenvolvimento integral e dialético da criança. As principais 

dificuldades e problemas que se refletem neste âmbito são ao nível da 

lateralização e praxia ideo-motora, estruturação percetivo-motora, orientação 

espacial e sucessão temporal, entre outros fatores que estão relacionados com 

dificuldades de índole psicomotora. 

Do que refere este autor, é possível estabelecer a conexão entre as 

dificuldades de aprendizagem e a psicomotricidade. 

Assim, Kirk (citado por Fonseca, 1984, p.226) apresenta as dificuldades 

de aprendizagem como “um atraso, desordem ou imaturidade num ou mais 

processos: da linguagem falada, da leitura, da ortografia, da caligrafia ou da 
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aritmética; resultantes de uma possível disfunção cerebral e/ou distúrbios de 

comportamento, e não dependentes de uma deficiência mental, de uma 

privação sensorial (visual ou auditiva), de uma privação cultural ou de um 

conjunto de fatores pedagógicos”. 

 Outra definição surge neste espetro, a de Bateman (1965, citado por 

Fonseca, 1984, p.226), que nos indica que “as crianças que têm dificuldades 

de aprendizagem, são as que manifestam discrepâncias educacionalmente 

significativas. Discrepância entre o seu potencial intelectual estimado e o atual 

nível de realização escolar, relacionada essencialmente, com desordens 

básicas do processo de aprendizagem, que pode ser ou não acompanhada por 

disfunções do sistema nervoso central. As discrepâncias de qualquer maneira 

não são causadas por um distúrbio geral de desenvolvimento ou provocadas 

por privação sensorial (sensory loss)”. 

 Por seu turno, Nielsen (1999, p. p.64) refere-se às dificuldades de 

aprendizagem como “uma perturbação que interfere com a capacidade para 

guardar, reter, processar ou produzir informação”. 

 Fonseca (1984) salienta que uma criança com dificuldade de 

aprendizagem não é um deficiente, seja sensorial, motor, intelectual  ou 

emocional. Neste sentido, afirma que a mesma manifesta uma discrepância 

assinalável entre o seu potencial intelectual estimado e o seu atual nível de 

realização escolar; apresenta desordens básicas no processo de 

aprendizagem; apresenta ou não, uma disfunção do SNC; não apresenta sinais 

de debilidade mental, privação cultural, perturbações emocionais ou de 

privação sensorial (visual ou auditiva); evidencia dificuldades percetivas, 

disparidades em vários aspetos de comportamento e problemas no 

processamento da informação, quer ao nível recetivo, quer integrativo e 

expressivo. 

 Fonseca (1984) indica-nos que a identificação deve ser realizada o mais 

cedo possível, fazendo referência a estudos de Wedell (1975) e Bindrim (1978), 

no sentido de se promover uma intervenção preventiva nos diversos 
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parâmetros de desenvolvimento (linguagem, psicomotricidade, perceção 

auditiva e visual e comportamento emocional). 

 

4.3.1.2.3 Psicomotricidade 

 Este tema é de verdadeira importância, sendo um conceito que surge 

associado à aprendizagem e às dificuldades de aprendizagem. 

Neste sentido, Fonseca (1988) reitera a relevância do papel da 

psicomotricidade na educação percetivo-motora, ou seja, na educação integral 

de todas as crianças, possuam, ou não, dificuldades de aprendizagem. 

Considerando estas últimas, ocorrem por vezes ligadas à psicomotricidade, 

nomeadamente problemas de orientação espacial, dificuldades ao nível da 

imagem corporal e da estruturação espácio-temporal. 

Segundo Fonseca (1992), Wallon foi um dos primeiros autores a 

debruçar-se sobre a questão da psicomotricidade, sendo que também 

Ajuriaguerra foi um dos principais estudiosos. 

 No entender de Wallon e Ajuriaguerra (citados por Fonseca, 1992), a 

psicomotricidade concebe a relação entre os aspetos biológicos e culturais no 

desenvolvimento da criança, não atuando de forma isolada. Neste sentido, 

assume uma expressão significativa, pois engloba e relaciona as atividades 

psíquica e motora (Fonseca, 1992). O comportamento integra o movimento, 

sendo a psicomotricidade considerada como uma integração superior da 

motricidade, em que reflete a relação da criança e o meio, e um instrumento 

que permite elaborar a consciência e efetivá-la, ou seja, uma motricidade 

planeada, com intenção (Fonseca, 1992). 

Mais tarde, outros autores foram aprofundando esta temática, sendo que 

Fonseca (1988, p. 15) refere-se à psicomotricidade como “as relações 

recíprocas, incessantes e permanentes dos fatores neurofisiológicos, 

psicológicos e sociais, que intervêm na integração, elaboração e realização do 

movimento humano”. Fonseca (1988) advoga a posição da psicomotricidade na 
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educação percetivo-motora da criança, no sentido de proporcionar uma 

formação integral. 

Meur & Staes (1989) acrescenta que a psicomotricidade procura 

evidenciar a motricidade, a mente e a afetividade, nomeadamente a relação 

entre estes conceitos. Já Mello (1989) intervém destacando e relacionando o 

homem e respetivo corpo com o contexto físico e sociocultural em que o 

mesmo vive. Segundo este autor, as dimensões cognitiva, afetiva e social 

estão sintonizadas com o ato motor. 

Mello (1989) refere que vários estudos realizados no âmbito desta 

temática apontam para três campos de atuação da psicomotricidade, 

nomeadamente a Reeducação Psicomotora, a Terapia Psicomotora e a 

Educação Psicomotora. 

A Reeducação Psicomotora é destinada a indivíduos que apresentam 

sintomas de ordem psicomotora, por exemplo, debilidade motora, atraso e 

instabilidade psicomotora, bem como outros distúrbios psicomotores (Mello, 

1989). A Terapia Psicomotora é, normalmente, dirigida a crianças que revelam 

grandes perturbações, em que a adaptação é de ordem patológica (Mello, 

1989). A Educação Psicomotora refere-se mais a crianças com um 

desenvolvimento considerado “normal”, sendo que atua como uma parte 

integrante durante o percurso pré-escolar e escolar (Mello, 1989). 

Fonseca (1988) refere que ao nível das dificuldades escolares, que em 

muitos casos estão associados problemas familiares pedagógicos e 

sociopatológicos, a psicomotricidade pode ter uma função bastante positiva ao 

nível da prevenção. 

Fonseca (2005, p. 25) diz-nos que “a psicomotricidade pode ser definida 

como o campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as 

influências, recíprocas e sistémicas, entre o psiquismo e a motricidade”. Neste 

sentido, o psiquismo é constituído pelo conjunto do funcionamento mental, pelo 

que integra as sensações, as perceções, as imagens, as representações, 

simbolizações, concetualizações, construções mentais, entre outros aspetos 
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(Fonseca, 2005). Já a motricidade, por seu turno, constitui-se como o conjunto 

de expressões mentais e corporais, que engloba funções tónicas, posturais, 

somatognósicas e práxicas que as suportam e sustentam (Fonseca, 2005). 

 

4.3.1.2.4 Bateria Psicomotora de Fonseca 

 Fonseca (1992) elaborou a Bateria Psicomotora, no sentido de se fazer 

uma deteção e identificação de dificuldades de aprendizagem e de 

psicomotricidade, sendo possível definir o perfil psicomotor das crianças. 

A mesma surgiu no sentido de se relacionar as três unidades funcionais 

do cérebro, segundo o modelo luriano, com os fatores psicomotores (Fonseca, 

1992). 

A Bateria Psicomotora auxilia na identificação ou despistagem de défices 

funcionais em termos psicomotores, contemplando a integração sensorial e 

percetiva associada ao potencial de aprendizagem da criança (Fonseca, 1992). 

Contudo, a sua utilidade tem sido, essencialmente, na observação de perfil 

psicomotor, no sentido de se poderem compreender os problemas de 

comportamento e aprendizagem de crianças e jovens (Fonseca, 1992).  

Esta bateria engloba, então, sete fatores psicomotores: tonicidade; 

equilibração; lateralização; noção do corpo; estruturação espácio-temporal; 

praxia global; praxia fina. 

Relativamente à tonicidade, esta é composta pelos subfactores da 

extensibilidade, passividade, paratonia, diadococinésias e sincinésias. Segundo 

Fonseca (1992), a tonicidade desempenha um papel importante na 

organização da psicomotricidade, garantindo aspetos como a postura e as 

atitudes presentes nas ações motoras humanas. Na extensibilidade, 

Ajuriaguerra (1988) refere a importância em determinar a dominância lateral, 

em virtude da organização tónico-muscular e tónico postural mais integrada 

que os membros dominantes têm tendência a apresentar, em consequência da 

habituação. A passividade avalia a capacidade de relaxação passiva dos 
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membros e suas extremidades distais (mãos e pés). Na paratonia, a sua 

avaliação permite avaliar a liberdade motora no aspeto articular, além de uma 

organização tónico-motora de base. Nas diadococinésias é possível detetar 

movimentos associados fragmentados e dismétricos, que podem refletir uma 

imaturidade na inibição psicomotora. As sincinésias traduzem os movimentos 

associados que acompanham a realização do movimento intencional (Fonseca, 

1992). 

 Na equilibração, avalia-se a capacidade ao nível do equilíbrio, sendo 

considerados os subfactores da imobilidade, do equilíbrio estático e do 

equilíbrio dinâmico. Quanto à imobilidade, avalia o controlo vestibular e 

cerebeloso da postura, ou seja, a existência de ajustamentos, reações tónico-

emocionais, movimentos involuntários, gesticulações, sorrisos, oscilações, 

entre outros. No equilíbrio estático, a sua avaliação proporciona, também, a 

determinação do grau de controlo vestibular e cerebeloso da postura. O 

equilíbrio dinâmico já nos remete para a avaliação da precisão, economia e 

melodia dos movimentos (Fonseca, 1992). 

 No que se refere ao fator da lateralização, esta avalia a consistência da 

preferência dos telerrecetores (visão e audição) e dos proprioefetores (mão e 

pé), localização bilateral e contra lateral (Fonseca, 1992). 

O fator noção do corpo engloba o sentido quinestésico, autoimagem, 

imitação de gestos e desenho do corpo. O sentido quinestésico permite avaliar 

o grau de conhecimento integrado do seu corpo, que os propriocetores 

fornecem. A autoimagem avalia a função propriocetiva. A imitação de gestos 

visa avaliar a capacidade de análise visual, de posturas e gestos desenhados 

no espaço, a memorização visual de curto termo e respetiva realização de 

cópia gestual bilateral. O desenho do corpo avalia o nível de integração 

somatognósica (Fonseca, 1992). 

 No que concerne à estruturação espácio-temporal, refere-se à 

capacidade em estruturar o espaço e o tempo, estando presentes, neste 

sentido, os fatores da organização espacial, a estruturação dinâmica, 
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representação topográfica e estruturação rítmica. A organização espacial 

permite avaliar a capacidade de cálculo da distância e os ajustamentos dos 

planos motores necessários para executar o percurso. A estruturação dinâmica 

refere-se à capacidade de memorização de curto espaço de tempo de 

estruturas espaciais simples, contemplando a análise visual, memória e 

rechamada das sequências e da posição dos elementos. A representação 

topográfica avalia a capacidade espacial semiótica, a capacidade de 

interiorização e realização de uma trajetória no espaço, destacando a 

integração espacial global e a capacidade de transferência de dados espaciais 

representados para dados espaciais agidos. A estruturação rítmica avalia a 

capacidade de memorização e reprodução motora de estruturas rítmicas 

(Fonseca, 1992). 

  A praxia global compreende a execução de tarefas motoras sequenciais 

globais, em que estão presentes grandes grupos musculares. É composta 

pelos subfactores coordenação óculo-manual, coordenação óculo-pedal, 

dismetria e dissociação. A observação da coordenação óculo-manual 

contempla a capacidade de coordenar movimentos manuais com referências 

ao nível da dimensão percetivo-visual, onde entram em causa o cálculo da 

distância e altura do lançamento, bem como as características do alvo e peso 

do objeto. A coordenação óculo-pedal engloba a capacidade de coordenar 

movimentos pedais tendo em consideração as respetivas referências percetivo-

visuais, além do cálculo da distância e do lançamento. A dismetria resulta da 

observação dos dois subfactores anteriores, a coordenação óculo-manual e 

óculo-pedal, avaliando a adaptação visuoespacial e visuoquinestésica de 

movimentos orientados para um alvo ou objetivo a determinada distância. A 

dissociação contempla a capacidade de individualizar diversos segmentos 

corporais que participam na planificação e execução motora de gestos 

intencionais (Fonseca, 1992). 

 A praxia fina engloba a realização de movimentos ao nível da preensão 

e manipulação de objetos, tendo na sua composição os fatores psicomotores 

da coordenação dinâmica manual, tamborilar e velocidade-precisão. A 
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coordenação dinâmica manual tem como objetivo estudar a coordenação fina 

das mãos e dos dedos com as capacidades visuoperceptivas, requerendo a 

praxia fina e atenção, fixação e captação visual dos objetos. O tamborilar 

contempla uma tarefa de motricidade fina no sentido de estudar a dissociação 

digital sequencial, que requer uma localização tátilo-quinestésica dos dedos e a 

sua motricidade independente e harmoniosa. Esta compreende a realização de 

movimentos finos de oponibilidade de uma forma precisa. A velocidade-

precisão contempla a preferência manual e a coordenação visuográfica. 

Requer a integração de movimentos de um lápis com as aquisições percetivo-

visuais da coordenação visuomotora, figura e fundo e posição-relação espacial 

(Fonseca, 1992). 

 Após a realização de todos os testes, é definido o perfil psicomotor da 

criança, tendo em conta o resultado obtido nos vários fatores psicomotores. A 

cotação dos testes na avaliação têm em conta uma classificação de 1 a 4 

pontos, considerando: 1 ponto – ausência de resposta ou realização imperfeita, 

incompleta, inadequada e descoordenada; 2 pontos – realização fraca, com 

dificuldades de controlo e revelando sinais desviantes; 3 pontos – realização 

completa, adequada e controlada; 4 pontos – realização perfeita, precisa, 

económica e controlada. O resultado total da avaliação psicomotora é obtido 

através do somatório da média obtida em cada fator psicomotor. A cotação 

mais elevada que se pode verificar é de 28 pontos, refletindo a classificação de 

4 em todos os fatores, ao passo que a mais reduzida situa-se nos 7 pontos, 

traduzindo a classificação de 1 ponto em todos os fatores. 

Assim, o perfil psicomotor apráxico reflete a cotação entre 7 e 8 pontos, 

referindo-se a alunos que revelam dificuldades de aprendizagem significativas 

do tipo moderado ou severo. São apresentados sinais disfuncionais evidentes, 

equivalentes a disfunções psiconeurológicas, sendo que o potencial de 

aprendizagem se caracteriza por uma lenta modificabilidade. Crianças com 

este perfil não realizam, ou realizam de forma imperfeita, a maioria das tarefas 

da Bateria Psicomotora. 
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 O perfil dispráxico (entre os 9 e os 13 pontos) reflete um aluno que 

revela dificuldades de aprendizagem ligeiras. São apresentados um ou mais 

sinais desviantes que tem significação neuro-evolutiva, dependendo da idade e 

da severidade do sintoma. Pensa-se que pode ter uma disfunção 

psiconeurológica dos dados táteis, vestibulares e propriocetivos, que interferem 

com a capacidade de planificar ações, que se traduz em dificuldades de 

aprendizagem. 

 O perfil eupráxico (entre os 14 e os 21 pontos) refere-se a alunos sem 

dificuldades de aprendizagem. Embora o nível de realização seja completo, 

adequado e controlado em quase todos os fatores, podem revelar imaturidade 

ou imprecisão de controlo num ou noutro subfator. Não apresentam sinais 

desviantes, sendo crianças sem problemas psicomotores. A probabilidade da 

criança com este perfil revelar dificuldades de aprendizagem significativas ou 

apresentar sinais de disfunção cerebral é baixa, contudo não é garantido que 

não apresentem. 

 O aluno com o perfil eupráxico/hiperpráxico (entre os 22 e os 26 pontos) 

não apresenta dificuldades de aprendizagem, revelando, neste sentido, uma 

organização psiconeurológica normal. 

 O perfil hiperpráxico (entre os 27 e 28 pontos) é alcançado por alunos 

que não tenham dificuldades de aprendizagem e não apresentem uma 

pontuação inferior a 3 em nenhum fator psicomotor.  

 

4.3.1.3 Metodologia 

4.3.1.3.1 Procedimento 

Na fase inicial do projeto procedeu-se a uma avaliação psicomotora, 

utilizando a Bateria Psicomotora de Fonseca (1992), no sentido de se definir o 

perfil psicomotor e se perceberem as principais dificuldades de aprendizagem. 

Posteriormente, foi identificado o perfil psicomotor e foram identificadas 

as dificuldades de aprendizagem. Na etapa seguinte, para se ultrapassar estas 
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dificuldades, foram realizados vários exercícios ao nível motor, sensório-motor 

e percetomotor. 

Na fase final do projeto, nomeadamente nas últimas sessões, foi 

efetuada uma nova avaliação psicomotora, no sentido de se perceber a 

evolução alcançada. Por fim, procedeu-se à verificação dos resultados 

escolares. 

As sessões eram de um tempo letivo por semana, ou seja, quarenta e 

cinco minutos, tendo decorrido ao longo dos segundo e terceiro períodos 

letivos. O espaço disponível era apenas uma sala, contudo por vezes foi 

possível utilizar o ginásio da escola. Nestas sessões eram propostas atividades 

que visassem as dificuldades de aprendizagem reveladas, com exercícios que 

preferencialmente tivessem a dimensão lúdica presente.  

 

4.3.1.4 Apresentação e discussão dos resultados 

 Os resultados da avaliação psicomotora estão apresentados nos 

Quadros (I, II, III, IV, V, VI e VII), em que a cotação é atribuída de 1 a 4 pontos, 

conforme descrito anteriormente. 

 

Quadro I - Avaliação psicomotora do fator equilibração. 

Fator 
Psicomotor 

Subfator Psicomotor 
Avaliação 

Inicial 
Avaliação 

Final 

Equilibração 

Imobilidade 4 4 

Equilíbrio estático 

Apoio retilíneo 4 4 

Ponta dos pés 3 3 

Apoio no pé 2 3 

Equilíbrio dinâmico 
Marcha controlada 3 3 

Evolução no banco 3 - 

Saltos 

Unipedal direito 4 4 

Unipedal esquerdo 4 4 

Pés juntos frente 4 4 

Pés juntos trás 4 4 

Pés juntos fechados 4 4 
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Quadro II - Avaliação psicomotora do fator noção corporal. 

Fator 
Psicomotor 

Subfator Psicomotor 
Avaliação 

Inicial 
Avaliação 

Final 

Noção 
Corporal 

Sentido quinestésico 4 3 

Autoimagem 4 4 

Imitação de gestos 2 3 

Desenho do corpo 3 3 

 

 

Quadro III - Avaliação psicomotora do fator estruturação espácio-temporal. 

Fator 
Psicomotor 

Subfator Psicomotor 
Avaliação 

Inicial 
Avaliação 

Final 

Estruturação 
Espácio-
temporal 

Organização 2 3 

Estruturação dinâmica 2 3 

Representação topográfica 3 - 

Estruturação rítmica 2 1 

 

 

Quadro IV - Avaliação psicomotora do fator praxia global. 

Fator 
Psicomotor 

Subfator Psicomotor 
Avaliação 

Inicial 
Avaliação 

Final 

Praxia Global 

Coordenação óculo-manual 3 1 

Coordenação óculo-pedal 4 4 

Dismetria 4 3 

Dissociação 

Membros superiores 4 4 

Membros inferiores 4 4 

Agilidade 3 4 

 

 

Quadro V - Avaliação psicomotora do fator praxia fina. 

Fator 
Psicomotor 

Subfator Psicomotor 
Avaliação 

Inicial 
Avaliação 

Final 

Praxia Fina 

Coordenação dinâmica manual 2 3 

Tamborilar 3 4 

Velocidade-precisão 3 3 
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Quadro VI - Avaliação psicomotora inicial. 

4 – Perfeita, económica, 
harmoniosa e bem controlada 

       

3 – Controlada e adequada        

2 – com dificuldades de controlo        

1 – Imperfeita, incompleta e 
descoordenada 

       

Nível de realização 

T
o

n
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a
d

e
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q
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íb
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o
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e
 

N
o

ç
ã
o

 

C
o

rp
o

ra
l 
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s
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P
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l 

P
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x
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a
 

 

Quadro VII - Avaliação psicomotora final. 

4 – Perfeita, económica, 
harmoniosa e bem controlada 

       

3 – Controlada e adequada        

2 – com dificuldades de controlo        

1 – Imperfeita, incompleta e 
descoordenada 

       

Nível de realização 

T
o

n
ic

id
a
d

e
 

E
q

u
il
íb

ri
o
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d
a
d
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Após a análise dos resultados na avaliação inicial, foram identificadas 

dificuldades ao nível do equilíbrio, nomeadamente ao nível do controlo 

vestibular e cerebeloso da postura; na estruturação espácio-temporal, no 

cálculo da distância e dos ajustamentos dos planos motores necessários para 

executar um percurso, memorização de curto espaço de tempo de estruturas 

espaciais simples, que engloba a análise visual, memória e rechamada das 

sequências e da posição dos elementos, bem como memorização e repetição 

de estruturas rítmicas; e na praxia fina, ao nível da coordenação fina das mãos 

e dos dedos com as capacidades visuoperceptivas, que requer a atenção, 

fixação e captação visual dos objetos, bem como a dissociação digital 

sequencial, que requer uma localização tátilo-quinestésica dos dedos e a sua 

motricidade independente e harmoniosa, e também na velocidade-precisão que 

engloba a preferência manual e a coordenação visuográfica (Fonseca, 1992). 
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Requer a integração de movimentos de um lápis com as aquisições percetivo-

visuais da coordenação visuomotora, figura e fundo e posição-relação espacial 

(Fonseca, 1992). Na lateralidade, o perfil de preferência é ao nível da direita, 

sendo que não revela dificuldades neste aspeto. 

Relativamente ao quadro VI, podemos verificar que na avaliação inicial 

realizada nas primeiras sessões, a maioria dos fatores psicomotores situaram-

se no nível 3, salientando uma realização completa, adequada e controlada dos 

testes. Com os resultados obtidos foi possível perceber que o perfil psicomotor 

se situou ao nível do eupráxico, totalizando vinte pontos. 

Na avaliação final, efetuada nas últimas sessões, os valores refletem 

também um perfil psicomotor eupráxico. No entanto, devido à falta de material 

na escola e de assiduidade do aluno, não foi possível avaliar determinados 

fatores, nomeadamente a tonicidade, em ambas as avaliações, e a 

estruturação espácio-temporal, na avaliação final. Neste sentido, tanto o perfil 

psicomotor inicial como o final não são completos, o que não permite concluir 

que se tenha mantido, tendo em consideração a falta de informação relativa 

aos fatores referidos. 

Considerando o quadro VII, ao nível da lateralidade (quatro), noção 

corporal (três) e praxia fina (três) os resultados mantiveram-se, sendo que na 

praxia global a cotação desceu um ponto. O facto do número de sessões ter 

sido relativamente baixo pode ser um dos motivos, o que sugere que um 

trabalho deste tipo deva ser realizado em maiores espaços de tempo para que 

se possa melhorar a sua qualidade. 

Nas sessões iniciais, o aluno revelava alguma insegurança nas suas 

capacidades, o que podia estar associado às suas dificuldades escolares. De 

acordo com este facto, juntamente com o perfil psicomotor inicial e as 

dificuldades identificadas, os exercícios realizados durante as sessões foram 

ao nível do equilíbrio e coordenação, memorização e concentração, 

manipulação e precisão, tendo sempre a dimensão lúdica, ou seja, do jogo. As 

sessões foram realizadas em conjunto com uma colega de estágio que também 
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estudou esta área, o que permitiu trocar impressões sobre os exercícios a 

executar na procura de uma evolução positiva do aluno. 

Como exemplo de exercícios, no equilíbrio, caminhar de uma ponta à 

outra em cima de um banco sueco; na manipulação e precisão, tentar colocar 

objetos dentro de uma caixa, na maioria bolas de ténis, bem como desenhar o 

maior número de pontos e cruzes numa folha quadriculada, com alinhamento 

vertical-horizontal e sem sobrepor as linhas dos quadrados; ao nível da 

memorização, jogos de memória com cartões contendo figuras, dispostos 

numa mesa e virados para baixo, em que o objetivo era encontrar a figura 

igual, além de retenção de estruturas rítmicas para de seguida repetir essas 

estruturas, como por exemplo sequências de figuras geométricas. 

Apesar de alguns resultados não terem sido melhorados, como 

esperado, o principal objetivo era verificar a relação entre a psicomotricidade e 

a evolução das aprendizagens, no sentido de melhorar os seus resultados 

escolares. Desta forma, a evolução das aprendizagens ao longo do ano foi 

positiva, o que resultou numa redução no número de disciplinas com 

classificação negativa, permitindo a transição de ano de escolaridade. 

 

4.3.1.5 Conclusões e sugestões para o futuro 

No final de todo este projeto, é recompensador perceber que todo este 

trabalho contribuiu para que o aluno melhorasse algumas dificuldades iniciais, 

bem como as aprendizagens escolares, apesar do reduzido número de 

sessões realizadas. 

 Neste sentido, a psicomotricidade pode ter uma boa influência nos 

resultados escolares, como sugere Fonseca (1988), que refere que ao nível 

das dificuldades escolares a psicomotricidade pode ter uma função bastante 

positiva ao nível da prevenção. 

Este é um projeto que já existia e que pode continuar nesta escola, bem 

como ser realizado noutras escolas. O apoio escolar aos alunos é muito 
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importante, pois pode ser a diferença entre o sucesso e o insucesso na 

assimilação das aprendizagens. A colaboração de um maior número de 

professores pode, também, trazer vantagens, dado que mais alunos poderão 

participar no projeto e dispor destas aprendizagens durante mais tempo e 

durante um número de horas maior, o que permite um trabalho com maior 

qualidade. Além disso, as sessões poderão ter início numa faixa etária mais 

baixa, pois como nos aponta Fonseca (1984), referindo-se a estudos de Wedell 

(1975) e Bindrim (1978), a identificação das dificuldades deve ser realizada o 

mais cedo possível, para que se possa promover uma intervenção preventiva 

nos diversos parâmetros de desenvolvimento (linguagem, psicomotricidade, 

perceção auditiva e visual e comportamento emocional). 

Por fim, importa referir que foi muito enriquecedor participar neste 

projeto, permitindo aumentar o meu conhecimento ao nível da temática da 

psicomotricidade, a qual era desconhecida para mim, e contribuir para o 

sucesso escolar dos alunos. 
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Esta imensa tarefa que foi o EP decorreu ao longo deste ano letivo e, 

nesta fase, é possível afirmar que foi uma experiência muito enriquecedora, 

tanto ao nível profissional como pessoal. A mesma proporcionou-me a 

oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que adquiri durante a 

minha formação académica, autonomia nas decisões que eram necessárias 

tomar, tanto ao nível do método de ensino como dos conteúdos. Revelou-se, 

portanto, um excelente período formativo, determinando a acumulação de 

práticas e vivências que me permitiram incrementar o meu desempenho ao 

nível da docência da EF. 

 A constante procura em ultrapassar as dificuldades com que me ia 

deparando, através do contacto com a vida profissional, foram fundamentais 

para que os meus conhecimentos teóricos ganhassem significado e 

contribuíssem para se tornarem em competências e não fossem apenas 

informação teórica. Assim, a tentativa de encontrar diferentes estratégias para 

as várias dificuldades, bem como o espírito de iniciativa, de dinamismo, 

permitiram-me consciencializar um pouco mais de tudo o que é importante para 

podermos alcançar, e manter, a competência no âmbito pedagógico. 

Mais especificamente, uma das dificuldades que tive durante a prática 

letiva foi com o aspeto do FB. Inicialmente nem sempre cumpria o “ciclo de 

FB”, emitindo-o e não observando a performance do aluno na tentativa 

seguinte, não me permitindo confirmar até que ponto o mesmo tinha realmente 

percebido. Com os vários conselhos que me foram fornecidos, consegui ser 

mais consistente nesta tarefa. 

 Outro dos aspetos a considerar foi ao nível da componente da avaliação. 

Na realização das primeiras avaliações sumativas, surgiram duas dificuldades. 

Em primeiro lugar era difícil concentrar-me apenas nos aspetos técnicos que 

eram avaliados, sendo que a minha observação era muito genérica. Em 

segundo lugar, o facto de colocar demasiados itens de avaliação também não 

me ajudava, pois por vezes não tinha tempo para os observar na totalidade. 

Com os conselhos que me foram transmitidos, nomeadamente na diminuição 

de itens a avaliar, pude ter, gradualmente, mais tempo disponível nas 
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avaliações para me concentrar e ser mais rigoroso. No final desta etapa, tenho 

a perfeita consciência de que melhorei bastante nesta componente. 

 Tive a oportunidade de realizar o planeamento do ensino, nas diversas 

fases. De destacar o facto de planear as aulas e alterá-las quando foi 

necessário, tendo em conta o facto dos alunos não perceberem os exercícios, 

ou então o facto de serem bastante fáceis e existir desmotivação. Foi preciso 

refletir na ação e alterar, algo que foi um desafio e que considero que fui 

evoluindo. Juntamente com o planeamento, a reflexão também foi uma 

componente à qual dediquei atenção e que me permitiu pensar sobre a minha 

prática. Neste sentido, percebi que quanto melhor dominarmos a matéria, 

teremos mais soluções para proporcionar um melhor processo de ensino-

aprendizagem aos alunos. 

 Ao nível da instrução, transmissão de informação e transição de 

exercícios, posso referir que evoluí bastante. A reflexão foi essencial para ir 

tentando encontrar estratégias que me permitissem ultrapassar o desafio de 

tornar os momentos de instrução e de transição mais rápidos, por exemplo, 

realizando transições parciais e procurando selecionar a informação mais 

importante a transmitir. 

 O futuro profissional que se avizinha não é propriamente acessível, as 

oportunidades para os profissionais de EF não são abundantes, sendo algumas 

traduzidas em instabilidade nos primeiros anos. Todavia, estou consciente 

deste fator, das dificuldades que poderei encontrar, sendo que estas 

contribuem para que me sinta ainda mais motivado a ultrapassá-las e poder 

exercer o meu papel de docente. 

Este documento, que está a chegar ao fim, só teve razão de ser devido à 

imensa tarefa que foi o EP, onde fui retratando as minhas principais vivências. 

As dificuldades, os sucessos, os insucessos, as boas decisões, as menos 

boas, enfim, os passos principais que me ajudaram a iniciar esta fase da minha 

vida, a vida profissional. 
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 É com imensa nostalgia e orgulho que recordo todos os momentos 

vividos. Estou certo que tudo o que aprendi durante este ano letivo me vai 

ajudar a tornar num professor cada vez mais atento e reflexivo, procurando 

incessantemente por proporcionar aos alunos um processo de ensino-

aprendizagem com a maior qualidade possível. 
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Anexo I – Planeamento Anual Específico 

 

1º Período 

Mês Semana Dia Aula Unidade Didática Espaço 

Setembro 

1ª 
18 1 Aptidão Física Pavilhão 

20 2 e 3 Aptidão Física Gin./Exterior 

2ª 
25 4 Aptidão Física Pavilhão 

27 5 e 6 Atletismo Gin./Exterior 

Outubro 

1ª 
02 7 Atletismo Pavilhão 

04 8 e 9 Atletismo Gin./Exterior 

2ª 
09 10 Atividades (C.M.) Gin./Exterior 

11 11 e 12 Basquetebol Pavilhão 

3ª 
16 13 Rugby Gin./Exterior 

18 14 e 15 Basquetebol Pavilhão 

4ª 
23 16 Atletismo Gin./Exterior 

25 17 e 18 Rugby Pavilhão 

Novembro 

1ª 
30 19 Basquetebol Pavilhão 

01 Feriado   

2ª 
06 20 Rugby Pavilhão 

08 21 e 22 Rugby Gin./Exterior 

3ª 
13 23 Atletismo Pavilhão 

15 24 e 25 Rugby Gin./Exterior 

4ª 
20 26 Atletismo Gin./Exterior 

22 27 e 28 Basquetebol Pavilhão 

5ª 
27 29 Atletismo Gin./Exterior 

29 30 e 31 Rugby/Teste Pavilhão 

Dezembro 

1ª 
04 32 Aptidão Física Gin./Exterior 

06 33 e 34 Basquetebol Pavilhão 

2ª 
11 35 Basquetebol Pavilhão 

13 36 e 37 Atividades (Basq.) Gin./Exterior 
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2º Período 

Mês Semana Dia Aula Unidade Didática Espaço 

Janeiro 

1ª 03 38 e 39 Atletismo Gin./Exterior 

2ª 
08 40 Atividades (M.S.) Pavilhão 

10 41 e 42 Atletismo Gin./Exterior 

3ª 
15 43 Ginástica Gin./Exterior 

17 44 e 45 Andebol Pavilhão 

4ª 
22 46 Ginástica Gin./Exterior 

24 47 e 48 Andebol Pavilhão 

Fevereiro 

1ª 
29 49 Ginástica Gin./Exterior 

31 50 e 51 Andebol Pavilhão 

2ª 
05 52 Badminton Pavilhão 

07 53 e 54 Ginástica Gin./Exterior 

3ª 
12 55 Atletismo Pavilhão 

14 56 e 57 Ginástica Gin./Exterior 

4ª 
19 58 Badminton Pavilhão 

21 59 e 60 Badminton Gin./Exterior 

Março 

1ª 
26 61 Atletismo Gin./Exterior 

28 62 e 63 Andebol/Teste Pavilhão 

2ª 
05 64 Ginástica Gin./Exterior 

07 65 e 66 Badminton Pavilhão 

3ª 
12 67 Badminton Gin./Exterior 

14 68 e 69 Atividades(Bad) Pavilhão 

 

3º Período 

Mês Semana Dia Aula Unidade Didática Espaço 

Abril 

1ª 
02 70 Voleibol Pavilhão 

04 71 e 72 Dança Gin./Exterior 

2ª 
09 73 Voleibol Pavilhão 

11 74 e 75 Dança Gin./Exterior 

3ª 
16 76 Voleibol Pavilhão 

18 77 e 78 Dança Gin./Exterior 

4ª 
23 79 Dança Gin./Exterior 

25 Feriado   

Maio 

1ª 
30 80 Dança Gin./Exterior 

02 81 e 82 Voleibol Pavilhão 

2ª 
07 83 Dança Gin./Exterior 

09 84 e 85 Voleibol Pavilhão 

3ª 
14 86 Voleibol Pavilhão 

16 87 e 88 Dança/Apt. Fís. Gin./Exterior 

4ª 
21 89 Voleibol Pavilhão 

23 90 e 91 Orientação Gin./Exterior 

5ª 
28 92 Orientação Pavilhão 

30 93 e 94 Apt. Fís./Teste Gin./Exterior 

Junho 

1ª 
04 95 Orientação Gin./Exterior 

06 96 e 97 Voleibol Pavilhão 

2ª 
11 98 Aptidão Física Gin./Exterior 

13 99 e 100 Voleibol Pavilhão 
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Anexo II – Unidade Didática de Ginástica 

 

 

Legenda: I – Introdução; E – Exercitação; C – Consolidação; AS – Avaliação Sumativa. 

  

  1º Período 

                                    Aulas 
Conteúdos 

1 2 3 4 5/6 7/8 

      

G/E G/E G/E G/E G/E G/E 

H. Motoras 
Ginástica de 

Solo 

Rolamento à frente 
engrupado 

I/E E E E C AS 

Rolamento à frente 
com M.I. afastados 

I/E E E E C AS 

Rolamento à 
retaguarda 
engrupado 

  I/E E E/C AS 

Rolamento à 
retaguarda com M.I. 

afastados 
  I/E E E/C AS 

Apoio facial invertido 
com rolamento à 

frente 
I/E E E E E  

“Avião”  I/E E E E/C AS 

“Ponte”  I/E E E E/C AS 

Roda   I/E E E/C AS 
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  1º Período 

                                     Aulas 
Conteúdos 

1 2 3 4 5/6 7/8 

      

G/E G/E G/E G/E G/E G/E 

Cultura Desportiva 

História da modalidade     x x 
Terminologia 

Específica 

Nomenclatura elem. técnicos 

Ao longo de todas as aulas, durante a execução dos 
exercícios. 

Nomenclatura material de Ginástica 

Segurança e utilização do material 

Ajudas 

Conhecimento aspetos técnicos 

Fisiologia do Treino e Condição 
Física 

Cap. Condicionais 
 

Flexibilidade Situações de aprendizagem da aula. 

Força superior     2x10 2x10 

Força média     2x15 2x15 

Força inferior     2x10 2x10 

Resistência aeróbia     10’ 10’ 

Cap. Coordenativas 

Destreza  

Situações de aprendizagem da aula. 
Diferenciação cinestésica 

Equilíbrio 

Ritmo 

Conceitos Psicossociais 

Assiduidade 

Ao longo de todas as aulas. 

Autoestima 

Autonomia 

Coesão 

Concentração 

Cooperação/Entreajuda 

Empenho/Superação 

Fair-Play 

Higiene Pessoal 

Pontualidade 

Respeito 

Responsabilidade 
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Anexo III – Exemplo Plano de Aula de Voleibol 

 

 

Professor Estagiário: João Costa    Professora Cooperante:  

Unidade Didática: Voleibol     Local:  

Espaço:       Função Didática:  

Material:  

Data:   /  /    Hora:   :   H 

Ano:      Turma:  

Aula nº:      Nº de Alunos:  

Sessão nº:  / 

Duração:   ’ (  ’ TU) 

Objetivos da Aula: Introduzir e exercitar o serviço por baixo, a manchete, o jogo 2x2, as ações sem bola do abrir espaço, 

prosseguir, transição e ajustamento. Exercitar o passe, deslocamentos (ântero-posteriores e laterais) e o jogo 1x1, e adquirem 

a noção de oposição. Fomentar a responsabilidade e autonomia dos alunos em relação aos exercícios propostos para a aula. 

Evidenciar a cooperação, a entreajuda, bem como o espírito de grupo nos alunos. Conhecer alguns aspetos da história da 

modalidade (fundador, nome original, fundação da Federação Internacional de Voleibol, estatuto olímpico da modalidade, 

modalidade em Portugal). 

 

 

P

a

r

t

e 

 

Tempo 
Objetivos Comportamentais Situações de Aprendizagem 

Componentes 

Críticas 
Organização Alunos/Professor 

 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

5’ 
 
08:30 H 
08:35 H 

 
1. Os alunos ouvem com atenção e 
intervêm quando solicitados ou 
quando têm dúvidas. 
 
 

Ex. 1 – Realização da chamada: 
1. Diálogo com os alunos, no sentido 
de abordarmos os principais exercícios 
a realizar durante a aula. 

 
1. Em silêncio se o 
professor estiver a 
falar. 
 
1. Colocar dedo no ar 
para intervir. 

Os alunos posicionam-se à frente do professor, 
sentados no banco sueco. 

5’ 
08:35 H 
08:40 H 

Os alunos: 
2. Introduzem e exercitam o serviço 
por baixo, dirigindo o corpo para o 
alvo, fletindo ligeiramente o tronco à 
frente com ligeira flexão dos MI, bola 
colocada na palma da mão oposta à 
altura da cintura, movimento de trás 
para a frente do MS hábil e batimento 
na bola com a palma da mão/mão 
fechada. 
2. Exercitam o passe, contactando a 
bola ao nível da testa, com ligeira 
flexão dos M.I. e M.S., mãos em 
forma de concha e dedos afastados, 
progressiva extensão dos M.I. e M.S. 
no momento de contacto com a bola. 

Ex. 2 – Jogo 1x1 em cooperação: 
2. Dentro da sua equipa, em grupos de 
2 na rede, os alunos realizam passe, 
frente a frente, de modo a não deixar a 
bola cair no solo. Iniciam em serviço 
por baixo. 
Tentar realizar o número máximo de 
passagens da bola por cima da rede, 
sem deixar a bola cair. 

 
2. ”Bola à altura da 
cintura e movimento do 
MS de trás para a 
frente”; 
 
2. “Contactar a bola 
com a palma da mão 
ou mão fechada”; 
 
2. “Joga a bola acima e 
à frente da cabeça”; 
 
2. “Coloca as mãos em 
forma de concha”; 

 
2. “Cresce para a bola”. 

Os alunos dirigem-se para o campo pré-definido 
pelo professor. 
O professor vai passando por todos os campos, 
mantendo-se sempre numa posição que permita 
ter contacto visual com toda a turma. 
 

F 

U 

N 

D 

A 

M 

E 

N 

T 

A 

L 

10’ 
 

08:40 H 
08:50 H 

Os alunos: 
3. Adquirem a noção de oposição, 
enviando a bola para dentro dos 
limites do campo e escolhendo alvos 
para colocar a mesma. 
3. Introduzem e exercitam as ações 
sem bola do abrir espaço, ocupando 
o espaço para intervir, e do 
prosseguir, seguindo a jogada e 
mantendo-se disponível para jogar. 

Ex. 3 – Jogo 1x1 em oposição: 

3. Dentro da sua equipa, jogo 1x1, com 
serviço por baixo. Jogos de 5 minutos 
cada, em que quem obtiver mais 
vitórias vai fazer equipa no jogo 2x2 
com quem for o segundo. 

 
3. “Tenta colocar a bola 
dentro dos limites do 
campo”; 
 
3. “Ocupa a posição 
para intervir”; 
 
3. “Segue a jogada 
para voltar a jogar”. 

Os alunos dirigem-se para o campo pré-definido 

pelo professor. 
O professor vai passando por todos os campos, 
mantendo-se sempre numa posição que permita 
ter contacto visual com toda a turma. 
 
 

10’ 
 

08:50 H 
09:00 H 

Os alunos: 
4. Introduzem e exercitam o jogo 2x2 
com o serviço por baixo. 
4. Introduzem e exercitam a 
manchete, com pés à largura dos 
ombros e um mais avançado, flexão 
dos MI para contactar a bola e ligeira 

Ex. 4 – Jogo 2x2 em cooperação: 
4. Dentro da sua equipa, jogo 2x2 com 
as equipas definidas em função do 
exercício anterior. Iniciam em serviço 
por baixo e podem realizar passe e 
manchete. 
Tentar realizar o número máximo de 

 
4. “Membros superiores 
em extensão”; 
 
4. “Contactar a bola 
com os antebraços”; 
 

Os alunos dirigem-se para o campo pré-definido 
pelo professor. 
O professor vai passando por todos os campos, 
mantendo-se sempre numa posição que permita 
ter contacto visual com toda a turma. 
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inclinação do tronco à frente, MS em 
extensão e com altura inferior à 
cintura, MS em supinação, mãos 
unidas e extensão dos MI no 
momento do contacto com a bola, 
realizado com a superfície formada 
pelos dois antebraços. 
4. Introduzir e exercitar as ações sem 
bola da transição, após o contacto, 
estabilização de nova posição para 
agir, e do ajustamento, adequação da 
posição corporal à características da 
trajetória da bola, 

passagens da bola por cima da rede, 
sem deixar a bola cair. 

4. “Após contactar a 
bola, estabiliza nova 
posição”; 
 
4. “Ajusta a posição à 
trajetória da bola”. 

30’ 
 

09:00 H 
09:30 H 

Os alunos: 
5. Exercitam o jogo 2x2 com o serviço 
por baixo. 
5. Exercitam a manchete, com pés à 

largura dos ombros e um mais 
avançado, flexão dos MI para 
contactar a bola e ligeira inclinação 
do tronco à frente, MS em extensão e 
com altura inferior à cintura, MS em 
supinação, mãos unidas e extensão 
dos MI no momento do contacto com 
a bola, realizado com a superfície 
formada pelos dois antebraços. 
5. Exercitar as ações sem bola da 
transição, após o contacto, 
estabilização de nova posição para 
agir, e do ajustamento, adequação da 
posição corporal à características da 
trajetória da bola, 

Ex. 5 – Jogo 2x2 em oposição: 
5. Jogo 2x2, com as equipas definidas 
em função das vitórias no jogo 1x1 
dentro de cada equipa. A equipa nos 
quais os jogadores tiveram mais 
vitórias jogam com quem teve mais 
vitórias das outras equipas, enquanto 
os que tiveram menos jogam contra 
quem teve menos. Jogos de 10 
minutos cada. Os jogadores que ficam 
momentaneamente sem jogar 
assumem o papel de árbitro e 
estatístico. 
Pontuação:  
Vitória – 3 pontos; 
Empate – 2 pontos; 
Derrota – 1 ponto. 

 
5. “Membros superiores 
em extensão”; 
 
5. “Contactar a bola 
com os antebraços”; 
 
5. “Após contactar a 
bola, estabiliza nova 
posição”; 
 
5. “Ajusta a posição à 
trajetória da bola”. 

Os alunos dirigem-se para o campo pré-definido 
pelo professor. 
O professor vai passando por todos os campos, 
mantendo-se sempre numa posição que permita 
ter contacto visual com toda a turma. 
 
 

 

10’ 
 

09:30 H 
09:40 H 

Os alunos: 
Ouvem com atenção a instrução. 
 
6.1 Realizam abdominais, deitando-

se no solo, na posição de decúbito 
dorsal, com os MI fletidos e 
realizando a flexão do tronco. 
6.2 Executam flexões de braços, 
sendo que se colocam na posição de 
prancha com os MS à largura dos 
ombros, fletindo o cotovelo até um 
ângulo aproximado de 90º. 
6.3 Realizam agachamentos, sendo 
que os alunos colocam-se de pé e 
realizam, de forma alternada, a flexão 
e extensão do joelho sem que o 
joelho não ultrapasse a linha do pé. 

Ex. 6 – Exercícios de Força: 
Os alunos realizam: 
6.1 - 2 séries de 12 abdominais; 
6.2 - 2 séries de 10 flexões de braços; 
6.3 - 2 séries de 10 agachamentos. 

 
6.1 Fletir o tronco; 
 
6.2  Manter o corpo em 

prancha. 
 
6.3 Fletir joelhos sem 
deixar que estes 
passem a linha dos 
pés. 

Os alunos posicionam-se à frente do professor, 
em pé, para ouvirem a instrução. 
 
Os alunos colocam-se dispõem-se à frente do 
professor, não muito dispersos. 
O professor posiciona-se virado para os alunos, 
de forma a conseguir ter o controlo sobre a 
turma. 

F 

I 

N 

A 

L 

5’ 
 

09:40 H 
09:45 H 

Os alunos: 
Realizam alguns alongamentos de 
acordo com o indicado pelo professor. 
 
Ouvem com atenção e intervêm 
quando solicitados. 
 
 

Retorno à Calma - Alongamentos: 
Retorno à calma com a realização de 
alguns alongamentos dos principais 
grupos musculares utilizados ao longo 
da aula. 
 
Considerações Finais: 
Breve conversa com os alunos, de 
modo a refletirmos sobre a aula, bem 
como para o esclarecimento de 
eventuais dúvidas. 

Realizar os 
alongamentos sem 
insistência. 
 
Em silêncio se o 
professor estiver a 
falar. 
Colocar dedo no ar 
para intervir. 

Os alunos dispõe-se no espaço, à frente do 
professor e orientados para o mesmo. 
 
Os alunos posicionam-se à frente do professor, 
em pé. 

10’ 
09:45 H 
09:55 H 

Os alunos adquirem hábitos de 
higiene pessoal. 

Higiene Pessoal: 
Os alunos tomam banho e trocam de 
roupa. 

A aula de Educação 
Física tem que ser 
realizada com 
equipamento próprio. 

 

 

 


