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Resumo 
 

O relatório de estágio pretende ser um documento de reflexão critica sobre 

experiencias vividas e competências adquiridas ao longo do estágio 

profissional. Assumiu-se como uma oportunidade de fundamentar e colocar em 

prática num contexto real o conhecimento fundamentalmente teórico até aqui 

adquirido, tendo em mente a busca da excelência e as 

competências/características do Bom Professor. 

O mesmo decorreu na Escola Secundária de Rio Tinto, ficando integrada no 

núcleo de estágio1, constituído por mais dois elementos, sob o 

acompanhamento da professora cooperante, Inês Cardoso, e da professora 

orientadora da Faculdade, Elisa Marques. 

Este relatório encontra-se organizado em sete capítulos, sendo o primeiro 

destinado ao “Enquadramento Biográfico” onde me apresento, descrevo o meu 

percurso, aludindo a expetativas, medos e anseios. No segundo capítulo 

intitulado de “Enquadramento Da Prática Profissional”, é referenciado o 

contexto concetual, legal, institucional e funcional do estágio profissional. Aqui 

caraterizo a escola onde se realiza esta prática, refletindo sobre a importância 

do trabalho em equipa, do professor cooperante e mais importante- os meus 

alunos. Por fim, a temática de ser professor, caraterísticas e a importância da 

reflexão no percurso do docente. O terceiro capítulo “Realização da Prática 

Profissional”, organizado por subcapítulos, que incluem a organização do 

processo de ensino-aprendizagem, o Estudo de Investigação-Ação, a 

Participação na Escola e Relações com a comunidade. No estudo realizado foi 

sobre a temática: “Demonstração de aprendizagem: a exploração de modelos 

de ensino”. O quarto capítulo é elaborado tendo por base as reflexões sobre a 

própria reflexão, que muito me ajudaram a aumentar as minhas 

potencialidades. O quinto capítulo “Um olhar sobre o futuro” alude à 

importância desta experiência como enriquecedora em todo o meu percurso e 

formação como futura docente de Educação Física. E por fim, as referências 

bibliográficas que suportaram e fundamentaram sob o ponto de vista teórico as 

minhas opções e reflexões, e os elementos de pós-texto do relatório, os 

anexos. 
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Abstract 
 

The internship report is intended as a discussion paper on critical lived 

experiences and skills acquired during the internship. Was seen as an 

opportunity to support and put into practice in a real context largely theoretical 

knowledge acquired so far, keeping in mind the pursuit of excellence and skills / 

characteristics of the good teacher. 

The same took place in the High School of Rio Tinto, getting integrated into the 

core stage 1, consisting of two elements, under the supervision of the 

cooperating teacher, Ines Cardoso, and guiding teacher of the Faculty, Elisa 

Marques. This report is organized into seven chapters, the first being for the 

"Biographical Background" where I introduce myself, I describe my journey, 

alluding to expectations, fears and anxieties. In the second chapter titled "The 

Professional Practice Framework", is referenced context Conceptual, legal, 

institutional and functional professional stage. Here characterize school where 

this practice takes place, reflecting on the importance of teamwork, the 

cooperating teacher and more importantly, my students. Finally, the theme of 

being a teacher, characteristics and importance of reflection in the course of 

teaching. The third chapter "Completion of Professional Practice" organized by 

subchapters which include the organization of teaching and learning, the Study 

of Research-Action, Participation in School and Community Relations. The 

study was conducted on the theme: "Demonstration of learning: the exploration 

of models of teaching." The fourth chapter is ending with the Professional 

Development. This chapter was prepared based on the reflections on his own 

reflection, which greatly helped me increase my potential. The study was 

conducted on the theme: "Demonstration of learning: the exploration of models 

of teaching." The fifth chapter "A Look into the Future" alludes to the importance 

of this experience as enriching throughout my career and training as a future 

teacher of Physical Education. And finally, the references that supported and 

substantiated under the theoretical point of view my options and reflections. 
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PROFESSIONAL MODELS OF TEACHING REFLECTION



 

 

 

 



XVII 

Abreviaturas 

 

EP- Estágio Profissional 

FADEUP- Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

PES- Prática de Ensino Supervisionado 

RE- Relatório de Estágio 

MID- Modelo de Instrução Direta 

MEP-Modelo de Ensino por Pares  

EF- Educação Física 

ISAVE- Instituto Superior de Saúde Do Alto Ave 

ISMAI- Instituto Superior da Maia  

ESRT- Escola Secundária de Rio Tinto 

UT- Unidade Temática 

RI- Regulamento Interno da Escola 

PEE- Projeto Educativo de Escola 

PAA- Plano Anual de Atividades 

MED- Modelo de Educação Desportiva 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 
 



 



21 

Introdução 

 

A crescente complexidade e diversidade das sociedades atuais exigem dos 

professores uma maior preparação profissional e autonomia para enfrentarem 

diferentes problemas e desafios, e o Estágio Profissional (EP) visa a integração 

do estudante na prática da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

através da prática supervisionada, em contexto real. Pretende-se com isto, o 

desenvolvimento das competências profissionais que fomentem nos futuros 

docentes uma atuação crítica e reflexiva, capaz de dar resposta aos desafios e 

exigências da profissão.  

Este documento, denominado de Relatório de Estágio (RE) pretende ser 

uma narração reflexiva de toda a ação desenvolvida durante o EP no ano letivo 

2012-2013. Desta forma, é uma cogitação final em que a autora pretende 

resumir todo o seu estágio, para que o leitor entenda e saiba o trabalho 

desenvolvido ao longo de um EP. 

Como refere Roldão (2007), o que carateriza o professor é a ação de 

ensinar, que nas sociedades atuais configura-se com a especialidade de fazer 

aprender alguma coisa a alguém.  

Esse estágio foi efetuado na Escola Secundária de Rio Tinto (ESRT), 

situada no concelho de Gondomar, com uma turma de 11º ano do curso de 

Ciências e Tecnologias. O núcleo de estágio era formado por mais dois 

estudantes-estagiários, uma professora da escola, intitulada de professora 

cooperante e pela professora orientadora da FADEUP. 

Durante este ano, muito ficará na memória, não teremos outra 

oportunidade como esta, de nos mantermos sempre acompanhados por 

alguém que viveu e vive o ensino de perto. Experiências e vivências bastantes 

positivas que elevam o ser tanto a nível profissional como humano, que não 

avizinham uma reflexão resumida. 

A competência profissional assenta no crescimento das competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, que coadjuvado a uma boa ética 

profissional valida o trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, a 

assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a conduta adequada na escola. 
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Desta forma, o EP leva a que o estudante-estagiário, adquira as 

“ferramentas” necessárias para a sua prática futura, procurando sempre as 

soluções para os desafios e dificuldades e na procura de uma intervenção mais 

conhecedora, coerente e eficaz. 

No ensino as metáforas e as imagens são o seu suporte, porém as boas 

aulas, o bom professor, o desempenho pedagógico e o espírito de melhoria na 

sua própria aprendizagem mudam com o tempo, mudanças essas que 

persistem na continuidade, na identidade, no núcleo central da ideia do que é o 

ensino particularmente em ajudar alguém a aprender algo que foi crucial na sua 

formação. 

 

 Este documento intitulado de RE, encontra-se estruturado em sete 

capítulos, sendo o primeiro destinado ao “Enquadramento Biográfico” onde me 

apresento, descrevo o meu percurso, aludindo a expetativas, medos e anseios. 

No segundo capítulo intitulado de “Enquadramento Da Prática Profissional”, é 

referenciado o contexto concetual, legal, institucional e funcional do estágio 

profissional. Aqui caraterizo a escola onde se realiza esta prática, refletindo 

sobre a importância do trabalho em equipa, do professor cooperante e mais 

importante- os meus alunos. Por fim, a temática de ser professor, caraterísticas 

e a importância da reflexão no percurso do docente. O terceiro capítulo 

“Realização da Prática Profissional”, organizado por subcapítulos, que incluem 

a organização do processo de ensino-aprendizagem, o Estudo de Investigação-

Ação, a Participação na Escola e Relações com a comunidade. No estudo 

realizado foi sobre a temática: “Demonstração de aprendizagem: a exploração 

de modelos de ensino”. No quarto capítulo é elaborado tendo por base as 

reflexões sobre a própria reflexão, que muito me ajudaram a aumentar as 

minhas potencialidades. O quinto capítulo “Um olhar sobre o futuro” alude à 

importância desta experiência como enriquecedora em todo o meu percurso e 

formação como futura docente de Educação Física. E por fim, as referências 

bibliográficas que suportaram e fundamentaram sob o ponto de vista teórico as 

minhas opções e reflexões. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enquadramento Biográfico 
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1.1 Quem sou. Percurso e Atualidade 

 

Antes de começar a discorrer sobre o meu percurso, importa saber 

quem sou respondendo à questão: Quem sou eu? 

O meu nome é Teresa De Jesus Pereira Ferreira, nasci em Braga no dia 

17 de Dezembro de 1985, residindo ainda na mesma cidade. 

 Desde que nasci estive envolvida no meio do desporto. O meu pai foi 

durante alguns anos jogador de futebol e por motivos de doença deixou muito 

cedo de jogar, porém incutiu nos meus irmãos o gosto pelo futebol.  

Sempre me vi ligada ao desporto, sou bastante ativa não conseguindo 

manter-me parada e talvez esse facto me levou a seguir nesta vertente; 

contudo durante o secundário necessitei de alguns anos para poder saber 

exatamente que futuro seguir, pois para a minha família seguir a carreira na 

área do desporto nunca foi bem vista. 

Fiz parte do desporto escolar em voleibol, e o gosto pela modalidade 

levou-me a querer sempre mais, como jogadora nunca tive grande êxito 

optando desta forma pela carreira da arbitragem. Iniciei no Sporting Clube de 

Braga como marcadora, e por convite da Associação de Voleibol de Braga 

realizei o curso de árbitro, onde ainda me encontro a exercer a nível regional 

de indoor e nacional em voleibol de praia. 

Aprendi a trabalhar em grupo, a conviver com personalidades diferentes, 

a ultrapassar dificuldades e a superar tristezas. Aprendi a ser mais 

compreensiva, mais companheira, mais amiga e mais lutadora.  

A minha vida escolar também foi sempre muito organizada. Gostava de 

ter tudo controlado, de modo a não deixar que nada pudesse constituir um mal 

maior e/ou um obstáculo às minhas perspetivas. O único momento em que me 

senti mais preocupada, e também um pouco à deriva, foi quando terminei o 12º 

ano de escolaridade e não tendo a certeza qual o curso superior a escolher. 

 Embora gostasse de desporto e me sentisse bastante à vontade no 

mesmo, tinha muitas incertezas, pois sempre gostei da área de saúde, para 

além da já citada falta de apoio familiar em relação ao Desporto.  
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Com todas estas dúvidas, parei o percurso académico durante um ano 

para ter a certeza do futuro a seguir, matriculando me assim nas técnicas de 

Desporto, visto que me encontrava na área de saúde. Nesse mesmo ano 

concorri para a FADEUP, não colocando outra opção de Desporto, pois esse 

era o meu objetivo, não entrei, e como a segunda opção era Química Aplicada 

Ramo de Materiais Plásticos, visto que adorava química, contudo não fiquei 

satisfeita com o curso, levando me a inscrever no Instituto Superior de Saúde 

do Alto Ave (ISAVE) em análises clinicas e saúde pública, onde estive durante 

um semestre. Não me sentindo realizada e as despesas a aumentar optei por 

congelar matricula e realizar os exames nacionais para voltar a concorrer. Mais 

uma vez não consegui, mas desta vez coloquei em 2 opção Ensino Básico 

Variante de Educação Física em Viana do Castelo, onde estive um ano. No 

final do ano letivo pedi transferência para a FADEUP, ingressando, naquela 

que é considerada uma das melhores Faculdades de Desporto da Europa. 

Escolhi a FADEUP devido a isso mesmo. Queria fazer parte, e ser formada por 

uma faculdade de renome internacional. Ter esse prestígio. Consegui! Sinto-

me orgulhosa de mim mesma por ter ultrapassado os medos e os receios de 

ter andado “perdida”. 

No ano transato tivemos de fazer opções em relação à escolha do 

mestrado a seguir. Para mim tornou-se difícil dada a incerteza se realmente 

queria exercer a função de professor, ou seguir por outras áreas. Confesso que 

a razão pela qual escolhi o Mestrado de Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário foi pelo futuro mais assegurado, a nível 

monetário. Contudo, gostei bastante da experiência no primeiro ano de 

Mestrado, onde a abordagem ao ensino é mínima, esperando que o estágio 

fosse mais intenso, contradizendo os receios que tinha inicialmente de que não 

iria gostar de dar aulas e de lidar com os alunos. Sinto prazer por fazer parte 

integrante na educação dos alunos, desempenhando assim as funções globais 

do que é ser Professora. 

A sensação de ser chamada professora é bastante gratificante, pois na 

realidade ainda sou uma estudante, e quando abordada na escola por 

professora ou até mesmo pelos alunos como “stora”, recai em mim a 
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responsabilidade que tenho em mãos. Apesar de estar numa situação de 

Prática de Ensino Supervisionado (PES), onde me sinto segura, confortada e 

apoiada, para os meus alunos eu sou a professora deles, aquela que os vai 

ensinar, aquela que “sabe tudo” e com quem eles podem contar. Contudo, eu 

própria sinto que “nada sei” da experiência da vida, como vou eu “passá-la” a 

eles? Este meu confronto surge, pois sei que ensinar não é apenas ensinar a 

jogar Voleibol ou Ténis, não é apenas ensinar as regras das modalidades, é 

muito para além disso, é ensinar a ser humano, a ser cidadão, a respeitar-se e 

a respeitar os outros, entre outras tão importantes que na sociedade atual 

ninguém se preocupa. Somos nós, futuros professores, que temos que 

modificar isso, é na sala de aula/ginásio, que essa mudança começa. É esse 

um dos cargos que senti. No entanto, não tenho medo de a abraçar, pois sou 

certa dos meus valores e ideais. 

No decorrer do ano letivo, adotei ainda mais o papel de professora da 

turma e aos poucos fui-me sentindo mais à vontade para demonstrar o meu 

“comando” sobre os alunos, como por exemplo, ao expor mais firmemente as 

minhas regras e rotinas diárias assim como lhes mostrar a importância de 

certos gestos e atitudes na aula, comparando com situações reais. Após o 

início do 2º período, essa noção ganhou contornos mais presentes e reais em 

mim, sentindo-me mais confiante e calma ao entrar em cada aula.  

Em jeito de conclusão, de nada me arrependo da opção que tomei na 

vida, sinto-me a cada dia mais professora e a cada dia mais certa de que a 

minha vocação é esta: ensinar alguém a ser melhor. 
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1.2 Expetativas em Relação ao Estágio Profissional 

Chegou o tão esperado ano letivo. O ano em que nós alunos passamos 

a desempenhar o papel de professores: Os Professores Estagiários. O ano em 

que aplicamos tudo aquilo que aprendemos ao longo destes 3 anos na 

FADEUP e após um ano em mestrado. Após a finalização do primeiro ano de 

mestrado, segue-se o ano mais prático e o mais esperado de todos. O ano em 

que surge a oportunidade de vivenciar o EP, onde há um processo de 

integração no exercício da vida profissional de forma guiada e progressiva em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros professores um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão, e como afirma Bento (2006), “A 

licenciatura é uma licença para Aprender”. 

As minhas expetativas relativamente ao estágio incluem também 

receios, no que diz respeito à consciencialização da capacidade de conseguir 

expor o que sei, de ser capaz de lecionar boas aulas, de oferecer um bom 

desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem, contando sempre 

com a ajuda e experiência da Professora Cooperante e da Orientadora da 

FADEUP.  

Da professora cooperante esperava o apoio incondicional e o suporte 

mais próximo de todo este processo. A liberdade, a confiança e a 

responsabilidade transmitidas permitiram um normal desenvolvimento e 

evolução nas minhas capacidades. Também a relação com os outros 

professores na sala de convívio, onde não só se encontravam professores de 

EF como de outras disciplinas, fizeram-me sentir confiante e com vontade de 

agir e experimentar. 

Em relação à professora orientadora da FADEUP, as minhas expetativas 

eram mais elevadas, até porque já a conhecia fora do contexto académico, e 

pude comprovar o seu profissionalismo, foi de facto uma mais-valia para este 

meu ano de estágio. Expectante dela sempre a verdade e algumas soluções 



30 

para melhorar o erro que iria, certamente cometer. Foi com esta frontalidade e 

humildade que sempre contei. 

Outras pessoas foram também cruciais neste percurso. Em primeiro 

lugar aos meus alunos pois sem eles esta experiência não fazia qualquer 

sentido, aos meus colegas de estágio que também desempenharam a função 

de professores estagiários. Eles já eram conhecidos por mim, com um dos 

quais já tinha desenvolvido trabalhos no primeiro ano de mestrado, pelo que a 

relação com eles se esperava ser a melhor, com respeito, espirito de equipa e 

cordialidade. Perspetivei uma possível ligação com o outro núcleo de estágio 

que seria rentável, por potenciar uma maior troca de ideias assim como inter 

ajuda. 

Também o restante grupo docente e não docente se demostrou 

simpático, acolhedor e respeitador, considerando-nos mesmo como 

professores, permitindo-nos participar em todas as atividades e convívios 

existentes. Esperava, por isso, que esta instituição fosse, sem dúvida, o espaço 

ideal para me elevar enquanto professora e evoluir na área de ensino. 

Em relação aos alunos, peça fulcral neste percurso como já referido, 

esperava o melhor e tinha as mais altas expetativas. Pessoa com 

características próprias e singulares que rapidamente me permitiu distingui-los 

e conhece-los. A minha turma sempre me mostrou empenhada e vontade de 

aprender, facilitando desta forma o processo ensino-aprendizagem. 

A escolha da ESRT não foi a minha primeira escolha, e foi um momento 

de grande reflexão. Baseei-me sobretudo na localização das escolas, dando 

prioridade às escolas de Braga (onde resido), e depois as escolas que mais se 

aproximava da zona onde vivo no Porto, e também no mérito e valor dessas 

mesmas escolas. 

A minha escola de estágio tem condições fantásticas no que diz respeito 

à lecionação da aula de Educação Física (impressionou-me possuir campos de 

ténis), pois a realidade em que vivi tanto como aluna como professora nas 

didáticas não incluía estas boas condições. 

Tentei aumentar competências que me viabilizassem a um desempenho 

profissional crítico e reflexivo, sendo capaz de responder aos desafio e às 
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exigências proporcionadas desta profissão. Contudo, tal como afirma Nóvoa 

(2008, p.2) “todos sabemos que é impossível definir um bom professor, a não 

ser através de listas indetermináveis, cuja simples enumeração se torna 

insuportável”. 

Não procurei ser perfeita, apenas procurei envolver todos os meus 

alunos no processo de ensino-aprendizagem, levando a uma igualdade de 

oportunidades que por vezes não existe na nossa sociedade. 

Enquanto profissional, não sobrecarreguei os meus alunos com 

informações, mas procurei desenvolver capacidades deles que por ventura 

desconhecem, tentando se superar a eles mesmos. 

Envolvi-me neste processo com o desejo de criar neles o gosto pela 

educação física, não vendo obstáculos quando dizem que “não tem jeito”, o 

bom aluno não é aquele que tira as melhores notas mas aquele que tenta 

sempre atingir o seu máximo empenhando-se a cada obstáculo visível. 

Desde o inicio que encarei o EP, como uma oportunidade única de 

descobrir a minha maneira pessoal de ensinar, pois só no final desta fase o 

professor se poderá assumir como um simplificador e criador de situações que 

aumentem o ensino, não descurando que nem todas as turmas e alunos são 

iguais, adaptando formas de lidar e ensinar com tais diferenças, e é nesta 

altura que vamos descobrir algumas estratégias a utilizar, acompanhados 

sempre por professoras que vivem o ensino de perto há alguns anos. 

Desta forma, tentei que a construção levasse a uma verdadeira fonte de 

aprendizagem, sendo capaz de absorver todos os ensinamentos provindos da 

professora cooperante, da professora orientadora, dos meus colegas do núcleo 

de estágio, dos professores de EF e de outras disciplinas e principalmente dos 

atores de todo o processo de formação: os meus alunos. 

Fundamentalmente o que esperei do EP foi maximizar a minha 

aprendizagem no que diz respeito à interação com os alunos e à minha 

capacidade de tratar os conteúdos do programa nacional com o intuito de 

promover um desenvolvimento nos alunos enquanto indivíduos socialmente 

ativos e provocar o gosto e a envolvência na prática desportiva 

voluntariamente. 
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Sinceramente desejei ser a professora estagiária que ensinou, motivou, 

ajudou, fez crescer e demostrou que é possível ser-se sempre mais e melhor, 

ajudando a construir o seu crescimento e aumentando o gosto pela educação 

física. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enquadramento da Prática Profissional 
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2.1. Enquadramento Legal e Concetual 

 

No que incumbe à legislação, o modelo de EP adaptado pela FADEUP no 

presente ano letivo, 2012/2013, considera os principais decorrentes das 

orientações legais constantes no Decreto-lei nº. 74/2006 de 24 de Março, 

atualizado pelo Decreto-Lei nº107/2008 de 25 junho,  e do Decreto-lei  nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro  que se detém ao grau de Mestre e à obtenção da 

habilitação profissional para a docência. 

A nível institucional, o EP constitui-se uma unidade curricular do segundo 

ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física e decorre no terceiro e quarto semestres, correspondendo a um total de 

120 unidades de crédito ECTS (European Credit Transfer anda Accumulation 

System). A habilitação para a docência da Educação Física e Desporto nos 

Ensinos Básicos e Secundários é o objetivo supremo a alcançar com a 

conclusão do mesmo. 

O regulamento composto pela FADEUP, em 2012, para o segundo ciclo 

de estudos, tendentes com o grau de Mestre em Ensino Básicos e 

Secundários, define que a habilitação para a docência passa a ser 

exclusivamente a habilitação profissional, deixando de ser a habilitação própria 

e a habilitação suficiente que, nas últimas décadas, construíram o leque de 

possibilidades para a docência. 

O estabelecimento de ensinos apenas atribuirá o grau de mestre ao aluno 

que finda todas as unidades curriculares propostas no plano de estudos e 

defenda o seu relatório de estágio. 

O decreto enaltece, ainda, a área de iniciação à prática profissional 

consagrando-a, em grande parte, à prática de ensino supervisionada, dado 

consistir o momento privilegiado e fundamental de aprendizagem, em contexto 

real, de práticas profissionais adequadas a situações concretas na sala de aula 

e articulação desta com a comunidade. 

Para concretização do EP, a FADEUP constitui protocolos de cooperação 

com várias instituições escolares do ensino básico e secundário, 

maioritariamente do distrito do Porto. 
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Os estudantes candidatam-se às escolas, por ordem de preferência 

entrando nas vagas existentes, de acordo com os critérios estipulados no 

regulamento. 

Desta forma, o decreto institui que o estágio decorre num núcleo de 

estágio, no contexto da escola e com a orientação conjunta de um orientador(a) 

da Faculdade e um professor(a) cooperante da escola. O estudante-estagiário, 

conduz o processo de ensino-aprendizagem de uma turma intitulada do ensino 

básico ou secundário, isto não impede o (a) professor(a) da turma ser o(a) 

professor(a) cooperante. Todo o processo de conceção, planeamento e 

realização é supervisionado pelo(a) professor(a) cooperante acompanhado 

pelo(a) orientador(a) da faculdade, sendo que os colegas de estágio participam 

nos processos de conceção e planeamento. 

 

O desenvolvimento de competências profissionais, associadas a um 

ensino da EF e Desporto de qualidade, reportam ao Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de 

agosto) e organiza-se nas seguintes áreas de desempenho: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

II. Participação na Escola; 

III. Relação com a comunidade; 

IV. Desenvolvimento profissional. 

 

 Terminando este ciclo de estudos, o aluno fica habilitado para a 

docência da disciplina de Educação Física no Ensino Básico e Secundário. 

 Para finalizar, este ciclo de estudos é liderado por três órgãos de gestão, 

onde se destaca o Diretor do Curso, a Comissão Cientifica e a Comissão de 

Acompanhamento. 
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2.2. Enquadramento Funcional 

 

 A escola tem por suporte um sistema cultural e este é criado por um 

leque de pessoas, normalmente professores. A forma como o professor(a) 

leciona está diretamente ligado ao sistema cultural onde se insere o ensino. 

 Ao longo dos tempos tem existido evolução ao nível de modelos, em que 

atualmente o modelo de escola é coeducativa, que se apresenta como o ideal, 

pelo facto de compreender de forma correta o conceito de equidade, ou seja, 

consciência de que o respeito apenas de regras ou leis, nem sempre é a forma 

mais correta de se fazer justiça. “ O sistema cultural de escola co-educativa 

parte da tomada de consciência de que existem desigualdade entre rapazes e 

raparigas” (Gomes et al. 2000, p.41). 

 Este modelo cria condições de ensino diferentes de forma a evitar 

desigualdades e, acima de tudo, pelo facto de valorizar essas diferenças. Da 

mesma forma, este modelo não tem uma posição neutra, mas sim 

consciencializada da desigualdade entre géneros, tomando como grupo 

dominante (rapazes) e o dominado (raparigas). Este modelo perspetiva em 

duas vertentes: a diminuição da desigualdade de géneros face aos processos 

de socialização e, por outro lado, a eliminação da hierarquização do masculino 

sobre o feminino. 

 A escola constitui um espaço de desenvolvimento de diferentes 

aprendizagens. É nesse espaço que os indivíduos processam o seu 

desenvolvimento global (físico, psicológico, social e cultural), mediante as 

atividades programadas e realizadas em sala de aula e fora dela (Dessen & 

Polonia, 2007). Estes autores ainda salientam que a escola, enquanto 

instituição em que são priorizadas as atividades educativas formais, é 

caraterizada como um espaço de desenvolvimento e aprendizagem, pelo que 

todo o seu percurso deve incluir as mais diversas experiências. Isto significa 

considerar os padrões relacionais, os aspetos culturais, cognitivos, afetivos, 

sociais e históricos que estão presentes nas interações e relações entre os 

diferentes segmentos. 
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Assim, a escola caracteriza-se por um ambiente multicultural que 

abrange também a construção de laços afetivos e toda a preparação para 

inserção na sociedade (Dessen & Polonia, 2007). 

Tendo como objetivo melhorar a qualidade do ensino em Portugal, 

criam-se em articulação, as atividades curriculares, as atividades curriculares e 

extracurriculares. Tal interligação originou a nova escola, onde o aluno possui 

uma maior liberdade em que este é formado como uma pessoa íntegra, 

adquirindo suportes para enfrentar a vida futura. 

Praticamente todas as escolas são unidimensionais (dimensão 

curricular), em que esta é insuficiente para satisfazer as necessidades 

educacionais.  
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2.3. A Escola Secundária de Rio Tinto 

 

A ESRT, onde realizei o meu EP, é uma instituição de ensino público situada 

na cidade de Rio Tinto, concelho de Gondomar. 

 

 

Figura 1- Freguesias do concelho de Gondomar 

  

 Esta escola, oferece quatro Cursos Científico-Humanísticos: Ciências e 

Tecnologias, Artes Visuais, Ciências Socioeconómicas e Línguas e 

Humanidades. Assegura uma dupla vertente de orientação académica e 

profissional, visando o prosseguimento de estudos em cursos de 

especialização tecnológica ou direta no mundo do trabalho.  

Em relação aos meios de transporte e respetiva distância 

paragem/escola constatamos o seguinte: Metro nas estações de Carreira e 

Venda Nova, e o autocarro nº 806 que tem paragem mesmo em frente à escola 

e serve toda a área envolvente  

Esta escola oferece ótimos espaços para a lecionação apresentando: 2 

pavilhões gimnodesportivos, um novo e outro mais antigo, que pode ser 

utilizado por 3 turmas em simultâneo; uma sala para a prática de Dança e 



40 

Ginástica, possuindo um espelho, um campo de jogos exterior para a 

realização de Jogos Desportivos Coletivos e de Atletismo, e dois cortes de 

Ténis, que provavelmente não iremos ver em mais nenhuma escola.  

Os Pavilhões Polidesportivos apresentam excelentes condições para a 

prática das mais variadas modalidades. De enfatizar o campo de basquetebol, 

voleibol, futsal e andebol com as marcações e medidas regulamentares, 

tabelas móveis, balizas, encaixes para os postes de voleibol, assim como 

locais já pré destinados à utilização de elásticos/fitas, tanto para o Voleibol 

como Badminton. Os pavilhões possuem balneários para equipas (alunos), 

arbitragem e professores.  

Infelizmente o espaço não conta com uma pista de Atletismo, embora 

proporcione ótimas condições para a sua prática (de uma forma mais 

adaptada), sendo perfeitamente adequado ao trabalho dos conteúdos que nos 

propomos transmitir. 

Ao nível do material existente destinado às diferentes modalidades, este 

encontra-se na arrecadação de cada pavilhão. A quantidade disponível de 

material permitiu que todos os alunos tivessem ao seu dispor material didático 

para as modalidades lecionadas. 

Incumbe ao professor de EF modificar e ajustar os seus planos de aula, 

de modo a ultrapassar as adversidades momentâneas. Durante o ano letivo 

apenas uma aula teórica foi lecionada, sobre temas atuais. Do meu ponto de 

vista, devem ser evitadas aulas exclusivamente teóricas, uma vez que é de 

extrema importância a criação de hábitos e rotinas de prática desportiva nos 

alunos. 

Podemos considerar, portanto, que as condições para a prática são 

boas, tendo em conta que os espaços são relativamente modernos e 

apresentam um ótimo estado de conservação.  

Em relação à utilização dos espaços, estes dependem da organização 

definida pelo roulement das instalações. 

Portanto, esta foi uma das razões pelo qual fiquei bastante contente por 

ter sido escolhida para realizar o meu EP nesta Escola, pois na verdade, ter 
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boas condições para pôr em prática o nosso planeamento é sempre meio 

caminho andado. 

Para que todo este processo de aprendizagem na integração na vida 

profissional seja congruente e bem-sucedido, contei com o forte apoio a todos 

os níveis de dois excelentes profissionais, a Orientadora da FADEUP e a 

Professora Cooperante. 
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2.4. Do Departamento de Expressões ao Grupo de Educação 

Física  

 

 O departamento de expressões da ESRT1, é composto por professores 

dos grupos de Educação Tecnológica, Artes Visuais, Educação Musical e EF. 

 Um dos grandes objetivos deste departamento é de procurar manter, ao 

longo do ano letivo, um conjunto de atividades, de carater desportivo assim 

como artístico. Todas as atividades organizadas por este departamento, como 

exposições, visitas de estudo, eventos desportivos (corta – mato, torneios, 

entre outros) - enriquecem o quotidiano da escola, quebrando rotinas 

escolares, trazendo mais atividade física aos alunos, vivacidade e criatividade. 

 Este departamento mantem uma atitude de articulação pedagógica 

apoiando, também, várias atividades e eventos de outros departamentos e 

ciclos, bem como atividades extracurriculares. Tem como competências, 

colaborar com o conselho pedagógico com vista à apresentação de propostas 

para a elaboração do projeto educativo; planificar e adequar à realidade do 

agrupamento a aplicação dos planos de estudos a nível nacional; elaborar e 

aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das 

disciplinas; assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação 

educativa, a adoção de metodologias específicas destinadas ao 

desenvolvimento quer dos planos de estudos quer da componente de âmbito 

local do currículo; analisar a oportunidade de adoção de medidas destinadas a 

melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; elaborar propostas 

curriculares diversificadas em função da especificidade de grupos de alunos; 

assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios 

de aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das 

aprendizagens; identificar necessidades de formação dos docentes, apresentar 

propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de 

atualização do pessoal docente e não docente e refletir e analisar sobre as 

práticas educativas e o seu contexto; elaborar o seu regimento.  

                                                           
1
 In regime Interno do Departamento de Expressões da Escola Secundária de Rio Tinto (2012/2013). 
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 O coordenador de cada departamento curricular deve ser um docente de 

carreira detentor de formação especializada nas áreas de supervisão 

pedagógica, avaliação do desempenho docente ou administração educacional. 

 

 O departamento de expressões é constituído por vários 

subdepartamentos, sendo um deles o de EF. 

 O grupo curricular de EF é a estrutura que visa o reforço da articulação 

curricular na aplicação dos planos de estudo a nível nacional, bem como o 

desenvolvimento de eventuais componentes curriculares por iniciativa da 

escola e faz parte do departamento de expressões da ESRT. 

 Esta estrutura encarrega-se da planificação das atividades letivas das 

disciplinas de EF a longo, médio e curto prazo. Para dar cumprimento às suas 

atribuições, reúne sempre que seja necessário, por convocatória. 

 No presente ano letivo 2012/2013 o grupo de EF da ESRT era 

constituído por treze professores e nove estagiários, sendo o subcoordenador o 

professor responsável pela coordenação do departamento de expressões. 

 Ao longo deste ano letivo tive oportunidade de conviver com o que de 

mais real tem numa escola, sentindo-me um verdadeiro elemento integrante do 

grupo.  

 As conversas informais criadas na sala de convívio, onde todos os 

professores se reúnem, não só do grupo de EF das outras disciplinas, levando 

a conversas mais abrangentes. 

 Nos eventos realizados pelo núcleo de EF tive o prazer de participar em 

alguns, nomeadamente, no torneio de Basquetebol, Badminton, entre outros, 

tendo a oportunidade de estar presente na organização e controlo dos mesmo, 

com uma quota-parte de responsabilidade no desempenho das diferentes 

funções. 

 Estando eu ligada à modalidade de Voleibol, não participei como 

desejaria no grupo de desporto escolar da modalidade, algo que me entristece, 

mas a vida académica e pessoal não foi compatível para me inteirar por 

completo deste grupo, tendo participado apenas num jogo.  
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 Foi com grande satisfação que fiz parte deste grupo e pude, de alguma 

forma, dar o meu contributo e deixar um pouco de mim, ficando na memória de 

alguns e no coração de outros. 
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2.5. O meu núcleo de estágio- trabalho em equipa 

 

 A ESRT, ao longe deste ano letivo integrou 3 núcleos de estágio (dois da 

FADEUP e um do Instituto Superior da Maia (ISMAI), todos compostos por três 

estudantes-estagiários. Inicialmente estava colocada no núcleo 2, porém 

consegui trocar no inicio do ano letivo para o núcleo 1, visto se encontrar 

colegas com quem já tinha trabalhado no ano antecedente, nomeadamente a 

Patrícia Rodrigues e Pedro Ferreira, sendo a professora cooperante a 

professora Inês Cardoso. 

 Ao realizar o projeto de formação inicial (PFI) no início do ano letivo, 

referi que “ao núcleo de estágio, estou também muito satisfeita, no que 

concerne, às relações que podemos criar como grupo visto que já somos 

conhecidos”. Se ao realizar este projeto estas palavras já eram assumidas 

como expetativas, certamente que hoje foram cruciais, que este caminho só fez 

sentido, porque tive ao meu lado, amigos, colegas e parceiros, sem descurar a 

presença constante da professora cooperante. Sem dúvida que se aprende 

muito com os outros, e eu sinto que aprendi muito com eles, observando as 

suas aulas, refletindo em conjunto, levantando questões, enumerando 

sugestões, sempre com uma enorme vontade de aprender e evoluir em todos 

os sentidos, levando assim a uma grande relação de abertura, frontalidade e 

confiança. 

 Roldão (2007, p.3) afirma que “ a colaboração é essencial para o 

desenvolvimento profissional do professor. É entendida como um processo que 

envolve pessoas que trabalham em conjunto com objetivos comuns, sendo as 

experiencias e conhecimentos, de cada um, potenciados neste tipo de trabalho, 

apresentando-se como uma estratégia para enfrentar e ultrapassar as 

dificuldade da atividade profissional”.  

 Desta forma, considero o trabalho em equipa (como defino o meu 

núcleo) um aspeto essencial no desenvolvimento do estudante-estagiário, pois 

através da participação de todos os elementos, da assunção de uma postura 

igualitária e da perspetiva/convicção que todos obtenham ganhos com esse 
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trabalho, se torna possível alcançar a meta comum- o melhoramento da prática 

pedagógica.  

 Este trabalho em equipa não se restringiu apenas às reuniões semanais 

entre os colegas de estágio e a professora cooperante mas também a 

pequenas conversas entre aulas lecionadas, a encontros antes de aulas, as 

conversas informais, entre outros. Nas reuniões semanais expúnhamos os 

nossos pontos de vistas, inquietações, medos, que em conjunto íamos 

discutindo e refletindo sobre as práticas de sala de aula, preparando tarefas e 

discutindo estratégias, as quais nos levaram a obter maior e mais 

pormenorizada compreensão de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

 Sem dúvida um bom Núcleo, grandes colegas e parceiros de viagem! 

 Não poderia deixar de citar o bom clima relacional entre os vários 

elementos dos vários núcleos de estágio, mesmo não convivendo diariamente, 

sempre existindo entre ajuda quando solicitada. Os auxiliares de ação 

educativa, os restantes professores de EF assim como das restantes 

disciplinas sempre mantendo bom clima na sala de convívio, onde as 

conversas informais enalteciam o ambiente. De facto todos estes aspetos são 

condicionantes específicos do EP que em muito influenciam e nos sugam no 

seu contexto. Todos estes pormenores rapidamente se transformem em 

“pormaiores”, pois são todos os seus elementos envolventes que ajudam a 

manter o processo vivo e consistente. 
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2.6. O papel do Professor Cooperante 

 

 Segundo Matos (2012-2013, p.3), “a integração no exercício da vida 

profissional, de forma progressiva e orientada, em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam, nos futuros 

docentes, um desempenho critico e reflexivo, capaz de responder a desafios e 

exigências da profissão”, assim, a orientação pedagógica é um dos maiores 

contributos para que os futuros docentes caminhem na busca de competência 

profissional. 

 Esta orientação pedagógica assume-se como base comum de 

aprendizagem, de reflexão e integração de saberes e competências, quer 

numa dimensão prática-moral ou pedagógica-didática. De acordo com a 

opinião de Alarcão (1996, p.93) “O professor cooperante surge como alguém 

que deve ajudar, monitorar, criar condições de sucesso, desenvolver aptidões e 

capacidades no estudante estagiário, tornando-se por isso num personagem 

semelhante ao treinador de um atleta”.  

 De facto, o professor cooperante surge como um elemento que interage 

de forma mais direta e sistemática no dia-a-dia do estudante-estagiário, no 

contexto escolar, possuindo um enorme destaque no seu processo formativo. 

 O professor cooperante de ser um profissional justo, inspirar confiança, 

honesto, compreensivo, exigente, disponível, competente, amigo e apresentar 

níveis elevados de responsabilidade de forma a conduzir o estágio ao exame 

reflexivo dos atos pedagógicos e relações que se estabelecem. Albuquerque et 

al (2005 p.36) referem que o professor cooperante desse ser “um profissional 

que deverá ser capaz de responder a uma multiplicidade de tarefas, assumir 

um perfil multifacetado, além de ter que ser portador de uma grande 

capacidade de observação e dialética que, em ambas, deve ser muito objetiva, 

sendo capaz de distinguir o acessório do essencial”.  

 Deve assumir o papel de líder natural do núcleo, não com algo a imitar, 

mas sim alguém que, pelo seu papel de formador e mediador, assume a 

responsabilidade de formar futuros docentes, questionando a sua prática 

tentando encontrar estratégias e soluções para problemas que vão surgindo. 
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 Porém, para que estas tarefas apresentem sucesso é essencial que 

exista uma relação de proximidade, entendida como bom relacionamento entre 

estagiário e professor cooperante, ajudam os estagiários a interiorizar 

estratégias, a descobrir habilidades motoras e a adquirir competências sociais, 

num processo que se pretende que decorra de forma natural e harmoniosa 

(Griffin & Combs, 2000). Por outro lado, relacionamentos pobres podem instigar 

nos estagiários sentimentos de frustração, espanto e isolamento (Griffin & 

Combs, 2000).  

 A minha experiência de estágio, mostrou-me que todos estes aspetos 

são essenciais e sem este acompanhamento diário a minha evolução não seria 

a mesma, e obviamente menor. A professora cooperante desde o início se 

mostrou disponível acompanhando todo o processo, mostrando que toda a sua 

atuação perante os estagiários seria na evolução dos mesmos, tornando as 

dificuldades da prática num mecanismo formativo. Iniciou o seu trabalho, 

deixando-nos livremente a organização de todo o processo e na planificação 

das aulas, contudo sempre apontando outros pontos de vistas de forma a 

demonstrar que existem vários caminhos, questionando tudo o que 

planeávamos na procura das nossas justificações/fundamentação. Todo este 

processo de ensino, deixa-nos por vezes, aparentemente, desamparados, 

exigindo de nós uma rápida autonomia, agindo no tempo certo e de forma 

adequada. Quando questionada sobre alguma forma de ensino, por exemplo 

na planificação de uma unidade temática ela respondia “experimenta, e verás 

que talvez funcione ou não…”, porém a sua opinião nunca foi esquecida. Assim 

foi possível aumentar o sucesso deste ano, isto é, o estágio foi um local de 

experimentação, onde os receios e medos foram desaparecendo, crescendo o 

pensamento que a teoria é importante mas necessita de uma prática que a 

afirme. 

 Disponibilizou sempre fontes e recursos para que a evolução fosse mais 

visível, tentando sempre que fosse mais além, porém a professora cooperante 

nunca impôs o seu modelo de ensino. Manteve uma relação comunicativa, 

vigorando em cada reunião semanal uma discussão produtiva, não 

descurando, mesmo assim, a fase avaliativa do processo de supervisão a que 
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o estagiário está sujeito. Desta forma, manteve uma distância na proximidade, 

apresentando-se sempre como um apoio incondicional.  

 Nesta perspetiva, também a professora orientadora, que exerceu 

sempre as suas funções, apoiando também o processo que conduziu à minha 

evolução, reforçando a necessidade de nos afastarmos da condição de aluno e 

procurar desenvolver uma postura e forma de estar mais próxima de uma 

futura docente, posição mais exigente e complexa. 

 Todo este processo de evolução de pensamento reflexivo só foi possível 

com a união de todos os seus intervenientes e fortes estimuladores: a 

professora cooperante, professora orientadora e colegas do núcleo de estágio.
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2.7. A minha Turma 

 

A minha turma do 11º ano inicialmente era constituída por 27 alunos (12 

eram do sexo feminino e 15 do sexo masculino), mas no final do 1º período 

dois alunos mudaram de área de estudo, ficando a turma constituída por 25 

alunos, 11 do sexo feminino e 14 do sexo masculino. No 3º período uma aluna 

desistiu, ficando a turma assim reduzida a 24 alunos. A média de idades da 

turma, no início do ano letivo era de 16 anos. 

 É de extrema importância para o professor conhecer bem os alunos, 

considerá-los enquanto sujeitos individuais, com experiências singulares, 

motivações intrínsecas e extrínsecas e dificuldades particulares. Desta forma, a 

caracterização pormenorizada dos alunos efetuada no inicio do ano letivo, teve 

como principal objetivo conhecer melhor cada estudantes, permitindo-me 

distinguir personalidades e reunir informação pertinente para a minha atuação. 

 Assim, e porque o conhecimento do seu contexto de atuação é 

fundamental, na primeira aula de apresentação pedi aos alunos que 

completassem um pequeno questionário no sentido de recolher informações 

relativas a algumas áreas, nomeadamente: ao aluno, ao agregado familiar, ao 

encarregado de educação, à saúde, à disciplina de EF, ao local de residência, 

à escola, entre outras. Todas estas informações permitiram adquirir um 

conhecimento mais aprofundado e particularidades dos alunos. 

Uma das minhas preocupações foi conseguir, sempre que possível ir de 

encontro aos gostos e necessidades da turma, uma vez que de acordo com 

Bento (2003, p.74) “a eficácia do ensino está dependente da relevância pessoal 

da matéria para o aluno, daí que o aluno, centro do processo de ensino-

aprendizagem, seja determinante na estruturação do ensino”. 

Apresento algumas informações que achei fundamentais para a minha 

atuação de forma adequada, respeitando sempre exigências e necessidades 

de cada aluno. Relativamente ao estado de saúde dos alunos, nenhum aluno 

apresentava qualquer tipo de doença, procurei saber sobre lesões antigas do 

qual apenas 12 afirmaram que já tiveram, 9 alunos já foram sujeitos a uma 



54 

operação, 6 usavam lentes. Nenhum aluno sofria de alguma doença grave e 

impeditiva de realizar as aulas de EF. Estas informações foram primordiais, 

pois sendo EF uma disciplina que exige esforço físico, é necessário que o 

professor esteja informado, de modo a intervir de forma correta e eficaz. 

Em relação à EF, as modalidades preferidas coletivas ou individuais são 

distintas. A diversidade de modalidades, leva a que o leque de escolhas seja 

alargado. Considerei este interesse dos alunos uma vantagem, ao considerar 

que a motivação é um fator determinante para a aprendizagem. Por outro lado, 

apesar das modalidades a lecionar estarem já definidas pelo grupo de EF, a 

predominância e variedade das modalidades coletivas a lecionar seria do 

agrado de vários alunos, reforçando a motivação para a sua prática num 

contexto académico e portanto formativo. 

Nas modalidades em que os alunos referiam ter mais dificuldades 

(menos preferidas), encontravam-se matérias a lecionar este ano letivo. Por 

exemplo, o Voleibol, Atletismo e Futebol. Este facto alertou-me para a eventual 

necessidade de dedicar aqui uma atenção acrescida, para diminuir as 

dificuldades nestas modalidades, e principalmente motivar os alunos. 

Outra conclusão obtida a partir desta caracterização prendeu-se com os 

hábitos de prática desportiva, em que apenas 30% dos alunos participam no 

desporto escolar, 59% já tinham participado em alguma modalidade, porém 

neste ano letivo apenas 56% dos alunos praticam um desporto, na maioria 

Futebol. Contudo, em termos gerais esta turma é bastante ativa, sabendo que 

a obesidade e o sedentarismo são problemas de grande escala a nível 

mundial, procurei intervir e reforçar os hábitos de prática desportiva, aspirando 

que futuramente assumam e mantenham na idade adulta comportamentos 

saudáveis, promotores de uma boa qualidade de vida. 

Os alunos ainda foram questionados sobre o que esperavam que o 

professor de EF fosse para eles ao longo do ano letivo e o que mais 

valorizavam. As respostas foram unânimes, pois aquilo que mais valorizavam 

era a simpatia, disponibilidade, competência, empenho, e exigência. Ao longo 

do ano procurei adequar as características que os alunos mais valorizam, sem 

nunca descurar neste processo tem de haver uma troca conjunta (dar e 
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receber), pelo que assumi uma postura não só em função das preferências dos 

alunos, mas sobretudo em função das exigências e particularidades do 

contexto real. 

  Profissionalmente, num futuro pouco distante, os alunos elegem as 

áreas da engenharia e saúde como áreas de formação académica universitária. 

 Alguns alunos ainda não sabem que escolha irão fazer, o que torna este 

ano letivo um ano de reflexão e alguma preocupação, pois faltam-lhes um ano 

para a entrada (ou não) num curso superior. 

Tendo consciência de que o rendimento escolar dos alunos é 

influenciado, entre outros fatores, pelo ambiente familiar, tentei identificar 

situações em que a situação atual do agregado familiar pudesse ser um 

obstáculo ao normal desempenho do aluno. Procurei saber como era 

constituído o agregado familiar, quem era o encarregado de educação e qual o 

transporte usado para se deslocar a escola, visto que teria o primeiro tempo da 

manha, tornando-se importante para ser exigente mas também tolerante. 

Os alunos mostraram-se ativos desde o primeiro dia de aulas, 

mostrando-se muitas vezes irrequietos, o que me levou a procurar estratégias 

para inverter esta situação, como por exemplo, mantê-los ativos, mas quando 

as aulas tinham características que as tornavam menos ativas e mais técnica, a 

minha principal estratégia foi colocar os alunos mais irrequietos com tarefas 

específicas. 

Em modalidades coletivas, a competitividade foi vivida com intensidade, 

sendo por vezes necessária a minha intervenção e o uso de algumas 

estratégias, a título de exemplo, diminuir a intensidade do jogo, como por 

exemplo em Basquetebol realizar contra-ataques após recuperação dos 

defensores, a bola ter que passar por todos os elementos da equipa, entre 

outras. De valorizar que a maior parte dos alunos apresentava uma boa aptidão 

para as diversas modalidades, querendo sempre saber mais, ir mais longe, e 

questionando tudo. O facto de um aluno se mostrar interessado, não faz com 

que a sua intervenção seja sempre mais adequada, pois nem sempre é feita no 

momento mais oportuno. 
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Penso que consegui, estando atenta à “esfera direita da vida e dos 

interesses dos alunos” aquando do planeamento e preparação do ensino 

conhecer o melhor possível situações concretas da vida dos seus alunos 

(Bento, 2003 p.74). 
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2.8. Mescla de Sentimentos - Ser Professor 

 

O dia chegou! O início de uma nova etapa, que não foi de fácil 

enquadramento, realidades distintas entre ser aluno e ser professor, até 

mesmo o tratamento social é sentido, o ser chamado de professor na entrada 

da escola cai em cima do estagiário uma responsabilidade que até então 

desconhecia. A realidade, eu este ano “vou ser professora”, que mistura de 

sentimentos, que frio na barriga, que medo, quantas inseguranças. 

Segundo Cunha (2008, p.122), “a passagem a estagiário significa uma 

descontinuidade tripartida: da instituição de formação para a escola, de aluno 

para professor, da teoria para a prática”. O mesmo autor refere que a profissão 

docente se integra num “continuum” existencial, em que de facto nesta 

profissão a aprendizagem e o desenvolvimento do mesmo são problemáticas 

que se observa durante a vida profissional, em que a envolvência de contextos 

organizacionais, temporais, profissionais, pessoais, sociais e históricos 

contribuem para essa problemática, influenciando as conceções de paridade 

profissional, tendo consequências no seu ser ou até mesmo no tornar-se 

professor. 

O conceito de formação vai mais além do que a própria palavra significa, 

pois ao longo da vida reforça a ideia de que o processo de formação de 

professores jamais estará fechado, visto que os docentes não se consideram 

“produtos” acabados, devem investir na inovação, acompanhando a evolução 

da sua profissão, querendo sempre ir mais além. 

Como referido anteriormente por Cunha (2008), a passagem de aluno a 

professor é uma das tríades da formação, pois este EP intitula-se como uma 

oportunidade de colocar em prática tudo o que nos foi ensinado e assimilado 

no percurso académico na FADEUP, estando assim aqui mais em enfase a 

passagem de aluno para professor. Para mim, cada disciplina, matéria, 

conhecimento adquirido foram sem dúvida uma mais-valia neste ano de EP, 

sem nunca descurar as dificuldades existentes no planeamento, na realização 
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e até mesmo no por em prática esses conhecimentos, procurando estar 

preparada para a realidade que se avizinhava. 

Na verdade, no inicio do estágio o choque das realidades foi apoiado 

pelos profissionais com maior experiência, nomeadamente da professora 

cooperante, orientadora e até mesmo dos restantes docentes da escola. 

 

Divagando sobre o início da prática, após a aula de apresentação, as 

dúvidas relativamente à minha aptidão para lecionar apoderaram-se de mim, 

questionando-me se seria capaz de transmitir os ensinamentos recebidos 

durante o ano académico transato, por em prática tudo que me foi ensinado. 

Nesse ano letivo transato passamos por uma experiência idêntica nas 

aulas de didática na faculdade, no entanto, todo o processo de organização e 

gestão do ensino era efetuado em grupo, ou seja, a conceção, o planeamento, 

a própria realização da aula e a avaliação era realizada em conjunto. Nunca 

estávamos sozinhos a dar uma aula e contávamos com a ajuda dos colegas na 

ação da mesma. Essa organização permitia-nos esconder alguns dos nossos 

pontos fracos e evidenciar as nossas melhores características enquanto 

professores.  

Este ano foi diferente, estivemos completamente expostos. Como 

proceder mas evitar falhar? Foi neste momento que refleti sobre uma questão 

central: qual o papel da teoria em todo este processo? Pimenta (2005, p.26) 

afirma que “quando o professor se apropria do conhecimento e beneficia tanto 

das contribuições teóricas referentes às compreensões de aprendizagem, 

como da riqueza da sua aplicação prática, escolhe as melhores formas de 

trabalhar, vence as dificuldades e vê com clareza as novas possibilidades de 

uma atuação com qualidade”.  

Para Freire (2000, p.78), “A teoria sem a prática é puro verbalismo 

inoperante, a prática sem a teoria é um atavismo cego”. De facto, a teoria não 

irá mudar o mundo, mas contribui para a sua transformação, pois foi através 

delas que me guiei, adquiri noções e competências que me levaram a ser mais 

consistente e mais segura, sendo capaz de gerir (aos poucos) todo o 

envolvimento que a prática requer.   
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A atividade pedagógica do docente relaciona-se com a atividade prática, 

contudo suporta-se na atividade teórica, fundamenta e amplia o seu sentido 

pondo em prática a teoria, pois como diz Pimenta (1995), “…para produzir tal 

transformação não é suficiente a atividade teórica, é preciso atuar 

praticamente”, e este foi o desafio! Inicialmente, questionava-me se atuei no 

timming correto ou até mesmo de forma correta. Aqui surgiu a necessidade de 

questionar quem mais de perto vive esta realidade, e eu não fui diferente. 

Questionava sistematicamente a professora cooperante, buscava a 

confirmação sobre a atuação... foi a mais correta ou até mesmo adequada? A 

autonomia que me foi dada pela professora cooperante, fez-me errar e corrigir 

em atuações futuras, este errar refere-se a não conseguir cumprir com os 

objetivos propostos. A título de exemplo, “dirigi-me à professora cooperante 

questionando se podia parar e retirar o exercício, visto que alguns alunos 

desconheciam as técnicas de corrida de estafetas, a professora informou-me 

que eu poderia fazer o que entende-se contudo devia insistir visto que existia 

alunos que o sabiam fazer. Penso que este foi um erro crasso de minha parte, 

pois não devo desistir dos exercícios na primeira adversidade com que me 

deparo, contudo penso que seja normal numa primeira fase de lecionação.” 

(reflexão da aula nº3). 

 

O mesmo autor (Pimenta, 1995) afirma que “o saber docente não é 

formado apenas da prática, sendo também nutrido pela teoria”. Esta afirmação 

vem de encontro ao referido anteriormente, a teoria também é fundamental, 

pois ao nos suportarmos na fundamentação teórica conseguimos benefícios de 

variados pontos de vista para agir numa ação contextualizada no dia-a-dia. 

Assim, podemos afirmar que a teoria não existe sem a prática, porém a 

prática sem a teoria não perdura, são dependentes uma da outra, à 

semelhança de uma moeda com as suas duas faces. 

O EP constou neste desafio, na capacidade de distinguir e compreender 

as teorias na sua prática e originar condições para que consiga modificar os 
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nossos pontos de vista e enriquecendo a minha atuação através de estratégias 

encontradas no imediato ou em reflexão após cada atuação  

Foi através destes desafios/dificuldades sentidas que evolui, pois levou-

me a desenvolver competências de resolução de problemas que se basearam 

nas bases teorias adquiridas ao longo da minha formação académica.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realização da Prática Profissional
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3.1. Organização e Gestão do Processo de Ensino 

Aprendizagem 

 

3.1.1.  A chegada a uma nova realidade 

 

 Chegou o momento! O momento em que pomos em prática todos os 

conhecimentos e saberes apreendidos e assimilados ao longo destes anos 

académicos, e novos conhecimentos e competências vão ser adquiridas. Esta 

aplicação veio ajudar na construção da racionalidade prática que faltava, 

associando à racionalidade teórica que fui construindo ao longo da formação 

académica inicial.  

 Esta nova realidade fez-me questionar constantemente sobre a minha 

atuação e as minhas conceções, incentivando-me a querer saber sempre mais, 

a procurar soluções mais adequadas aos problemas/dificuldades que foram 

surgindo, com os quais fui aprendendo a lidar e ultrapassar quase diariamente. 

 O EP, constitui uma experiência incomparável de formação e 

desenvolvimento profissional, que encarei como um processo fundamental do 

meu percurso e na evolução de aluno-professor, sem descurar o 

acompanhamento e orientação de pessoas capacitadas para esse efeito. 

 Assim, durante o caminho fui investigando, refletindo e atuando de forma 

a compreender e aprender o processo de ensino-aprendizagem, objetivando 

cada área para reduzir dificuldades e aumentar potencializadas. 

 Uma marca importante foi a experiência de transição aluna – professora 

já anteriormente refletida, e que foi mais forte numa fase inicial, no entanto 

pretendo manter sempre um espírito de aluna pela procura de conhecimento, 

mesmo depois de terminado este ciclo de estudos. 

 Antes de começar esta pequena “viagem”, passei pela fase importante 

que posso designar de preparação do terreno! Começou com a primeira 

reunião/conversa com a professora cooperante para apresentação dos 

elementos do núcleo e das expetativas em relação ao estágio; e depois 

apresentamo-nos à diretora da escola. O passo seguinte, foi conhecer os 
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documentos mais importantes que regulam e fundamentam a nossa unidade 

curricular. Toda a documentação fundamental para o início do processo de 

estágio foi fornecida pela professora cooperante, nomeadamente o 

Regulamento Interno da Escola (RI), o Plano Anual de Atividade (PAA), o 

Projeto Educativo de Escola (PEE), entre outros, que serviu como guia para 

conceber toda a minha atividade. 

 Desta forma, tentei reunir o vasto conjunto de informações pertinentes, 

para que o planeamento fosse sólido e enquadrado na realidade em que me 

encontrava. 

 Todo a PES ocorre num contexto único, e para isso é necessário um 

entendimento de todos os constrangimentos provocados pelas situações locais, 

gerais e imediatas da relação educativa, tornando-se por isso importante a 

leitura de todos os documentos fornecidos. 

 O PEE tem como missão prestar à sua comunidade um serviço de 

qualidade, garantido a educação de todos os cidadãos, e tem a duração de três 

anos letivos. Este projeto visa quatro dimensões: a qualidade de ensino com 

vista ao sucesso educativo, a diversidade de oferta de escola e suas 

articulações, a qualidade das relações internas e externas e por último a 

dinâmica dos processos internos no âmbito do grupo da turma. 

 Na análise do PAA do grupo de EF, verifica-se uma articulação de 

objetivos, finalidade, conteúdos e indicações metodológicas, assim como a 

explicação dos critérios de avaliação que o grupo tinha definido. Atribui um 

interesse significativo a esta área devido à sua relevância para o processo que 

iria desenvolver. 

 A análise do RI, e mais especificamente ao que dizia respeito a EF, 

revelou-se de interesse inigualável, pois visa as regras de comportamento e 

normas de conduta, sem as quais o processo de lecionação ficaria pobre e 

comprometido, tornando-se por isso um documento que particularmente me 

despertou desde logo interesse. 

 De reforçar, que a análise dos programas de EF, especificamente do 11º 

anos de escolaridade, foi uma das tarefas fundamentais, obtendo um conjunto 

de conhecimentos para a tomada de decisão relativa aos objetivos e definição 
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de estratégias de intervenção, o qual fui pesquisando durante todo o ano letivo. 

Porém toda esta informação retirada não foi totalmente tida em consideração, 

pois a realidade escolar não está bem enquadrada neste programas, porque o 

nível dos alunos considerados neste ano de escolaridade não é coincidente 

com as características do nosso grupo de trabalho. Por exemplo, é 

desadequado colocar estes alunos num nível elementar ou até mesmo 

avançado em modalidades nas quais por vezes não são abordadas nas 

escolas. Importa portanto refletir sobre o conteúdo destes documentos e fazer 

uma transferência equilibrada para a situação/enquadramento do nosso ensino. 
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3.1.3. A minha intervenção e ação na nova realidade 
 

 Tendo sempre presente que cada aluno difere dos restantes e que 

necessitam que o processo de ensino seja adequado ao seu natural 

desenvolvimento, surgiu a necessidade de estar pronta para estas diferenças, 

assim como adequar os objetivos às necessidades e diversidades dos alunos 

no contexto do processo ensino-aprendizagem. Aqui entra o recurso a 

mecanismos de diferenciação pedagógica, pois são estes que guiam todo o 

processo de formação, e permitem alcançar com sucesso os objetivos 

referidos. Foram várias os meios usados, para tal, como é exemplo o seguinte 

excerto: “Quando estes iniciaram a dança com o par fui fornecendo feedbacks 

aos alunos e corrigindo posturas e passes. Um aluno não mostrava qualquer 

empenhamento nem vontade de realizar a aula, como estratégia coloquei-o a 

dançar com a minha colega estagiária aumentando desta forma a sua 

determinação em não errar, o que veio a acontecer, visto que a cada troca de 

música pedia aos alunos que trocassem de par, levando a que os alunos que 

estavam com maiores dificuldades experimentassem pares diferentes 

ajudando-se mutuamente.” (Reflexão da aula nº49) 

 

 Com esta estratégia consegui envolver todos os alunos em todo o 

processo ensino-aprendizagem, aumentando a sua motivação e vontade de 

aprender sempre mais, em modalidades que não apreciavam. Mas isto nem 

sempre foi possível, algumas estratégias utilizadas não obtiveram o sucesso 

desejado ou até mesmo não foram utilizadas nos momentos apropriados. É 

aqui que a reflexão entra, pois após cada atuação nas reflexões que fazia 

sugeriam sempre estratégias a utilizar nos momentos seguintes e assim 

sucessivamente. 

 Ao longo das aulas e nas diferentes modalidades fui introduzindo 

variáveis aos exercícios, para facilitar ou dificultar conteúdos que 

aparentemente os alunos apresentavam facilidades ou dificuldades, como 

descrevo a seguir:  
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“…foi possível verificar a familiarização dos alunos com a bola, assim como 

verificar dificuldades sentidas nesta modalidade por parte de grande parte dos 

alunos, nomeadamente do sexo feminino. “ (Reflexão da aula nº 45) 

 

Tendo por base, que o aluno é parte integrante do seu processo de 

ensino-aprendizagem, e que deve ser responsabilizado por esse processo, 

optei por lhes atribuir alguma autonomia na gestão e organização de algumas 

atividades, refletindo no final das aulas sobre as ocorrências mais relevantes 

(que não apresentaram sucesso ou gratificá-los pelo sucesso alcançado). Da 

mesma forma, com estas conversas finais consegui estimular uma maior 

proximidade com os alunos no que concerne a aspetos mais sociais, 

mostrando que nem sempre somos apenas e somente professora, mas uma 

amiga, tentando conceder aos meus alunos a possibilidade de conseguirem 

obter responsabilidades e crescerem como pessoas que vivem na sociedade. E 

até mesmo refletirem sobre a atuação que tiveram nessa aula. 

 Em contexto real, a linguagem utilizada terá que ser também real e 

adequada ao nível dos alunos, e o uso desta linguagem e da terminologia 

especifica das modalidades, foi um ponte de destaque da minha atuação, pois 

levou a um maior conhecimento do aluno sobre a modalidade (domínio dos 

termos específicos e técnicos). Verifiquemos exemplos práticos em contexto 

real: 

“…optei por usar algumas estratégias para que não se tornasse monótona a 

corrida, tais como: mudanças de direção na corrida, utilização das linhas do 

campo de Voleibol (desta forma ficavam a conhecer as mesmas) ” (Reflexão da 

aula nº8) 

“Para os alunos se deslocarem para os cones, utilizei a estratégia que só iriam 

para cones quando eu dissesse um dos princípios de Futebol, sabendo eles 

que existiam 8, quem ficasse sem cone teriam que dizer um princípio cada 

aluno.” (Reflexão da aula nº55) 

 

 Desta forma, penso ter conseguido adaptar o tipo de linguagem e 

terminologia em função das diferentes situações, procurando chegar ao aluno e 
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captar a sua atenção, de modo a envolvê-los em todo o processo de 

aprendizagem, pois no final de cada UT verifiquei que os alunos já possuíam 

um conhecimento da modalidade superior ao inicialmente verificado. 

 

 Ter como perspetiva a eficácia das nossas ações implica perceber que 

os alunos são de facto o elemento central no processo de ensino-

aprendizagem. De forma a envolver os alunos nesse processo, entendi que os 

conceitos psicossociais (interajuda, cooperação..), eram fulcrais, solicitando-os 

em todas as minhas aulas.  

 Assim a tentativa de união da turma estabeleceu-se na construção de 

um projeto de todos, onde mais importante do que trabalhar com os alunos por 

níveis de aprendizagem, era desenvolver a cooperação e a entreajuda. Durante 

todo o ano letivo, apelei à cooperação, induzindo os alunos mais capazes a 

auxiliarem e motivarem aqueles que apresentavam mais dificuldades. Porém 

nem sempre obtive sucesso, pois o estado de espírito dos alunos não eram 

constante, levando por vezes a mudar de estratégias no imediato, e tendo 

sempre em pensamento que a recetividade dos alunos tem de ser considerada. 
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3.1.3 O planear 

 

 O planeamento tem subjacente a intencionalidade da ação humana, 

opondo-se ao formato aleatório. Bossle (2002) afirma que, o planeamento do 

ensino é, então, uma construção orientadora da ação docente, com o objetivo 

de organizar e direcionar a prática para que esta se torne coerente e com 

objetivos definidos. 

 No momento de planear é necessário ter em consideração duas 

vertentes. A primeira referente às indicações nacionais, previstas pelo 

Ministério da Educação e da Ciência, manifestadas essencialmente nos 

Programas Nacionais de EF e a segunda relacionada com a realidade em que 

a escola está inserida e as possibilidades de oferta. 

 É necessário ter em mente que é preciso respeitar a relação entre os 

princípios e as orientações nacionais, adaptando às condições locais, de modo 

a que exista um equilíbrio entre a norma e o critério, entre o global e o local, 

ajustando e tornando adequado o processo de ensino - aprendizagem. 

 Na minha prática, este planeamento surgiu desde logo, no momento da 

entrega do calendário escolar, do roulement das instalações e do horário da 

turma pela qual estaria encarregue. Aí soubemos à partida o número de aulas 

disponíveis e como e onde se iriam distribuir as diferentes matérias. 

 A escolha das matérias foram definidas no grupo de EF que se pautou 

pelo cumprimento do Programa Nacional e os ajustamentos realizados às 

ofertas disponíveis na escola, tendo em conta a rotatividade das turmas pelas 

instalações assim como o material existente. À minha turma ficou definido no 

primeiro período lecionar Voleibol, Badminton e Atletismo, no segundo período 

Basquetebol e Ginástica Acrobática finalizando o terceiro período com Futebol, 

Dança e Ténis. Todas as modalidades foram lecionadas sempre que possível 

de forma contínua, pois com o sistema de roulement e trocas normais as 

modalidades não são lecionadas de forma contínua. Foi também dando ênfase 

à interligação e seguimento entre os vários anos letivos, tendo sempre como 

máxima e preocupação o aluno. 



72 

 O planeamento anual foi realizado em conjunto com os colegas do 

núcleo de estágio e com a professora cooperante, mantendo a coerência entre 

todos, para assim nos podermos auxiliar. O meu planeamento anual foi 

diferente dos restantes, porque apenas eu lecionei numa turma do 11º ano de 

escolaridade. Apesar de em níveis (potencialmente) diferentes, algumas 

matérias e modalidades foram iguais, permitindo a discussão de ideias e 

formas de por em prática o planeado. Posteriormente passamos para um novo 

nível, o da Estrutura do Conhecimento, onde está inserida a unidade temática 

(UT). 

 Cada estagiário realizava os seus Modelos de Estrutura do 

Conhecimento para as várias modalidades, existindo porém alguns aspetos 

que poderíamos partilhar, nomeadamente as regras, os materiais disponíveis, 

entre outros, assumindo este documento como um guia para as aulas. 

 A construção de cada UT foi construída pensando nos alunos, tendo em 

conta claro o Programa Nacional de Educação Física, mas principalmente o 

nível em que os alunos se encontravam. Sendo a minha turma do 11º ano, as 

orientações nacionais, deveriam encontrar-se, em todas as matérias 

obrigatórias, num nível avançado, porém isso nem sempre se verificou, muito 

menos para alguns elementos da turma. Por isso, foi necessário adequar os 

conteúdos às capacidades dos alunos e, sempre que necessário, diferenciar e 

individualizar. Esta individualização surge essencialmente no último momento 

de planeamento, o plano de aula. Foi aqui que senti maior dificuldade: 

conseguir diferenciar a prática para os diferentes alunos. Mas com uma turma 

de 27 alunos, como consegue o professor manter a atenção e cuidado 

individual a cada aluno?  Ao longo desta experiência fui obtendo algumas 

respostas, pois a experiência dota o professor de estratégias que permitem 

aumentar a aprendizagem dos alunos a nível individual, minimizando 

problemas e tornando a aprendizagem mais significativa para o aluno. Onde 

inicialmente a dificuldade de observar todos os conteúdos numa avaliação se 

tornava uma preocupação, nas seguintes já não era tão difícil pois fui 

adaptando métodos para ultrapassar essas dificuldades, como por exemplo 

organizar a aula de modo a ter tempo e visualização de todos os conteúdos. 
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 De uma forma geral, o sistema de ensino parece debruçar-se de forma 

especial sobre os alunos com mais dificuldades, despertando em mim algumas 

inquietações. Será que devo dar mais atenção aos alunos com mais dificuldade 

ou a minha presença era mais importante nos que apresentavam mais 

capacidades, ou repartir de forma equilibrada? Decidi que nos alunos com 

maiores dificuldades iria focar-me na correção dos erros mais básicos, não 

deixando de lado os mais capacitados, transmitindo-lhes novas noções para 

promover uma evolução. Tive sorte confesso, pois os meus alunos 

questionavam bastante, e os mais hábeis não “permitiam” que os deixasse 

para segundo plano, questionando tudo e mostraram querer aprofundar o 

conhecimento. 

 Porém este processo de diferenciação pedagógica deve ser 

devidamente planeado, só assim o professor se sentirá mais preparado e apto 

para o realizar. Com o maior conhecimento da turma este processo torna-se 

mais fácil passando a conhecer limitações e dificuldade de cada aula, levando 

a uma atuação mais centrada e específica. 

  Porque o resultado de uma aula depende sobretudo da qualidade da sua 

preparação (Bento, 1987), dediquei sempre grande atenção à elaboração dos 

diferentes níveis de planeamento. O plano de aula foi encarado como algo 

flexível, podendo, sempre que necessário, ser ajustado às contrariedades, 

necessidades e ao empenho dos alunos. Não sendo encarado como algo 

definido, mas antes como passível de constantes adaptações e ajustes. 
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3.1.4 Avaliar 
 

 Rosado e Silva (2006) referem que a avaliação em EF pretende 

diagnosticar carências, classificar homogeneamente segundo níveis de 

capacidade, dispensar matéria do programa, predizer níveis de desempenho e 

aquisição, especificar a dimensão dos progressos, motivar os alunos, 

determinar notas e avaliar o ensino e o currículo. 

 Torna-se importante saber como, quando e porquê avaliar, para que 

desta forma o processo se torne mais coerente e consistente. Surge então a 

necessidade da procura de utilizar as diferentes modalidades/momentos de 

avaliação como elementos reguladores e promotores da qualidade do ensino. 

O Programa Nacional de EF especifica o nível em que os alunos se 

devem situar em determinado ano de escolaridade e a organização da 

avaliação deve ter em conta esses indicadores.  

Rosado & Silva (s/d), referem que os indicadores são externos ao 

indivíduo sendo, por isso, a avaliação realizada por referência a uma norma à 

qual o aluno deve conseguir responder. 

Porém a referência ao critério deve conter igualmente importância, em 

que é avaliado o conhecimento do aluno em relação a critérios pré-

estabelecidos construído pelos objetivos definidos, sem que seja feita, 

necessariamente, uma comparação dos alunos, desta forma consegue-se 

avaliar a evolução do aluno. Porém como referido anteriormente, por si só não 

chega, pois está inteiramente dependente da prestação registada na avaliação 

diagnóstica. Dito de outra forma, se o aluno revela fraco desempenho na aula 

de avaliação diagnóstica, a sua evolução será mais notória do que um aluno 

em que o seu desempenho inicial é levado. Assume assim importância a 

referência à norma, pois só assim o processo avaliativo é o mais justo possível. 

O professor e o grupo de EF são assim os responsáveis pela definição 

dos critérios de avaliação que permitam equilibrar estas duas vertentes. O 

aluno além de responder a um valor normativo, tem também critérios definidos 

para alcançar para obter o êxito. 
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 Para uma avaliação coerente, precisa e objetiva do processo de 

avaliação, considerou-se três momentos de avaliação: inicial (avaliação 

diagnóstica), intermédia (avaliação formativa) e a final (avaliação sumativa), 

não esquecendo o modelo global de avaliação contínua. 

 Na avaliação diagnóstica pretende-se recolher informações que 

permitam ao professor estabelecer prioridades e ajustar a sua atividade aos 

alunos, no sentido de providenciar o seu desenvolvimento (Gonçalves et al., 

2010). Desta forma é possível predizer e detetar comportamentos e 

dificuldades, levando a uma maior facilidade no planeamento. 

 Em modalidades de cariz mais aberto, isto é, onde a ação de um aluno 

influencia e é influenciada pela dos outros, nem sempre foi fácil a sua 

avaliação. Aquando destas situações, tentei perceber de forma generalizada o 

nível dos alunos, detetando erros mais cruciais e básicos, para posteriormente 

decidir a melhor forma de organizar a prática. Revelo a seguir uma das minhas 

opções: “Com a realização do jogo e as trocas entre campo efetuadas, foi 

possível realizar a avaliação de todos os alunos, levando ao cumprimento dos 

objetivos estipulados para a aula”. (Reflexão da aula nº17). 

  

 Segundo Gonçalves et al (2010), a avaliação formativa consiste na 

recolha de dados que permita analisar o estado do processo e obter um 

feedbacks do que está a ser feito. Assim é possível manter uma regulação 

constante do processo de ensino e aprendizagem, informando o professor 

sobre o próximo passo a dar, quer pelo reforço no caso de êxito, quer pelo 

ajustamento ou remediação na existência de dificuldades. 

 Esta avaliação não foi realizada de modo formal, acabando por estar 

presente nos momentos de reflexão de cada aula. É aqui que verificamos se o 

caminho escolhido está a ter êxito ao nível das aprendizagens ou se é preciso 

procurar outras estratégias. Ao longo das aulas fui refletindo sobre a aquisição 

das competências esperadas e no momento esperado, como nas seguintes 

situações: “Sendo esta aula de exercitação de todos os conteúdos lecionados, 

penso que o objetivo foi cumprido, verificando que os alunos já utilizam os 

mesmos em jogo de forma adequada, ou seja, a manchete em bolas com 
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trajetórias baixas, o passe em altas, os deslocamentos de forma mais fluida e a 

utilização do serviço por baixo corretamente.” (Reflexão da aula nº12). 

 “Apesar de ser uma tarefa muito básica, foi possível corrigir erros que 

alguns alunos têm em um nível mais básico, contudo numa próxima aula será 

lecionado o mesmo exercício mas num contexto mais elevado visando o jogo 

formal, ou seja, a mesma tarefa mas com obrigação de a bola se encontrar no 

meio de dois colegas, levando a que existisse a possibilidade de passe à direita 

e à esquerda, assim como a inserção de defesa.” (Reflexão da aula nº37) 

 

 Quanto à avaliação sumativa, esta pretende verificar como decorreu o 

processo e retirar conclusões sobre o mesmo como forma de tirar ilações para 

a prática futura (Gonçalves et at., 2010). No final de cada UT realizei esta 

avaliação e que por ter um carácter formal, optei por informar previamente os 

alunos. Penso que esta formalidade é importante na formação do aluno, 

preparando-o para os vários momentos de avaliação que vai ter ao longo da 

vida. Algumas das minhas perceções sobre este processo de avaliação: 

“Por se tratar de uma avaliação, o comportamento dos alunos 

inicialmente foi de calma e atenção, o que me despertou interesse e motivação, 

visto que os alunos estavam preocupados como seria a prestação dos 

mesmos” .(Reflexão da aula nº9) 

“Comparativamente à avaliação diagnóstica, os alunos melhoraram 

imenso o seu nível de resposta nas habilidades motoras, visto que a unidade 

temática foi adaptada às capacidades dos mesmos, assim, os exercícios foram 

sempre muito simples e básicos com o intuito de melhorar alguns erros graves 

que os alunos possuíam.” (Reflexão da Unidade Temática de Voleibol). 

“Esta turma, apesar de evidenciar algumas dificuldades a nível geral no 

que diz respeito ao cumprimento dos gestos técnicos, mostrou, após avaliação 

diagnóstica, ser capaz de aprender todos os batimentos que estão propostos 

no programa nacional do 11º ano. No entanto, estes alunos revelaram 

complicações na aprendizagem do remate e do drive. Ressaltando que são 

dois dos batimentos mais difíceis no Badminton, é compreensível. A turma 

iniciou a unidade temática situada no nível inicial e acabou no nível avançado. 
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Apesar de saberem todos os nomes dos batimentos, alguns alunos tinham 

dificuldades em distinguir as trajetórias do volante em alguns batimentos, como 

por exemplo o clear e o amortie.” (Reflexão da Unidade Temática de 

Badminton). 

 

 Apesar deste formalismo, a avaliação foi também realizada ao longo das 

aulas: “A avaliação sumativa realizada não se baseia apenas na prestação dos 

alunos no dia desta avaliação, mas sim na avaliação contínua no decorrer da 

unidade temática.” (Reflexão da Unidade Temática de Voleibol). 

 

No final de cada período letivo os alunos preencheram as fichas de 

autoavaliação. Pretendi com isto que os alunos refletissem sobre a sua 

prestação ao longo das aulas para assim assumirem as suas potencialidades e 

dificuldades e finalmente atribuírem a eles próprios uma classificação. Como 

refere Rosado et al. (2002), trata-se, portanto, do desenvolvimento da sua 

capacidade de ajuizar, apreciar e tomar decisões acerca da sua própria 

aprendizagem, dando conta dos seus erros e corrigindo-os por vontade própria. 

Desta forma o aluno tem oportunidade de perceber a dificuldade da 

avaliação e da atribuição de um valor expresso em número, ultrapassando a 

medição qualitativa. Infelizmente, foi com desagrado que percebi a ausência de 

consciência reflexiva de alguns alunos, que não ponderavam as suas opiniões 

nem consideravam de forma justa os seus percursos ao longo das diferentes 

modalidades e domínios. Domínios esses que englobavam o saber estar, a 

participação na aula, o conhecimento que adquiriram das modalidades e o 

domínio sócio-afetivo, e a média destes parâmetros não apresentavam 

congruência.  

Da mesma forma, a dificuldade também é sentida pelo estudante-

estagiário, onde a atribuição de um valor ao aluno foi de facto difícil. Sem 

dúvida que foi uma mais-valia o acompanhamento da professora cooperante, 

fornecendo sempre feedbacks em relação às classificações atribuídas nas 

avaliações sumativas de cada modalidade assim como sobre a nota final de 

período. 
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A título de exemplo, avaliação diagnóstica a Voleibol foi realizada no 

segundo dia de aulas. Foi aqui que tive noção do quão era difícil fazer uma 

avaliação a 27 alunos, mesmo dispondo de 90 minutos de aula. Além de não 

saber os nomes dos alunos, é muito difícil conseguir avaliar eficientemente 

todos os parâmetros a que nos propusemos na grelha de avaliação 

diagnóstica. O tempo para a realização dos exercícios passa rápido e os olhos 

não captam tudo ao mesmo tempo e discriminadamente cada parâmetro de 

avaliação. Enquanto nas unidades curriculares de didáticas dos vários 

desportos do ano passado éramos três ou quatro a realizar essa tarefa de 

avaliação diagnóstica, este ano estamos completamente sozinhos perante a 

turma. Juntando a tudo isto, está o facto de termos que manter os alunos 

motivados para a tarefa, sem destabilizar e nem perdendo tempo de 

empenhamento motor. Ou seja, além de estarmos “de olhos postos” nos que 

estão a ser avaliados no exercício critério, temos que um par de olhos extra 

para ver todos os outros alunos nas tarefas secundárias.  

Sem dúvida que a avaliação é parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem, logo o professor tem uma dupla função: avaliar a aprendizagem 

dos alunos mas também se a sua atuação está a ser eficaz, buscando sempre 

a melhoria do seu ensino e concomitantemente da aprendizagem. Ao longo 

deste ano, tentei alcançar competências de um profissional reflexivo, refletindo 

sistematicamente a minha prática de forma a transformar, aperfeiçoar e 

melhorar, tentando alcançar o objetivo traçado, ou seja, uma profissional 

autónoma e competente que promove um processo eficaz de aprendizagem, 

porém tendo presente que este processo não é fácil, pois requer empenho e 

reflexão constante.
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3.1.5 A observação de aulas e a reflexão – tão importantes na 

minha progressão! 

 

 A experiência do EP não seria tão relevante e enriquecedora sem as 

observações e posteriores reflexões realizadas (individualmente, em grupo com 

os restantes estudantes-estagiários, e conjuntamente com a professora 

cooperante). Com elas foi possível realizar sistematicamente discussões e 

conversas que me fizeram refletir sobre a minha atuação e levaram a que 

conseguisse tornar-me na professora que hoje sou e que pretendo aperfeiçoar 

cada vez mais. Através desta discussões construtivas retirei informações de 

forma a melhorar a minha atuação, onde eram feitas observações de questões 

que por vezes quem está a atuar não consegue ter noção e até mesmo 

estratégias a utilizar na aula seguinte. 

 Neste estágio pretende-se o crescimento de professores reflexivos, e 

como tal importa esclarecer o que está em causa quando se fala no termo 

refletir. Como refere Schӧn (1991), ampara a emancipação do professor, como 

alguém que decide e encontra o prazer na aprendizagem e na 

reflexão/investigação do processo de ensino-aprendizagem remetendo o 

desenvolvimento do conhecimento profissional para a pesquisa e 

experimentação prática. 

 Desta forma, o professor deve olhar para trás, para as suas próprias 

práticas de ensino, crenças, conceções, atitudes, objetivos assim como para as 

dos seus alunos, colegas de estágio e comunidade educativa. 

 O contextual atual de ensino, roga um professor reflexivo, um professor 

que questione tudo ao seu redor e procure a cada momento desenvolver as 

suas capacidades e superar as suas limitações/dificuldades que eventualmente 

possam surgir. Assim, ensinar constitui uma forma de reflexão na ação que 

implica refletir sobre os acontecimentos emergentes do contexto de ação e que 

orientam a ação futura. 

 Professores que refletem, são aqueles que realizam a sua prática com 

base na sua própria investigação-ação, porém isto implica uma abertura de 
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espírito para proceder a uma análise da sua própria ação, tendo sempre uma 

consciência social, ou seja, querer melhorar a situação social (sala de aula, 

escola, …). Porém, refletir por si só não é suficiente, há que promover a ação, 

levando os seus participantes a repensar o ensino. 

 Considero que estas reflexões me ajudaram ao longo deste ano, na 

melhoria do meu desempenho e na qualidade das aulas que lecionei, tornando-

se sempre indispensável no exercício da profissão professor. Foi através 

destas reflexões que me fui conhecendo melhor, avaliei o meu trabalho, criei 

estratégias para melhorar a minha prática levando a tentar maior eficácia no 

ensino. Quantas questões coloquei? Imensas,! Será que a minha atuação era 

correta? Será que os alunos estavam mesmo a aprender o máximo possível? 

Porém todo este processo de reflexão tornou-se essencial a cada aula, a cada 

observação e em cada reunião realizada, refletindo sobre todos estes aspetos 

tentando encontrar soluções ou estratégias para diminuir as questões que ia 

colocando. Não menos importante, a procura constante de quem estava 

sempre presente, a professora cooperante, que sempre tinha uma palavra de 

conforto, quando a minha cara era de desanimo ou um feedback corretivo 

quando a aula não atingia o objetivo pretendido. 

 Não só o meu percurso apresentou progressos significativos, mas 

também a forma como ia refletindo. Os medos as angústias iniciais foram 

desvanecendo aula após aula, apresentando maior segurança na atuação. As 

reflexões iniciais eram meramente descritivas e avaliativas da minha 

intervenção/atividade e dos alunos, passando a ter capacidade para realizar 

reflexões críticas e criando estratégias para evoluir aula a aula. Só desta forma 

foi possível refinar a minha prática, analisar as necessidades e a aprendizagem 

dos alunos. 

 A linha do meu pensamento na estruturação das reflexões no final de 

cada atuação centrou-se em perceber se as estratégias propostas obtiveram 

sucesso, ou seja, se verifiquei melhoria na aprendizagem dos alunos, 

cumprindo objetivos propostos, se as mesmas eram adequadas ao ensino, se 

os alunos tinha percebido as tarefas e indicando para sessões futuras 

estratégias para habilidades que não obtiveram o sucesso desejado. Obtive 
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sempre feedbacks por parte da professora cooperante de forma a encaminhar 

melhor as minhas reflexões e a minha atuação. Centrei-me na eficiência e 

eficácia da minha atividade/intervenção enquanto docente, seguindo sempre 

essa lógica, ou seja, se na atuação fui entendida pelos alunos (eficiência) e se 

existiu melhoria dos alunos a nível dos conteúdos lecionados Em cada reflexão 

de aula surgiam indicações/estratégias para as próximas aulas e assim 

sucessivamente. Estas reflexões implicavam uma modificação de 

planeamentos, comportamentos e até mesmo estruturação. 

 No primeiro período a presença dos meus colegas de estágio nas 

minhas aulas permitiu-me ter o apoio deles em que observavam e partilhavam 

por conseguinte as suas opiniões, auxiliados sempre pela professora 

cooperante, contribuindo desta forma, e muito, para a minha evolução 

enquanto professora. 

 Sobre as observação das aulas dos meus colegas de estágio e da 

professora cooperante, formalmente calendarizadas, realizei reflexões 

procurando através de um postura crítica detetar o que poderia ser útil para a 

minha aprendizagem, mas aqui, fundamentalmente, procurar ajudar os colegas 

a evoluírem e melhorarem. 

 Inicialmente, a presença dos meus colegas e da professora cooperante 

nas aulas que lecionava deixavam-me com um certo desconforto, com receio 

de errar. Porém, sabia e sentia que a professora dos alunos era eu, e que seria 

respeitada por eles como tal, mas ter a presença de alguém a avaliar-me 

levava-me muitas vezes a pensar que em cada aula teria duas funções: 

professora e aluna.  

 Ao longo das aulas, este sentimento foi desvanecendo, olhando para 

eles como os elementos que iriam ajudar-me a melhorar nas minhas funções, 

para a evolução do meu desempenho como docente e como pessoa.  

 Na semana posterior às aulas observadas era realizada sempre uma 

reunião com o propósito de comentarmos individualmente a nossa aula e ouvir 

os comentários dos restantes observadores, finalizando sempre com a opinião 

de quem mais experiência têm: a professora cooperante. Estes momentos de 

aprendizagem e de crescimento, permitiram uma constante evolução não só 
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minha como dos meus colegas, pois as estratégias ou até as críticas 

construtivas eram utilizadas nas aulas seguintes. 

 Desta forma, este confronto de ideias e opiniões foram fortes 

impulsionadores a repensarmos nas nossas práticas de ensino e para que em 

futuros comportamentos similares conseguíssemos agir corretamente. Estas 

opiniões alertaram-me para a necessidade de uma vigilância constante, 

mostrando a necessidade de rever sistematicamente a minha intervenção, 

contribuindo para o meu crescimento e desenvolvimento profissional. 

 Com a conclusão deste ano de estágio, posso garantir que alcancei as 

competências que se pretendem num profissional reflexivo, refletindo sempre 

sobre a minha prática, para transformar, aperfeiçoar e melhorar. Acredito que 

para melhorar o processo de ensino-aprendizagem e torná-lo mais 

enriquecedor e eficaz, o profissional tem que ser mais autónomo e competente, 

refletindo e questionando-se constantemente, acedendo a um desenvolvimento 

profissional sistemático. 
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3.1.6 Modelos de instrução: tantas possibilidades, tantas 

dúvidas! 

 

A instrução é um tema que me fascina, por ser tão próximo da nossa 

atividade: ensinar! No entanto, chegamos ao estágio com um conhecimento 

teórico alargado sobre a possibilidade de aplicarmos diferentes modelos de 

ensino, uns provavelmente mais interessantes nos desportos coletivos, outros 

talvez mais promissores em desportos individuais, outros até que podem ter 

sucesso em modalidades com características marcadamente distintas. 

 Volto um pouco atrás no tempo, e recordo o que significa afinal a 

expressão instrução? Rink (1993), define instrução como um processo que 

envolve decisões pré-ativas, ativas e pós-ativas. As decisões pré-ativas são 

aquelas que estão relacionadas com o planeamento do currículo, as unidades 

didáticas e as aulas. As decisões ativas reportam-se à condução da aula. As 

decisões pós-ativas são aquelas que surgem da avaliação dos processos e 

produtos da instrução. 

 Já Vickers (1990, p.7), define instrução como sendo uma técnica, 

método ou processo que é usado no planeamento e lecionação de aulas e 

unidades didáticas. O termo instrução é utilizado, frequentemente, para 

designar a comunicação da informação.  

 Rosado e Mesquita (2009), referem que a instrução está relacionada 

com os comportamentos de ensino que fazem parte do repertório do professor 

para transmitir a informação aos alunos. Os mesmos autores advogam que 

deste repertório do professor fazem parte “todos os comportamentos verbais e 

não-verbais que estão intimamente ligados aos objetivos da aprendizagem” 

(p.73). 

Os desafios aumentam quando entramos no mundo das diferentes 

possibilidades de modelos de ensino. Os modelos de ensino são considerados 

meios para atingir uma ampla variedade de propósitos, estando alicerçados em 

teorias e permitindo aos professores auxiliarem os seus alunos e alcançar as 

metas predefinidas, assentam em fundamentos teóricos e consideram os 
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objetivos de aprendizagem, o conhecimento do conteúdo e as formas de 

verificar a implementação do próprio modelo de ensino (Metzler, 2000). 

 Rink (cit. Por Graça & Mesquita, 2009, p.46) diz que: “(…) não há 

nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem, a eficácia de ensino deve ser interpretada através do recurso a 

modelos de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o 

ensino e treino no desporto.” 

 O professor deve-se familiarizar com os modelos de ensino, incluindo 

nesta tarefa diferentes objetivos, nomeadamente: o que precisa saber para 

aproveitar-se deles apropriadamente, as componentes e as dimensões que 

caraterizam o modelo de ensino, as dificuldades que os alunos apresentam 

para aprender certos conteúdos e, finalmente, as estratégias que permitem 

melhorar a aprendizagem deste ou daqueles conteúdos em particular. 

 Assim, a eficácia de ensino deve ser interpretada através do recurso a 

modelos de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o 

ensino e treino do Desporto (Mesquita & Graça, 2009). Desta forma é de 

salientar que a instrução através da aplicação de um modelo de ensino tem um 

papel fundamental, abrindo portas para as melhorias na aprendizagem a todos 

os alunos independentemente do sexo e da idade. 

 São diversos os modelos instrucionais, porém despertou-me particular 

interesse a comparação de dois modelos, a saber, o modelo de instrução direta 

(MID) e o modelo de ensino por pares (MEP) por possuírem caraterísticas de 

ensino completamente distintas, e porque nunca tinha encontrado na literatura 

a resposta à minha dúvida: Será que consigo os mesmos resultados (nível final 

dos alunos) se estes passarem pela experiência do MID ou do MEP? 

 Durante o estágio fui pondo em prática os diferentes modelos, solicitado 

pela professora cooperante e por entusiasmo meu também utilizei o Modelo de 

Educação Desportiva (MED) nas modalidades de Voleibol e Badminton, apesar 

de ter optado por não incluir este modelo no meu estudo. 

 

 A génese do MEP reporta-se à tese de doutoramento de Siedentop, em 

que defendia a colocação da educação lúdica (“Play education”), num lugar 
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central das orientações curriculares de EF (Graça & Mesquita, 2009). O MED 

pressupõe a necessidade de se conferir um cunho afetivo às aprendizagens. 

 Neste modelo a instrução é projetada para proporcionar aos alunos 

experiencia desportivas autênticas e educacionalmente ricas no contexto da 

EF, como refere Siedentop (2000). 

 O MED tem como intenção a prática de habilidades motoras desfasadas 

do contexto desportivo para situações de prática realista, permitindo aos alunos 

organizar e gerir as suas próprias experiências. 

 Para se utilizar este modelo, tem que se ter em conta três eixos fulcrais: 

o da competência desportiva, o da literacia desportiva e do entusiasmo pelo 

desporto. Tem como principal objetivo é formar a pessoa desportivamente 

competente, culta e entusiasta, levando a desenvolver as suas capacidades de 

compreensão e participação no fenómeno desportivo ao longo da sua vida. 

(Graça & Mesquita, 2009). 

 Graça & Mesquita (2009), referem que competente significa dominar as 

habilidades de forma a poder participar na competição de um modo satisfatório, 

compreendendo, conhecendo e adaptando-se a um comportamento apropriado 

ao nível da prática onde está inserido; desportivamente culto no sentido que 

conhece e valoriza as tradições e os rituais associados ao desporto 

distinguindo a boa da má prática, sendo ao mesmo tempo um melhor 

participante, espectador ou fã, e por último desportivamente entusiasta sendo 

atraída pela prática do desporto, promotora de qualidade e defensora da 

autenticidade da prática desportiva. 

 É aplicável a qualquer atividade desportiva realizável na aula de EF, 

nomeadamente jogo individuais como coletivos, posto isto, Graça & Mesquita 

(2009), sugerem que estas atividades sejam em equipa, de modo a que todos 

os alunos participem e que o resultado final seja contributo de todos, para que 

assim as diferenças individuais sejam menores e a inclusão de todos seja 

maior na participação ativa e deliberada nas tarefas de organização e 

aprendizagem. 

 Segundo Siedentop (1998), este modelo pretende a concretização dos 

seguintes objetivos: desenvolver habilidades e aptidão física especificas da 
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modalidade, apreciar e ser capaz de realizar um jogo tático, participar num 

nível apropriado à sua experiencia e habilidade, partilhar responsabilidades  no 

planeamento e administração da experiencia desportiva, assumir liderança e 

responsabilidade no contexto desportivo, trabalhar eficazmente dentro da 

equipa atingindo objetivos comuns, apreciar os rituais que dão aos vários 

desportos os seus significados particulares, desenvolver a capacidade de 

tomar decisões racionais sobre os problemas desportivos e desenvolver e 

aplicar conhecimentos sobre arbitragem e treino, assim como se envolver 

voluntariamente no desporto fora da escola. 

 Siedentop (1994) integrou seis características do desporto 

institucionalizado no MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, 

o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes (figura 2). 

 

 

Figura 2- Características do MED (Graça & Mesquita, 2009, p.61) 

 

 Segundo Jones e Ward (cit. por Graça & Mesquita, 2009), as épocas 

desportivas vem substituir as UD de curta duração. Acontecem, em pelo 

menos, um período de vinte aulas, contrariando a falta de tempo para a 

consolidação das aprendizagens existentes em currículos com muitas 

atividades de reduzida duração e de efeitos improváveis. A organização desta 

época permite ao aluno contar com uma maior diversidade de atividades, 

fornecendo-lhes mais a informação e indo mais facilmente de encontro as suas 

preferências. 

 Graça & Mesquita (2009), referem que a filiação leva à integração na 

formação das equipas. Na construção da época desportiva existem diversos 

papeis a assumir (jogadores, árbitros, jornalistas e dirigentes), o que leva a um 

sentimento de pertença ao grupo. 
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 Este modelo visa ao diminuir a exclusão, lutando pela harmonia da 

competição com a inclusão ao equilibrar a oportunidade de participação e por 

evitar que a participação se reduza ao desempenho de papeis menores por 

parte dos alunos menos dotados, aumentando a interajuda e a cooperação 

entre todos. 

 A competição formal inicia-se pela constituição de equipas equilibradas e 

promotoras da igualdade de oportunidades. Esta é definida por um calendário 

de competições, intercalando com sessões práticas de preparação. Os torneios 

são adaptados às exigências e aos conteúdos a lecionar. Para valorizar esta 

competição os registos não só incluem resultados de jogos mas sim de 

comportamentos e estatísticas individuais de forma a poder informar ao 

praticante a sua prestação. 

 Com o evento culminante pretende identificar os indivíduos ou equipas 

que demostraram melhor desempenho durante a época desportiva, sendo 

vivido de uma forma entusiasta. Este é ainda um fator de motivação, visto que 

todas as equipas querem ficar na melhor posição possível quando se aproxima 

o final da época. Deve ser coberto de grande festividade e celebrar o sucesso 

de alunos e equipas de forma memorável. 

 A festividade assume aqui um sentimento de êxtase para o aluno, mas 

assume-se como uma experiencia a um elemento de importância social. As 

épocas desportivas tornam-se festivas através da utilização de elementos 

como nomes de equipas, cores, imagens, entre outros. (Siedentop cit. por 

Graça & Mesquita, 2009). 

 Os mesmo autores, referem que a aplicação do MED exige boas 

competências de gestão e organização por parte do professor, assim como a 

aplicação de diferentes modelos instrucionais de acordo com a natureza do 

conteúdo, o nível da prática dos alunos e os objetivos da aprendizagem. Se a 

preparação não for correta, os alunos vão se sentir sem apoio e poderá 

transformar a aula num recreio supervisionado bem organizado. Este modelo 

assenta numa organização descentralizada e muito complexa (gestão dos 

espaços, grupos, competições, resultados, papeis). 
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 Reportando este modelo para as aulas em que o utilizei, o número de 

aulas nas duas modalidades em que foi utilizado este modelo eram de 8 aulas. 

Iniciei com uma avaliação diagnóstica nas primeiras aulas, para não só verificar 

o nível dos alunos assim como conseguir fazer as equipas de forma unanime. 

 Visto os alunos já terem experienciado este modelo no ano transato, não 

“perdi” tempo nas explicações iniciais em que consistia o modelo, erradamente 

pois os alunos necessitam de ser relembrados sistematicamente. 

 Quanto à organização da época desportiva, visto serem modalidades 

bastante técnicas, em cada aula os alunos apenas competiam em jogos finais 

ou em exercícios no inicio de cada aula, para que desta forma existissem 

pontuação no final da UT, para verificar melhor desempenho individual e 

coletivo. 

 No início de cada aula, optei por informar aos alunos quais os objetivos 

da aula, para que desta forma eles se fossem familiarizando com os termos 

utilizados assim como as sequências metodológicas.  

 O entusiasmo dos alunos foi enorme aquando da informação da 

utilização deste modelo, porém no decorrer das aulas verifiquei que a maior 

preocupação dos alunos não era em cumprir os requisitos que se pretende 

neste modelo, mas sim porque a utilização deste modelo implicaria mais jogo. 

 O evento culminante em cada modalidade optei por o transformar num 

torneio intraturma, em que as equipas disputavam os jogos com caraterísticas 

específicas (reduzido número de tempo de jogo, pontuação diferente, entre 

outras).  

 A maior dificuldade sentida nas duas modalidades foi a festividade 

durante as aulas, em que os alunos não vivam a modalidade e a competição 

pretendida com este modelo, tornando a aula simplesmente num espaço onde 

realizavam o jogo para cumprir calendário. Passo a citar um excerto da reflexão 

da UT: “ A utilização do Modelo de Educação Desportiva nesta modalidade 

aumentou a motivação dos alunos em cada aula assim como a inclusão de 

todos nos vários papéis, contudo a festividade esperada não foi visível, como 

por exemplo na entrega de prémios a festividade foi nula e os prémios não se 

enquadravam.” 
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O MID diferencia-se dos restantes, pois o professor é considerado o 

centro de todas as tomadas de decisão sobre o processo de ensino-

aprendizagem. As envolvências dos alunos nas atividades, as ações a realizar 

são estabelecidas sempre pelo professor, realizando todo o controlo que 

envolve uma aula, nomeadamente rotinas a cumprir e regras, levando a uma 

maior eficácia nas atividades envolvidas. 

A aplicação do MID leva a que os professores efetuem um determinado 

conjunto de decisões didáticas, das quais se destacam: estruturação 

meticulosa e pormenorizada das situações de aprendizagem, progressão das 

situações de ensino em pequenos passos, a indicação do critério de sucesso 

minino a alcançar pelos alunos (limite mínimo aceitável 80% na passagem de 

um nível mais exigente de pratica), a instrução com cariz descritivo e prescrito 

com explicações detalhadas e a avaliação e correção dos estudantes 

particularmente nas fases iniciais de aprendizagem (Rosenshine cit. por Graça 

& Mesquita, 2009). 

 Assim, numa aula organizada segundo o MID, deve incluir-se: a revisão 

da matéria previamente aprendida, a apresentação de nova habilidade ou 

conteúdo geral, a prática inicial da habilidade, os feedback (s) e correções, a 

prática autónoma e a revisão periódica (Graça & Mesquita, 2009). 

  A revisão da matéria previamente apreendida, deve ser o primeiro 

passo de uma aula quando se utiliza este modelo, pois tem como objetivos 

primordiais verificar o que os alunos assimilaram ou abarcaram da aula 

anterior, permitindo que o aluno recorde a matéria lecionada anteriormente 

fazendo uma ponte entre aquilo que aprenderam com o que irão aprender, 

assim como motivar os alunos para as tarefas que se seguem, num clima 

favorável à aprendizagem. 

 Neste passo, o professor motiva os alunos para as tarefas a realizar, 

explicando o quadro teórico que diz respeito à matéria a aprender, apresenta 

os objetivos da aprendizagem e explica as razões da importância do que se vai 

aprender.  
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 Vickers (cit. por Graça & Mesquita 2009, p.49) destaca que “ a utilização 

que se faz da matéria no decurso temporal que lhe esta destinado obedece a 

uma sequenciação, a qual pressupõe a introdução do novo, emergindo desta 

tríade relacional (o antigo, o actual e o novo) o verdadeiro significado da 

matéria de ensino em referencia à sua valência pedagógica.” 

 A apresentação da nova habilidade ou conteúdo é feito através de 

demonstração por partes como acrescenta Metzler (2000). Esta descrição 

fornece aos alunos uma ideia de como realizar corretamente essa tarefa, 

devendo ser ajustada à idade/nível de proficiência cognitiva e motora. Vários 

estudos apontam para a eficácia do ensino, a necessidade de efetuar 

exposições bem-feitas ou execuções bem elucidativas. Deve, ainda assegurar-

se de que os alunos compreendem bem aquilo que se espera deles. 

 Rink (cit. por Graça & Mesquita, 2009) refere que esta fase, para além 

de esclarecer o aluno acerca do significado e da importância do que vai ser 

aprendido e dos objetivos a alcançar, serve também para explicitar a 

organização da pratica, nomeadamente na formação de grupos, na gestão de 

espaços, equipamentos e tempo de pratica planeado. 

 Segundo Metzler (2000), a prática inicial da habilidade consiste num 

segmento de prática altamente estrutura, em os alunos dão os passos iniciais 

na busca da proficiência. Esta tarefa deve contribuir ate que os alunos atinjam 

um sucesso de 80%. O professor deve, por isso, manter os alunos 

constantemente em atividade, emitindo feedback (s), nomeadamente positivos 

e corretivos, e decidir o tempo de prática e/ou numero de repetições. O reforço 

visa ainda o incremento da atenção, do esforço ou da persistência da tarefa. 

 Metzler (2000) refere que os feedback (s) e as correções podem ser 

realizadas pelo professor durante a tarefa inicial ou entre cada tarefa que 

compõem a progressão planeada. Este deve optar por explicar novamente a 

habilidade em questão ou questões dela, assim como repetir as tarefas iniciais 

para se certificar que os alunos estão prontos para prosseguir na progressão. 

 Graça &Mesquita (2009) acrescentam que apesar de o professor ser a 

maior fonte de emissão de informação, não descura as questões que possam 
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ser colocadas pelos alunos, contudo o professor é que determina o momento 

para o fazer. 

 O MID tem mostrado ser o modelo vantajoso, pois a aprendizagem 

passo a passo é possível, como é o caso da aprendizagem de habilidades 

desportivas num contexto fechado, através de progressões pedagógicas. 

 

O MEP, é um modelos bem distinto com características muito próprias, e 

que parece também ter sucesso, por procura, de forma planeada, que a 

aprendizagem em ocorra em três domínios: motor, pessoal e social (Metzler, 

2000, Buzbee, 2005; Ward&Lee, 2005). A terminologia utilizada é: Tutor: 

alguém que temporariamente assume o papel de professor; Aprendiz: alguém 

que esta a praticar sob a supervisão de um tutor; Díade: um par composto por 

um tutor e por um aprendiz; Aluno: o termo geralmente usado para descrever 

os alunos quando estão no papel de tutor ou aprendiz (Metzler, 2000). 

 Ward & Lee (2005), assumem que este modelo é baseado em três 

teorias: teoria do equilíbrio de Piaget, teoria sociocultural de Vygotsky e a teoria 

dos comportamentos operantes de Skinner. Estas teorias só são discutidas 

quando aplicadas em contextos educativos do modelo. 

 A teoria do equilíbrio de Piaget (1985) constitui-se como um dos 

fundamentos do construtivismo. Piaget estava interessando em compreender 

como é que o organismo se adapta ao seu ambiente, acreditando que a 

maturação biológica estabelece as pré-condições para o desenvolvimento 

cognitivo. O seu foco central era que o conhecimento é um processo de 

aquisição continua na construção e reconstrução do aluno, isto é, a forma pelo 

qual qualquer pessoa evolui no processo cognitivo. Os alunos quando lhes é 

apresentado conhecimentos já semelhantes aos que já dominam, a informação 

resultante é assimilada aos seus conhecimentos, porém quando lhes é 

apresentados novos conhecimentos, podem modificar o seu pensamento para 

se adaptarem a essas novas circunstâncias. O processo de assimilação e 

acomodação podem criar conflitos cognitivos, tendo o aluno que construir e 

repensar a sua situação. No MEP, nesta teoria os professores podem apoiar 
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esses três processos, o de assimilação, acomodação e equilíbrio criando 

ambientes onde os alunos constroem conhecimentos para a resolução de 

problemas, com atividades colaborativas, produzindo o conflito cognitivo no 

aluno de forma intencional. 

 O suporte teórico da teoria de Vygotsky (1978) entende que o 

desenvolvimento humano como um processo socio-genético, pelo qual os 

indivíduos ganham conhecimento através das ferramentas as culturais, 

interagindo com outras pessoas nos seus ambientes (Ward & Lee, 2005). Este 

princípio acredita que a aprendizagem é uma articulação de processos 

externos e internos, levando à aprendizagem do individuo no seio da sua 

experiencia sociocultural. Da mesma forma, neste princípio pode se considerar 

que é um impulsionador do desenvolvimento das competências cognitivas, 

estimulando capacidades de investigação dos alunos levando a desenvolver 

competências e habilidades mentais. 

 O MEP contribui para a formação de indivíduos pensantes e críticos, 

salientando as estratégias pelas quais os alunos aprendem a interiorizar 

conceitos, competências e habilidades, concorrentes da capacidade de 

resolver problemas, tomar decisões e formular estratégias de ação. 

 A teria dos comportamentos operantes (Skinner, 1974), considera que a 

análise do comportamento criativo demanda a uma análise interativa do 

individuo e do ambiente, incluindo considerações dos comportamentos 

pessoais que ocorrem dentro do individuo, como por exemplo pensar e sentir. 

 O mesmo autor discute o comportamento criativo no contexto da 

apreciação de três temas: resolução de problemas, comportamento verbal e o 

ensino do comportamento criativo. A resolução dos problemas é qualquer 

comportamento de manipulação das variáveis, que aumentam a probabilidade 

do aparecimento de uma resposta proporcionando o reforço da situação. Muito 

mais do que emitir a resposta que lhe constitui a solução, é uma questão de 

dar passos necessários para tornar viável a resposta. Já o ensino do 

comportamento criativo consiste na preocupação prioritária em desenvolver 

habilidades, originando um relacionamento mais produtivo nas novas 



95 

situações, originando conhecimentos complementares para que o individuo os 

utilize em novos problemas. 

 Metzler (2000) considera as seguintes caraterísticas no MEP: Seleção 

de Conteúdo: o professor controla por completo as decisões de conteúdo, o 

que é incluído na unidade, a sua ordem de aprendizagem e o critério de 

performance para determinar o domínio do conteúdo de cada tarefa. Tanto os 

tutores como os aprendizes recebem a lista do conteúdo da aula e procedem 

ao seu desenvolvimento; Controle Gerencial: aqui o professor gere a turma e 

as regras, assim como os procedimentos específicos que os alunos devem 

seguir, aos tutores é dado responsabilidade na gestão das tarefas instrucionais, 

como por exemplo, organizar a prática, orientar o aprendiz e manter a 

segurança; Apresentação de tarefas: acontece em dois níveis sem a 

apresentação de ambas explícita e direta: a primeira em que o controlo é do 

professor, informando os tutores sobre como deve ser o desenvolvimento das 

performances, a estrutura da tarefa e os critérios de êxito, o outro nível é 

controlado pelo tutor, que passa a informação ao aprendiz para iniciar a prática 

da tarefa; Parâmetros de Engajamento: é o professor que determina o papel de 

cada aluno assim como a rotação das tarefas, porem é possível usar grupos de 

três alunos se a turma for constituída por número impar, alternando os alunos 

entre os papéis de tutor e aprendiz; Interação Instrucional: existem dois 

caminhos, o primeiro entre o professor e o tutor, em que o professor informa ao 

tutor a tarefa e a estrutura da mesma, verificando se compreendeu. Após isso o 

professor apenas interage com o tutor, salvo raras exceções. Esta interação 

deve ser de forma interativa com recurso a questões diretas de modo a 

desenvolver a capacidade de observação, analise e forma de comunicação dos 

tutores. O segundo caminho é entre os tutores e os aprendizes, que é 

totalmente interativo, visto que trabalham de forma cooperativa de forma a 

estruturar e completar as atividades de aprendizagem. O tutor é livre para fazer 

comentários e questões, esperando que o aprendiz faça o mesmo. O tutor deve 

informar toda a informação requerida pelo professor, aos aprendizes tais como: 

orientações, avaliações, dicas e questões antes e depois de cada tentativa; 

Ritmo: após apresentação da tarefa do professor ao tutor, estes transmitem 
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aos aprendizes, podendo começar a prática ao seu ritmo. Os aprendizes e o 

tutor em consonância determinam quando começar e quanto tempo dura a 

tarefa; Progressão da Tarefa: o professor decide quais os conteúdos para cada 

unidade, quando as atividades mudam e quais os alunos deixam de ser tutores 

e se tornam aprendizes e vice-versa. Entretanto, o professor estabelece um 

critério de êxito para cada tarefa e permite aos pares de alunos passarem para 

a próxima tarefa, desde que os dois tenham passado pela mesma tarefa. 

   Neste modelo é o professor quem faz a apresentação das tarefas e só 

depois o tutor, porém é importante que o tutor tenha maturidade e habilidade 

suficiente para assumir as funções instrucionais necessárias para a 

concretização dos papéis.  

 Desta forma verifica-se que o MEP tem uma boa base teórica, 

empregando instrução e correção de erros e metodologias que são 

convincentes. 

 

 

Assim, imbuída por uma necessidade de obter mais respostas sobre a 

eficácia particular do MID e do MEP numa modalidade coletiva, optei por 

dedicar a minha atenção a este tema no meu estudo, que a seguir apresento.  
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3.2 Estudo de Investigação 

 

Os modelos de ensino: Instrução Direta e Ensino por Pares – 

aplicação ao ensino do Basquetebol 

Models for teaching: Direct instruction and coach (teach) in pairs- 

application to the teaching of basketball 

 

Resumo 

A presente investigação teve como propósito a utilização e comparação de dois modelos de 

ensino (Instrução Direta e o de Ensino por Pares) no ensino do Basquetebol. O estudo foi 

realizado com base numa aproximação à investigação-ação, observando 25 alunos, em quatro 

aulas de 90 minutos, procedendo à utilização da grelha de observação Student Time 

Expenditure para medição do tempo despendido pelos alunos exclusivamente nos exercícios 

contidos na parte fundamental da aula. Foram observados diferentes tipos de atividade, 

referentes às seguintes categorias: organização, espera, atividade, instrução, fora da tarefa e 

feedback e demostração, recorrendo à gravação de vídeo. A análise da evolução 

(demonstração de aprendizagem) foi efetuada através da comparação das classificações 

obtidas nas avaliações inicial e final (diagnóstica e sumativa). No final da unidade temática 

ambos os grupos conseguiram melhorar significativamente o seu desempenho, no entanto não 

se verificaram diferenças significativas na classificação da avaliação sumativa. Desta forma 

pode-se concluir que a utilização de dois modelos distintos não influencia na aprendizagem dos 

alunos, não mostrando melhorias significativas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INVESTIGAÇÃO-AÇÃO; MODELOS DE ENSINO; AVALIAÇÕES, 

APRENDIZAGEM. 

 

 

Abstract 

This research aimed to the use and comparison of two teaching models (Direct Instruction and 

Teaching Peer) in teaching basketball. The study was based on an approach to action research, 

observing 25 students in four classes of 90 minutes, proceeding to use the observation grid 

Time Student Expenditure for measuring the time spent by students solely on fundamental 

exercises contained in the class. We observed different types of activity, for the following 

categories: organization, hopes, activity, education, and off-task feedback and demonstration, 

using the video recording. The analysis of (demonstration of learning) was performed by 

comparing the marks obtained in the initial and final assessments (diagnostic and summative). 

At the end of the thematic unity both groups were able to significantly improve their 

performance, however there were no significant differences in the classification of summative 

assessment. Thus it can be concluded that the use of two different models does not influence 

on student learning, not showing significant improvements. 

 

KEYWORDS: ACTION-RESEARCH, EDUCATION MODELS; REVIEWS, LEARNING 
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Introdução 

 

Aplicar um plano compreensivo e coerente para o ensino implica a 

sustentação teórica, ter a ambição de alcançar resultados de aprendizagem, 

ser detentor de um conhecimento minucioso, utilizar atividade de aprendizagem 

adequadas e sequenciadas, definir expectativas para o comportamento de 

professores e alunos, e avaliar o processo de aprendizagens como forma de 

verificar a implementação exata do modelo, são todos requisitos de um modelo 

de instrução (Metzler, 2000). Vários modelos de ensino tem sido propostos e 

investigados, e o MID foi o modelo mais prevalente no ensino da EF ao longo 

de muitos anos. Na verdade, “(…) este modelo teve pelo menos três 

designações distintas - instrução explicita, ensino activo e instrução dirigida 

pelo professor…”, Braumann (cit. Por Graça & Mesquita, 2009).  

 Graça & Mesquita (2009), indicam que o MID constitui um modelo que 

se dita pela sua operância em contextos transversais de prática desportiva, 

recorrentemente utilizados no contexto do ensino da EF. Neste modelo são 

beneficiadas estratégias instrucionais de caráter explícito e formal, em que a 

supervisão e o controlo estreito das atividades dos praticantes é a nota 

predominante. Pretende-se que os alunos obtenham um elevado sentido de 

responsabilidade e compromisso com as tarefas de aprendizagem, 

contribuindo para tal a indicação de critérios de êxito na aquisição das 

mesmas. Em alternativa, o MEP pode também ser vantajoso na EF e 

caracteriza-se pela transação académica entre duas pessoas, ou seja, a 

responsabilidade de conduzir as operações instrucionais normalmente 

assumidas pelo professor devera ser dada a um aluno, enquanto o outro 

assume as funções de aprendiz (Metzler, 2000). Desta forma, este modelo 

recorre às estratégias pedagógicas que consideram o ensino pelo tutor (aluno 

que faz o papel de professor), enquanto o outro aluno é o executante (papel do 

praticante). Ao exigir a dupla tarefa de ensinar a aprender, este modelo prioriza 

a relação entre cognição e ação, apoiando os participantes na representação 

/compreensão dos movimentos desejados. 
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Face às características tão distintas dos dois modelos, neste estudo 

pretendemos verificar se o nível de aprendizagem dos alunos era diferente 

mediante o modelo de ensino aplicado: instrução direta vs. ensino por pares. 

 

 

Metodologia 

  

Participantes 

 A amostra foi constituída por 24 alunos (13 do sexo feminino e 11 do 

sexo masculino) do 11º ano da Escola Secundária de Rio Tinto, inscritos na 

disciplina de Educação Física, com idades compreendidas entre os 16 e os 17 

anos. Para construir a amostra dos dois grupos em estudo, os alunos foram 

divididos de acordo com os resultados da avaliação diagnóstica (grupos com 

níveis de desempenho idênticos). Assim, o grupo MID foi formado por 11 

elementos (7 raparigas e 4 rapazes) e o grupo MEP inclui 13 alunos (6 

raparigas e 7 rapazes). 

 

Instrumentos 

Para a realização deste estudo foi utilizada uma câmara de filmar para 

recolha de imagem e som em 4 aulas de 90 minutos da unidade temática de 

Basquetebol. Foi utilizada a grelha de observação Student Time Expenditure 

(STE; anexo 1) para medição do tempo despendido pelos alunos 

exclusivamente nos exercícios contidos na parte fundamental da aula. Foram 

observados diferentes tipos de atividade, referentes às seguintes categorias: 

organização, espera, atividade, instrução, fora da tarefa e feedback e 

demostração. 

 

Análise estatística 

 A primeira etapa da exploração dos dados deverá passar pela análise 

univariada, consistindo no estudo exploratório e descritivo das variáveis 

dependentes da investigação. Assim, efetuamos a caracterização das variáveis 

dependentes através da média e desvio-padrão (M±DP), e percentagem (%) 
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para apresentar o tempo em cada tipo de atividade (organização, espera, 

atividade, instrução, fora de tarefa, feedback e demonstração). 

Para cada um dos grupos [modelo de instrução direta (MID) e modelo de 

ensino por pares (MEP)] foi realizada uma análise descritiva das variáveis 

dependentes (avaliação diagnóstica e avaliação sumativa), expressas através 

da média   desvio-padrão (  DP), sendo indicados os valores de mudança 

absoluta (avaliação sumativa – avaliação diagnóstica) e a taxa de modificação 

(∆), calculada através da fórmula: [(avaliação sumativa – avaliação 

diagnóstica)/ avaliação diagnóstica] x 100. A reduzida dimensão da amostra 

(n<30) inviabiliza a utilização de estatística paramétrica. Assim, recorreu-se ao 

teste de Mann-Whitney (alternativa ao teste t para amostras independentes) e 

ao teste Wilcoxon (alternativo ao teste t para amostras dependentes). Os dados 

obtidos foram analisados através do programa estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, tendo sido estabelecido um grau 

de significância estatística de 0,05. 

 

 

Resultados 

 

 No quadro 1 é apresentada a análise descritiva e comparativa das 

variáveis relativas à aplicação da grelha de observação STE. Apenas foram 

registadas diferenças significativas (p=0,029) entre os dois grupos no tempo 

dedicado ao feedback. Nas restantes atividades o tempo médio despendido por 

ambos os grupos foi idêntico (p0,05). Destacamos que nas 4 aulas 

analisadas, não registamos nenhuma atividade de espera nos dois grupos (0 

minutos). A maior percentagem de tempo foi dedicada às categorias atividade 

(MID= 48% e MEP= 58%), seguida do tempo em instrução e organização. 
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Quadro 1- Análise descritiva e comparativa do tempo dedicado em cada tipo de atividade nos 

dois grupos (MID e MEP) nas 4 aulas analisadas. 

 

Tipo de atividade 
(min) 

MID  MEP p
a 

M±DP %  M±DP %  

Organização 4,64 ± 1,40 8,84  5,89 ± 1,70 10,81 0,686 
Espera 0,00 ± 0,00 0,00  0,00 ± 0,00 0,00 1,000 
Atividade 26,69 ± 8,29 48,05  31,96 ± 9,44 58,19 0,343 
Instrução 5,05 ± 0,80 9,28  5,63 ± 0,61 10,48 0,200 
Fora de tarefa 0,41 ± 0,67 0,66  0,00 ± 0,00 0,00 0,343 
Feedback 3,19 ± 1,66 5,70  0,03 ± 0,05 0,04 0,029 
Demonstração 0,30 ± 0,60 0,48  0,26 ± 0,53 0,42 0,886 
MID – modelo de instrução direta; MEP – modelo de ensino por pares; min – minutos; a - análise da 

diferença entre os dois grupos através do teste de Mann-Whitney 

 

 Os valores médios das classificações relativas à avaliação diagnóstica e 

sumativa, assim como a sua diferença (mudança) e taxa de modificação (∆) 

são apresentados no quadro 2. A divisão dos alunos para formação dos dois 

grupos foi baseada no desempenho na avaliação diagnóstica, logo, não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos (p=0,970). No final da 

unidade temática ambos os grupos melhoraram significativamente o seu 

desempenho (∆ MID= 10,54% e ∆ MEP=10,65%, p=0,012 e p=0,002, 

respetivamente). No entanto não se registaram diferenças significativas entre 

os dois grupos nas classificações obtidas na avaliação sumativa (p=0,865), 

assim como os valores de mudança (absoluta e taxa de modificação) foram 

idênticos em ambos os grupos (p=0,624 e p=0,851, respetivamente). 

 

Quadro 2- Análise descritiva e comparativa das variáveis dependentes nos dois grupos 

experimentais (MID e MEP). 

 MID MEP 
p

a 
 M±DP M±DP 

Avaliação diagnóstica 14,06 ± 1,78 13,85 ± 1,78 0,970 
Avaliação sumativa 15,34 ± 1,75 15,33 ± 1,48 0,865 

Mudança 1,44 ± 0,68 1,39 ± 1,01 0,624 
∆ 10,54 ± 5,71 10,65 ± 8,12 0,851 

p
b
 0,012 0,003  

MID – modelo de instrução direta; MEP – modelo de ensino por pares; a – análise da diferença entre os 

dois grupos na mesma condição através do teste de Mann-Whitney; b – análise da diferença das duas 

condições (diagnóstica e sumativa) no mesmo grupo de sujeitos através do teste de Wilcoxon; 



102 

Discussão e Conclusões 

  

 Os resultados deste estudo surgiram da análise da atividade dos alunos 

e da aplicação de dois modelos de instrução distintos, e da avaliação inicial e 

avaliação da aprendizagem (avaliação sumativa) para nos permitir a análise da 

evolução alcançada nos dois grupos em estudo. Contrariamente à expectativa 

inicial de conseguir níveis de aprendizagem distintas, os resultados não 

demonstraram diferenças significativas entre os modelos, o que nos leva a 

concluir que os dois modelos são eficazes, porque ambos proporcionaram um 

aumento significativo no desempenho. 

 Rosenshine e Stevens (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p.51) afirmam 

que “ A sua eficácia assume ainda maior relevância quando é aplicado em 

contextos de aprendizagem com alunos mais novos e com ritmos de 

aprendizagem lentos.” 

 Assim, numa visão prospetiva, a opção da escolha deste tema permitiu-

me verificar se a intervenção do professor modifica ou não a aprendizagem dos 

alunos, a titulo de exemplo o fornecimento de feedbacks. E como verificamos, o 

nível dos alunos não evoluiu de forma significativa evidenciando melhorias na 

utilização de modelos distintos. 

 Sendo o MEP, um modelo bem distinto com características muito 

próprias, e que parece também ter sucesso, por procura, de forma planeada, 

que a aprendizagem em ocorra em três domínios: motor, pessoal e social 

(Metzler, 2000, Buzbee, 2005; Ward&Lee, 2005). Deste facto, tornou-se 

importante a utilização deste modelo na medida em que os alunos se tornaram 

mais autónomos, onde a organização da aula pouco varia em tempo em 

relação ao MID, 8,24% (MID) em 10,81% (MEP). 

 Numa aula organizada segundo o MID, deve inclui-se: a revisão da 

matéria previamente aprendida, a apresentação de nova habilidade ou 

conteúdo geral, a prática inicial da habilidade, os feedback (s) e correções, a 

prática autónoma e a revisão periódica (Graça & Mesquita, 2009), esta foi sem 

duvida a grande diferença na comparação das atividades analisadas no que diz 
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respeito aos feedbacks fornecidos e à instrução, levando a uma organização 

mais rápida na utilização deste modelo. 

 A tipologia de aulas não foi muito distinta, variando apenas na minha 

intervenção, ou seja, no grupo de alunos inseridos no MEP a minha 

intervenção foi quase nula (0,04%) em comparação aos alunos do MID (5,7%), 

facto que poderia influenciar a aprendizagem dos alunos, pois não existindo 

uma instrução mais direta e o fornecimento de feedbacks os alunos não 

evoluíssem, porém acabou por não acontecer, verificando-se melhoria nos 

alunos inseridos no MEP. 

 Apesar de o número de aulas ser reduzido (4 aulas), não impediu que o 

estudo apresentasse dados concretos, pois a realidade escolar não permite 

unidades temáticas muito extensas.  

 Comparativamente às notas, diagnóstica e sumativa, como seria de 

esperar devido ao número reduzido de aulas, não foram muito distintas, 

variando em pequenas percentagens, o que comprova que a utilização de 

modelos de ensino com caraterísticas distintas não foi evidente.  

 Para uma futura investigação, sobre esta temática, seria interessante 

usar estes modelos numa unidade temática maior e em outras modalidades, 

verificando se existem diferenças quando se aumentam o número de aulas. 
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3.3 Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

3.3.1 Professor da Turma vs Professor na Escola 

 

 A atividade do professor não termina na relação que se estabelece com 

os alunos na aula, mas sim com toda a comunidade escolar. A minha 

participação na escola sustenta esta afirmação, pois a participação na escola 

foi vista como uma oportunidade de ser um elemento ativo à procura de me 

identificar com a instituição. 

 A minha integração na escola contribuiu de forma significativa para que 

me sentisse um elemento pertencente à comunidade escolar, porém isto não 

seria possível se no início do ano letivo não existissem as reuniões de 

apresentação e a boa aceitação de todos dos estudantes-estagiários na escola. 

 Estou consciente que as funções do professor não terminam na sua 

atuação na aula (funções letivas), mas sim a todo o contexto escolar com 

funções de cooperação, gestão e investigação.  

  Desde cedo nos foi incutida a importância do conhecimento e ligação 

com a comunidade envolvente, por serem fulcrais para a compreensão da 

escola enquanto elemento de um organismo sociocultural, vendo as suas 

potencialidade, com é a promoção da atividade com grande relevância 

educativa para os alunos. 

 Com o intuito de levar a cabo esta missão, promovendo uma maior 

interação dos alunos na escola e de estabelecer relações com toda a 

comunidade educativa, os núcleos de estágio de EF criaram torneios nos 

diferentes períodos curriculares, inseridos no plano de atividades elaborado 

pelo grupo de EF, logo no início do ano letivo, contendo os diversos eventos 

pensados em função das situações/problemas identificados no PEE. 

 Os núcleos de estágio da FADEUP, foram divididos em duplas, ficando 

cada dupla com um torneio de uma modalidade em cada período, tendo em 

atenção que o espaço Escola seja de facto polivalente, e portanto, que admita 

a possibilidade de se realizar atividades de aprendizagem de várias áreas, 

compreendendo a importância da interdisciplinaridade e participação de todos.  
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 Fiquei encarregue, conjuntamente com um elemento do meu núcleo de 

estágio, pela organização do torneio de Voleibol que decorreu no segundo 

período (consultar o subcapítulo 3.3.3). 

 A organização desta atividade e a participação que tive noutras foram 

experiências bastante lucrativas, visto que proporcionaram um contacto mais 

direto e diversificado com todos os intervenientes da comunidade escolar, 

foram assumidas responsabilidades e papéis diferentes, assim como 

privilegiaram o contacto com os alunos noutro contexto (fora da aula). 

 Assim, reforcei uma noção que já possuía: o professor é antes de mais 

um elemento da Escola, e não um elemento fechado ao contexto da(s) sua(s) 

turma(s), e portanto com responsabilidade e obrigações também a esse nível. 

Neste contexto entra o espaço sala de professores, um espaço que se assume 

como espaço de lazer e de uma verdadeira integração. Até então, nunca tinha 

entrado numa sala de professores, e o meu espanto foi grande quando 

verifiquei que é um espaço onde não se fala apenas dos alunos, notas e aulas, 

mas há uma partilha de vida social, criando-se laços, por vezes, de grande 

amizade. Pensava inicialmente que seria um espaço onde existissem apenas 

livros e objetos de mobiliário, portanto um espaço com pouco interesse para o 

desenvolvimento da minha identidade de professora. No entanto foi na sala dos 

professores que me foram dados, pelos professores mais experientes, 

feedbacks importantes, onde me questionaram sobre o modo como decorria o 

estágio, qual o futuro desejado e, principalmente, se estava a gostar. Com as 

“discussões” que ali se viviam, brincadeira que se criavam e conversas 

informais que se proporcionaram pude perceber que não existe apenas um 

grupo de EF, mas um grupo de professores que trabalha com o mesmo 

objetivo, a vontade de ensinar, formando e apetrechando os alunos de 

competências profissionais, morais e sociais. 

 Desde logo, criei uma boa relação com todos os professores com quem 

tive oportunidade de partilhar ideias, talvez a minha forma de ser, espontânea, 

divertida e social me levou a esta melhor relação. Considero que uma boa 

relação entre todos os professores é fundamental, pois além de transmitirem 
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conhecimentos de outras áreas ajudam-se mutuamente na dinamização de 

propostas de atividades extracurriculares, por exemplo. 

 Ao longo do ano letivo a presença nesta sala foi regular, assumindo-se 

no local de encontro com a professora cooperante e restante grupo. 

 A promotora da relação com a comunidade docente da escola foi 

efetivamente a professora cooperante, pois além de me ter permitido dar o 

primeiro passo, foi a impulsionadora da minha integração neste espaço. 

 O envolvimento nos diferentes projetos e atividades contribuiu para a 

minha integração, levando por isso a sentir o verdadeiro sentido da minha 

atuação.
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3.3.2 Corta Mato Escolar 
 

 No dia 10 de Janeiro de 2013 foi realizado o Corta-Mato Escolar na 

Quinta das Freiras, cuja dinamização ficou ao cargo do Grupo de Educação 

Física e do núcleo de estágio do ISMAI. 

 O Corta Mato Escolar é uma atividade realizada todo os anos 

procurando cumprir com uma serie de objetivos, contribuindo para a 

consecução do PEE. Tem como finalidades a promoção de atividades físicas e 

aprofundar a compreensão da sua importância como fator de saúde, incutindo 

o respeito entre todos os intervenientes em torno do espirito desportivo, 

melhorar o clima de boas relações interpessoais e promover uma cultura de 

trabalho, esforço e auto-motivação. 

 A maioria dos professores estava incumbido de algumas tarefas, porém 

embora não estivesse incumbida da sua organização, prontamente me 

disponibilizei para o maior envolvimento de todos. A promoção desta atividade 

e participação na sua organização não foi de cariz obrigatório, contudo todos 

os professores de EF estiveram presentes. 

 Nas reuniões de grupo este tema foi abordado na ordem de trabalhos, 

distribuindo tarefas, identificando possíveis fatores que possam influenciar a 

realização do evento, criando percursos, definindo horários para cada escalão, 

entre outras questões burocráticas. Toda a preparação foi realizada através de 

um trabalho colaborativo dos professores com os estudantes estagiários, sendo 

este trabalho bastante lucrativo, tanto para o grupo de professores como dos 

alunos, levando a uma maior convergência de saberes e experiencias. 

 A minha função nesta atividade passou por ajudar um pouco em cada 

tarefa, inicialmente fiz a chamada dos alunos em vários escalões de forma a 

verificar se todos os alunos estavam presentes. Após ter ajudado nesta tarefa, 

solicitaram a minha presença num posto de controlo a verificar se os alunos 

estavam bem, se realizavam o percurso corretamente e se traziam os dorsais. 

 No que diz respeito à participação da minha turma, apenas 2 alunos, 

num total de 25 participaram na atividade, demonstrando o seu entusiasmo e 

gosto pela pratica de atividade física e desportiva. 
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 No final do evento como é tradição, foi realizado um almoço de convívio 

com todos os professores do grupo de EF. Esta tradição leva a uma maior 

união e alegria, contribuindo para melhorar o ambiente. 

 Desta forma, esta atividade assumiu um grande valor pedagógico, 

justificando-se a sua continuidade e dinamização nas escolas. 
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3.3.3 Torneio de Voleibol (2º Período) 
 

 Como mencionado anteriormente, em cada período dois estudantes 

estagiários ficariam responsáveis pela realização de um torneio de uma 

modalidade. Eu e a Patrícia ficamos com a realização, no segundo período, 

pelo torneio de Voleibol. Em cada período ficaram desde o início estipulas as 

modalidades e sendo esta a “minha modalidade” prontamente me disponibilizei 

para a sua organização. 

 Sendo já o segundo torneio organizado pelo núcleo de estágio, já 

tínhamos alguma experiência, o que facilitou a organização de todo o processo. 

Assim, “Para a realização do Torneio de Voleibol, do qual ficamos 

encarregues este período, iniciamos o processo de elaboração através da 

realização de um cartaz a divulgar o mesmo, um regulamento, fichas de 

inscrição de equipas e árbitros, autorizações para os encarregados de 

educação e os diplomas de participação.” (Reflexão do Torneio de Voleibol) 

 As expetativas criadas desde logo foram elevadas, porém após a 

primeira divulgação deparamo-nos com um número baixo de inscrições, ou 

seja, apenas duas equipas. Este facto mostrou que os alunos não se 

entusiasmam quando as modalidades que não são as suas preferidas, não se 

empolgando com a participação em atividades desportivas extracurriculares. 

 Após organizar o calendário, conjugando de forma a jogarem todos 

contra todos, aumentando o número de jogos e a uma maior participação de 

todos, e permitindo a uma maior envolvência dos alunos com a modalidade e a 

comunidade escolar.  

 O primeiro contacto com outros alunos que não os nossos geraram 

nervosismo e, ao mesmo tempo, ansiedade, pois o contacto com alunos 

apenas se dera nas nossas aulas, e gerir alunos que não os nossos despoletou 

estes sentimentos. Rapidamente estes emoções desapareceram, quando 

deparei que os alunos são, na globalidade, todos iguais, porém com atributos 

próprios, mas gerir uma turma no contexto aula ensina-nos, provavelmente, a 

gerir qualquer atividade. 



112 

 Durante todo o torneio, estivemos sempre presentes e participativas, 

ajudando os alunos nas suas organizações, visto que a cada semana foi 

necessário fazer ajustes provocados pela falta de árbitros e equipas. 

 Toda esta panóplia de atividades desenvolvidas desde o início do ano 

letivo, mostrou-me que nas escolas este tipo de organizações nunca podem ser 

criadas como algo linear e certo, devemos estar preparados para algumas 

surpresas e dificuldades e ter alguns truques na manga. 

 Foi sem dúvida uma experiência gratificante, mostrando-me o que é 

necessário para estes eventos assim como me levou a um maior conhecimento 

do meio em que os alunos estão inseridos. A maior dificuldade sentida foi 

aliciar os alunos para participarem neste tipo de atividades, mesmo não sendo 

a sua modalidade preferida, conseguir aumentar-lhes o sentido de participação. 

Apesar de alguns problemas existentes, o torneio superou as expectativas, e 

para isso contribuí a ajuda da professora cooperante, do professor Fernando, 

dos funcionários que prontamente nos ajudaram sempre que solicitados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reflexão Final 
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4. Reflexão Final 

 

 O desenvolvimento profissional que se procura durante este ano 

abrange atividades e vivências importantes na estrutura da competência 

profissional. O objetivo final é elevar o sentido de pertença e identidade 

profissional, a colaboração e abertura à inovação. 

 Durante este percurso, o estudante-estagiário tem a possibilidade de 

perceber que o EP é o momento de assumir um papel mais ativo, de por em 

prática todas as suas capacidade e potencialidades, para que desta seja ele 

também um agente ativo na promoção  do seu desenvolvimento profissional. 

  A investigação, a reflexão e a ação foram a base/suporte deste estágio, 

respondendo à necessidade sistemática de senti de aprender e ensinar. 

Chagado o momento de ser um ser mais ativo, senti a necessidade de 

compreender a importância da reflexão, do professor reflexivo e este estágio 

contribuiu significativamente para a sua edificação. O ato central foi a reflexão 

aliada à investigação na atuação diária e sistemática na atividade profissional, 

recheada de saberes e incertezas. 

 A capacidade de reflexão ao longo deste ano assumiu um papel 

fundamental, não apenas após cada realização das tarefas, mas no momento 

exato da sua prática. Refleti antes, durante e após cada ação, elevando desta 

forma o meu repertório de conhecimentos para assim crescer 

profissionalmente. Inicialmente foi uma tarefa difícil, conseguir de forma hábil 

refletir durante a ação, não conseguindo agir no momento, adaptar as 

estratégias de forma a aumentar o nível do ensino-aprendizagem, porém fui 

tomando consciência da importância de agir no momento certo. 

 Através destas reflexões, foi possível interligar os conhecimentos 

teóricos com a prática, sendo capaz também de me autoavaliar a cada 

momento, de moldar objetivos e aumentar a envolvência de todos nos 

momentos esperados, nomeadamente alunos e eu. Aqui foram sentidas 

grandes dificuldade,  desde o primeiro dia uma relação de proximidade. Assim 

que esta foi sendo criada, a envolvência em todo o tipo de tarefas foi bem mais 

fácil, pois já conseguia ver o aluno com as suas caraterísticas individuais, 
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sabendo como o motivar e envolver. No entanto, para que isto fosse possível, 

tive que aprender a conhecer, observar, visualizar e questionar no momento 

exato, decidindo em vários momentos e contextos. Só desta forma foi possível 

modificar ideias pré concebidas, agindo no momento oportuno, adotando 

estratégias e adaptando as soluções. Recordo as grandes dificuldade iniciais... 

os receios, os medos estavam patentes! mas à medida que a confiança foi 

aumentando, o comportamento também se alterou, pois já estava mais 

confiante na minha atuação. 

 Muito mais que isso, tentei investigar a minha própria atuação, 

questionando sistematicamente e diariamente quem observava, a professora 

cooperante e colegas de estágio. Muitos feedbacks e críticas construtivas 

foram mencionadas, levando a uma melhoria de atuação aula após aula. 

 Procurei ainda realizar um estudo de investigação-ação aplicado ao 

grande tema da instrução, particularmente a dois modelos de instrução (MID e 

MEP). Aula após aula, fui verificando que os meus alunos apresentavam bons 

conhecimentos das modalidades, sendo autónomos e competitivos. Deste 

modo, senti necessidade de refletir sobre a existência de diferenças na forma 

como aulas eram lecionadas, utilizando um modelo em que eu era mais incisiva 

e direta e outro em que apenas instruía a tarefa a realizar.   

 Ao longo deste processo de crescimento, as partilhas de problemas, de 

conselhos, ajudas e dúvidas com aquelas que me acompanharam tornou-se 

ainda mais insubstituível. A orientação e a ajuda de cada um deles, da 

professora cooperante, orientador da FADEUP, alguns professores do grupo de 

EF que criei maior ligação e os estudantes-estagiários, cada um na sua forma 

contribuem para este processo. Cada professora, com a sua experiência e 

saber, tornou a minha procura mais incessante, querendo saber sempre mais, 

mostrando-me habilidades e estratégias que desconhecia ou até mesmo que 

pensava não se utilizar. 

 Não podendo deixar de mencionar as reuniões do núcleo de estágio, 

onde a partilha de conhecimentos, as “discussões”, as críticas construtivas, 

opiniões diversas me fizeram refletir ainda mais, mostrando-me que o trabalho 
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em equipa é fundamental. Desta forma, foi criado um ambiente de 

companheirismo, de amizade e ajuda. 

 Verifiquei ainda mais a importância dos auxiliares educativos, criando 

com eles não só laços de professor-funcionário mas por vezes de amizade, 

partilhando vivências e experiências no seio escolar. 

 Todo este processo de desenvolvimento não seria possível sem os 

atores principais, os meus alunos, sem eles não seria possível o meu 

crescimento. Não consegui criar com todos o mesmo sentimento, porém com 

todos consegui aumentar o gosto pela prática de atividade física e até mesmo 

de modalidades não tão queridas.    

 Para que toda a atuação tivesse como meta a excelência, a minha 

formação enquanto professora não acabou aqui, precisei continuar a formar-me 

enquanto professora, como uma melhor pessoa, melhorar a minha capacidade 

de reflexão e escrita para que fosse possível expressar tudo aquilo que ia 

refletindo ao longo deste ano letivo. 

 Ao nível das competências pessoais, consegui de certa forma elevar e 

aprimorar o meu nível de escrita e reflexão, de fazer o transfer da teórica para 

a prática. 

 Ao nível do ensino, consegui perder o medo de errar, da ansiedade 

criada em cada aula, ultrapassando a centralização das preocupações em mim 

mesma, passando a focar-me mais nos alunos, pois são eles os atores do 

processo educativo. 

 A capacidade profissional não se limita apenas nas tarefas didáticas da 

disciplina, mas na envolvência na comunidade escolar, a participação em 

diversas atividades, a proximidade com o diretor de turma, entre outras, 

mostrando-me as diversas tarefas existentes num docente. 

 Consegui criar um bom ambiente relacional com os vários elementos 

dos dois núcleos de estágio da FADEUP, professores do grupo de EF e de 

outras disciplinas e com os auxiliares de ação educativa. 

 Como já mencionado anteriormente, o trabalho em equipa é fundamental 

no desenvolvimento das competências dos estudantes-estagiários, pois através 
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da participação ativa de todos com posturas igualitárias, foi possível alcançar a 

meta comum: a melhoria da prática pedagógica. 

 Irei sempre lembra-me com orgulho deste ano de estágio, ano de 

lançamento, encontrei pessoas que me ensinaram, partilharam e colaboraram 

para que este fosse um ano nunca esquecido. Com um sorriso me lembrarei 

dos bons momentos passados, das risadas, das brincadeiras e das discussões 

e chatices partilhadas, pois com tudo isto foi possível crescer como profissional 

e pessoa. 

 Posso afirmar que este estágio teve um significado alucinante, permitiu 

capacitar-me para o exercício profissional  futuro e construir a minha identidade 

profissional. Para trás ficaram os medos, os receios, as angústias e as dúvidas. 

 Agora sim ainda com mais certeza que é isto que eu quero, ser 

professora, olhando para o outro lado, o lado de conduzir, dirigir, orientar, 

ensinar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Um olhar sobre o futuro 
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5. Um olhar sobre o Futuro 

 

 Terminou mais uma etapa da minha vida, abraçando agora o último 

capítulo do relatório, percebo que não será suficiente para descrever e vaguear 

sobre este ano de EP, ficando para trás um momento marcante: a oportunidade 

de experienciar num contexto real a profissão docente. 

 Muitos momentos disfrutei, conheci pessoas fantásticas, vivi realidades 

distintas, enfim uma panóplia de experiências que me fizeram sentir que estava 

na altura certo e no local ideal para desenvolver a minha atuação enquanto 

docente. 

 Esta é a minha “praia”, desporto é o meu mundo, algo que me fascina e 

sempre fez parte da minha vida e que pretendendo abarcar durante toda a 

vida. O ensino da educação física veio complementar este gosto/vontade. 

 Apesar de em Portugal o prognóstico desta área não seja animador, este 

ano de EP foi uma mais-valia para o meu desenvolvimento, completando o 

último requisito na formação académica para a profissão docente. Este 

requisito foi encarado como um espaço vital para desenvolver capacidades e 

potencialidades, quer na comunicação, gestão, instrução, trabalho em equipa e 

colaboração.  

 Assim, considero este ano a preparação para a docência, preparando-

me para agarrar as oportunidades que possam surgir, acreditando que a minha 

vida profissional irá ser recompensada por todas estas aprendizagens e 

partilhas. No entanto, apesar de o tempo ter passado muito rápido, revejo este 

percurso como algo único, adquirindo competências pedagógicas e 

profissionais, tendo noção que o percurso ainda está longe de estar completo. 
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Anexo I- Grelha de Observação Student Time Expenditure 

Observação dos Alunos Student Time Expenditure (STE)- 

Ex
. 
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Anexo II: Plano de Aula nº 37 

Plano de Aula nº37 

 

Aula n.º: 2/6 

Data: 27.02.13 

Hora: 08:20 

Duração: 70m 

Turma: 11º A 

N.º de Alunos: 25 

Local: G4 

Unidade Temática: Basquetebol  

Função Didática/ Conteúdo: Introdução 

e exercitação do passe, da receção, do 

lançamento em apoio, passe, corte e 

reposição e jogo 3X3.  

Material: Cones, 12 Bolas de Basquetebol, 6 arcos. 

Professora: Teresa Ferreira                Professora Cooperante: Inês Cardoso                 Orientadora: 

Elisa Marques 

Objetivos Gerais de Nível: 

MOTOR: Realizar o passe de peito, após receção em situação analítica. 

               Realizar o passe picado, após receção em situação analítica. 

               Realizar lançamento em apoio fazendo a extensão completa do pulso sem oposição. 

               Realizar jogo 3X3, criando linhas de passe disponíveis finalizando com lançamento em apoio. 

COGNITIVO: Conhecer os princípios básicos de ação para uma correta tomada de decisão. 

AFETIVO: Fomentar a colaboração, cooperação, empenho e entreajuda entre todos. 

CONDIÇÃO FÍSICA: Melhorar a força dos MI, MS e tronco. 

 

 

Descrição do Exercício 
Organização Metodológica/ 

Esquema  

Critérios de 

Êxito 

Parte Inicial 

10´ 

Exercício 1: 

Os alunos vão estar distribuídos pelo 

campo de basquetebol (a driblar), 

assim como os arcos de várias cores 

(vermelho, azul, verde, entre outros). 

Estarão 4 alunos com bola sendo os 

caçadores, tentando caçar os colegas. 

Para não serem caços os alunos 

poderão ir para dentro do arco da cor 

que a professora indicou durante 3 

segundos no máximo. 
-  

Aumentar 
velocidade de 
reação; 
Tirar os olhos da 
bola; 
 

Parte Fundamental 

10´ 

Exercício 2: 

Jogo do quadrado: 

Dois quadrados formado por 

sinalizadores estando um aluno em 

cada sinalizador. Duas bolas em cada 

quadrado. 

Os alunos realizam passe de peito e 

posteriormente passe picado para um 

colega na diagonal. Após 3 tentativas 

de 20 passes, passam para o passe 

picado. Ganha quem conseguir os 20 

passes em 1º. É válido para cada 

quadrado. 

 

Passe peito: 

Cotovelos junto 
ao corpo na fase 
inicial do 
movimento; 
Segurar a bola 
junto ao peito 
com as duas 
mãos; 
Extensão 
completa dos 
membros 
superiores em 
direção ao 
colega. 
Passe picado: 

X X 
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Segurar a bola 
logo abaixo do 
peito com as 
duas mãos;  
Extensão dos 
membros 
superiores para 
baixo e para a 
frente, impelindo 
a bola para o 
solo; 
Enviar a bola em 
direção ao solo 
para perto do 
colega que a 
receberá 
(diretamente). 
Receção: 
Procurar receber 
a bola sempre 
que, possível 
com as duas 
mãos; 
Dedos afastados 
mas 
descontraídos e 
direcionados para 
a bola no 
momento da 
receção (mãos 
em forma de 
concha); 
Na receção os 
MS fletem 
fazendo um 
movimento de 
absorção. 

10´ 

Exercício 3: 
2X2 

Os alunos vão estar distribuídos em 5 
equipas de 4 elementos cada. Vão 
fazer a atividade em forma de circuito. 
Trocando os executantes na vez 
seguinte. 
O atacante com bola progride em linha 
reta, em drible, ao longo do campo; o 
outro atacante e o defensor correm em 
linhas paralelas, alinhados com ele. 
Quando o driblador pára, o colega 
procura uma linha de passe, jogando 
com mudanças de velocidade e 
deslocamento, sem sair da sua linha 
de deslocamento. O colega que se 
desmarca recebe faz lançamento em 
apoio. 

 

Eye-contact”; 
 
Defesa Individual 
estrita (cada um 
marca o seu, 
sempre e onde 
ele estiver); 
 
Desmarcação. 
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30´ 

Exercício 4: 
Jogo 3x3:  

Os alunos jogam 3x3. Após ganho do 
ressalto, os alunos têm de fazer chegar 
a bola à linha do meio campo e só 
depois iniciar o ataque. 
Em cada metade do campo de 
basquetebol estarão duas equipas de 3 
alunos cada, perfazendo um total de 
12 alunos em jogo. Os restantes 
estarão a realizar condição física (ver 
anexo). De 15’ em 15’ de jogo, trocam-
se os jogadores. 

 

Ter em conta as 
linhas de passe 
disponíveis; 
Efetuar o passe 
para o 
companheiro que 
está na linha de 
passe mais 
favorável; 
Optar pelo passe 
de peito ou 
picado, em 
função da 
posição do 
adversário; 
Desmarcação 
rápida em 
direção ao cesto; 
Manter contacto 
visual 
permanente com 
a bola, durante o 
corte; 
Se receber a 
bola, lançar 
rapidamente ao 
cesto; 
Se não receber a 
bola, cortar para 
o lado contrário 
da bola 
(“reajuste”). 
Defesa: 
Posicionamento 
de costas para o 
cesto e de frente 
para o opositor 
direto; 
Um apoio 
ligeiramente 
avançado em 
relação ao outro, 
ambos apontados 
para a frente, 
afastados à 
largura dos 
ombros; 
Deslocamentos 
em deslizamento 
(não cruzar os 
apoios); 
Acompanhar de 
perto o 
adversário. 

Parte Final 
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10´ 

Exercício 5: 

Estarão 12 Alunos em cada meio 

campo. Formando uma fila do lado 

direito, no centro e no lado esquerdo 

os alunos realizam lançamento em 

apoio. 

 

Apoio 
homolateral da 
mão que lança 
ligeiramente 
avançado; 
Extensão do 
membro superior 
de lançamento, 
para a frente e 
para cima, com 
trabalho de pulso 
(flexão/extensão); 
Movimento de 
lançamento 
contínuo; 
Mão que lança: 
Dedos afastados; 
Extensão 
completa do 
pulso; Palma da 
mão não toca na 
bola. 
Mão de apoio: 
posição lateral 
face à bola; 
Dedos afastados 
e apontados para 
cima; Polegares 
formam um T 
sem se tocarem 
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Anexo III: Plano de Aula nº 38 

Plano de Aula nº37 

 

Aula n.º: 2/6 

Data: 27.02.13 

Hora: 08:20 

Duração: 70m 

Turma: 11º A 

N.º de Alunos: 

25 

Local: G4 

Unidade Temática: Basquetebol  

Função Didática/ Conteúdo: 

Introdução e exercitação do passe, da 

receção, do lançamento em apoio, passe, corte e 

reposição e jogo 3X3.  

Material: Cones, 12 Bolas de Basquetebol, 6 

arcos. 

Professora: Teresa Ferreira    Professora Cooperante: Inês Cardoso                 Orientadora: 

Elisa Marques 

Objetivos Gerais de Nível: 

MOTOR: Realizar o passe de peito, após receção em situação analítica. 

               Realizar o passe picado, após receção em situação analítica. 

               Realizar lançamento em apoio fazendo a extensão completa do pulso sem oposição. 

               Realizar jogo 3X3, criando linhas de passe disponíveis finalizando com lançamento 

em apoio. 

COGNITIVO: Conhecer os princípios básicos de ação para uma correta tomada de decisão. 

AFETIVO: Fomentar a colaboração, cooperação, empenho e entreajuda entre todos. 

CONDIÇÃO FÍSICA: Melhorar a força dos MI, MS e tronco. 

 

 

Descrição do Exercício 
Organização Metodológica/ 

Esquema  
Critérios de Êxito 

Parte Inicial 

10´ 

Exercício 1: 

Os alunos vão estar 

distribuídos pelo campo de 

basquetebol (a driblar), 

assim como os arcos de 

várias cores (vermelho, 

azul, verde, entre outros). 

Estarão 4 alunos com bola 

sendo os caçadores, 

tentando caçar os colegas. 

Para não serem caços os 

alunos poderão ir para 

dentro do arco da cor que 

a professora indicou 

durante 3 segundos no 

máximo. 

-  

Aumentar velocidade de 
reação; 
Tirar os olhos da bola; 
 

Parte Fundamental 
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10´ 

Exercício 2: 

Jogo do quadrado: 

Dois quadrados formado 

por sinalizadores estando 

um aluno em cada 

sinalizador. Duas bolas em 

cada quadrado. 

Os alunos realizam passe 

de peito e posteriormente 

passe picado para um 

colega na diagonal. Após 3 

tentativas de 20 passes, 

passam para o passe 

picado. Ganha quem 

conseguir os 20 passes 

em 1º. É válido para cada 

quadrado. 

 

Passe peito: 

Cotovelos junto ao 
corpo na fase inicial do 
movimento; 
Segurar a bola junto ao 
peito com as duas 
mãos; 
Extensão completa dos 
membros superiores em 
direção ao colega. 
Passe picado: 
Segurar a bola logo 
abaixo do peito com as 
duas mãos;  
Extensão dos membros 
superiores para baixo e 
para a frente, impelindo 
a bola para o solo; 
Enviar a bola em 
direção ao solo para 
perto do colega que a 
receberá (diretamente). 
Receção: 
Procurar receber a bola 
sempre que, possível 
com as duas mãos; 
Dedos afastados mas 
descontraídos e 
direcionados para a bola 
no momento da receção 
(mãos em forma de 
concha); 
Na receção os MS 
fletem fazendo um 
movimento de absorção. 

10´ 

Exercício 3: 
2X2 
Os alunos vão estar 
distribuídos em 5 equipas 
de 4 elementos cada. Vão 
fazer a atividade em forma 
de circuito. Trocando os 
executantes na vez 
seguinte. 
O atacante com bola 
progride em linha reta, em 
drible, ao longo do campo; 
o outro atacante e o 
defensor correm em linhas 
paralelas, alinhados com 
ele. Quando o driblador 
pára, o colega procura 
uma linha de passe, 
jogando com mudanças de 
velocidade e 
deslocamento, sem sair da 
sua linha de 

 

Eye-contact”; 
 
Defesa Individual estrita 
(cada um marca o seu, 
sempre e onde ele 
estiver); 
 
Desmarcação. 
 
 

X X 
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deslocamento. O colega 
que se desmarca recebe 
faz lançamento em apoio. 

30´ 

Exercício 4: 
Jogo 3x3:  
Os alunos jogam 3x3. 
Após ganho do ressalto, os 
alunos têm de fazer chegar 
a bola à linha do meio 
campo e só depois iniciar o 
ataque. 
Em cada metade do 
campo de basquetebol 
estarão duas equipas de 3 
alunos cada, perfazendo 
um total de 12 alunos em 
jogo. Os restantes estarão 
a realizar condição física 
(ver anexo). De 15’ em 15’ 
de jogo, trocam-se os 
jogadores. 

 

Ter em conta as linhas 
de passe disponíveis; 
Efetuar o passe para o 
companheiro que está 
na linha de passe mais 
favorável; 
Optar pelo passe de 
peito ou picado, em 
função da posição do 
adversário; 
Desmarcação rápida em 
direção ao cesto; 
Manter contacto visual 
permanente com a bola, 
durante o corte; 
Se receber a bola, 
lançar rapidamente ao 
cesto; 
Se não receber a bola, 
cortar para o lado 
contrário da bola 
(“reajuste”). 
Defesa: 
Posicionamento de 
costas para o cesto e de 
frente para o opositor 
direto; 
Um apoio ligeiramente 
avançado em relação ao 
outro, ambos apontados 
para a frente, afastados 
à largura dos ombros; 
Deslocamentos em 
deslizamento (não 
cruzar os apoios); 
Acompanhar de perto o 
adversário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte Final 
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10´ 

Exercício 5: 

Estarão 12 Alunos em cada 

meio campo. Formando uma 

fila do lado direito, no centro e 

no lado esquerdo os alunos 

realizam lançamento em 

apoio. 

 

Apoio homolateral da 
mão que lança 
ligeiramente avançado; 
Extensão do membro 
superior de lançamento, 
para a frente e para 
cima, com trabalho de 
pulso (flexão/extensão); 
Movimento de 
lançamento contínuo; 
Mão que lança: Dedos 
afastados; Extensão 
completa do pulso; 
Palma da mão não toca 
na bola. 
Mão de apoio: posição 
lateral face à bola; 
Dedos afastados e 
apontados para cima; 
Polegares formam um T 
sem se tocarem 
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Anexo IV: Plano de Aula nº39 

Plano de Aula nº41 

 

Aula n.º: 4/6 

Data: 03.04.13 

Hora: 08:20 

Duração: 70m 

Turma: 11º A 

N.º de Alunos: 

25 

Local: G4 

Unidade Temática: Basquetebol  

Função Didática/ Conteúdo: 

Introdução e exercitação do jogo 5X5. 

Consolidação do passe peito e picado, da receção 

e do lançamento em apoio. Exercitação da 

desmarcação, do drible, do lançamento na 

passada, do passe e corte e da ocupação racional 

do espaço. 

Material: Cones, 12 Bolas de Basquetebol. 

Professora: Teresa Ferreira                Professora Cooperante: Inês Cardoso                 

Orientadora: Elisa Marques 

Objetivos Gerais de Nível: 
MOTOR: Realizar marcação ao portador da bola em situação de jogo 3X2 com ajuda defensiva. 

                Realizar marcação ao corte em situação de jogo 3X2 com defesa ativa. 
   Realizar passe e corte em situação de jogo 3x2 a campo inteiro em vaga. 
                Realizar o passe e corte e a ocupação racional do espaço em situação de jogo 5X5, finalizando 
com lançamento na passada. 
COGNITIVO: Ter a noção posicional dos colegas, portador da bola, adversário (s) e cesto.  

 Enquadramento posicional e racional no campo. 
AFETIVO: Fomentar a colaboração, cooperação, empenho e entreajuda entre todos. 
CONDIÇÃO FÍSICA: Melhorar a força dos MI, MS e tronco. 

 

 

Descrição do Exercício 
Organização Metodológica/ 
Esquema  

Critérios de Êxito 

Parte Inicial 

10´ 

Exercício 1: 

Os ratos e os queijos”: 

Colocar todas os alunos, 
exceto seis, dentro do círculo 
central do campo de 
basquetebol; estes são os 
“queijos”. Formar duas equipas 
de 3 – “os ratos”. Cada equipa 
de “ratos” fica numa área 
restritiva debaixo do cesto. Os 
alunos que forem caços 
realizam abdominais e dorsais 
até todos os queijos estarem 
caços. Ao sinal do professor, 
os queijos saem do círculo  

Empenhamento; 

 

Trabalho de equipa; 

 

Cooperação; 

 

Comunicação. 
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central e os ratos das duas 
equipas vão tentar apanhar os 
queijos. Quando são 
apanhados, os ratos têm de ir 
levar os queijos à professora 
que os manda sentar no chão, 
ou à sua direita ou à sua 
esquerda, conforme 
previamente definido com as 
equipas caçadoras. Ganha a 
equipa que caçar mais queijos. 

Variantes: 

1º - Todos sem bola; 

2º - Todos os queijos com 
bola. 

Parte Fundamental 

10´ 

Exercício 2: 

Situação de Jogo 3x2. 

Realizar marcação ao portador 
da bola e ajuda defensiva 
enquadrando-se com a bola, 
cesto, adversários e colega de 
equipa. Após passe do 
elemento corredor central, o 2º 
defesa dirige-se para o novo 
portador da bola. O 1º defesa 
recua ficando enquadrado com 
o cesto, adversários, bola e 
colega de equipa, de forma a 
cortar linhas de passe e ajuda 
defensiva. 

Só é permitida finalização após 
não haver marcação ao 
portador da bola. Ao fim de 7 
finalizações, troca os 
atacantes e os defensores 

Turma dividida em grupos de 
5 elementos por tabela. Por 
cada tabela estão 3 alunos a 
atacar e 2 a defender. 

 

- Realizar marcação ao 
portador da bola; 

- Realizar ajuda defensiva; 

- Atitude pré-dinâmica; 

- Realizar lançamento na 
passada como finalização; 

 

10´ 

Exercício 3: 

Realizar 3x3 com marcação ao 
corte. O não portador da bola é 
quem executa o corte para o 
cesto. O portador da bola 
executa o passe ao colega que 
realiza o corte. A defesa é 
ativa. 

 

 

 

- Realizar corte para o cesto 
como abertura de linha de 
passe; 

- Realizar passe tenso para 
o corte; 

- Realizar marcação ao 
corte; 

- Atitude pré-dinâmica; 
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10´ 

Exercício 4: 

Realizar situação de jogo 3x2 
campo inteiro.  

(método holandês – uma 
equipa ataca e rapidamente 
defende após perda ou 
conclusão do ataque. Sendo 
que entra outra equipa para 
atacar pela equipa defensora, 
realizando assim ataque à 
equipa inicial com bola.) 

Em cada final da linha final do 
campo os alunos encontram-
se em 3 colunas. 

  

 

- Aplicar o gesto técnico 
mais adequado à situação; 

- Atitude pré-dinâmica; 

- Realizar ajuda defensiva; 

- Fintar o adversário; 

- Finalizar oportunamente; 

- Conduzir a bola pelo 
corredor central. 

20´ 

Exercício 5: 

Situação de jogo 5X5. 

Turma dividida em 4 equipas 
de igual número de elementos. 

- Aplicar o gesto técnico 
mais adequado à situação; 

- Atitude pré-dinâmica; 

- Ocupar o espaço de jogo 
de forma racional e 
enquadrado com o 
adversário direto, portador 
da bola e o próprio cesto. 

- Finalizar oportunamente 

- Conduzir a bola pelo 
corredor central. 

Parte Final 

10´ 

Exercício 6: 

Trabalho de Condição Física. 2 
Séries de: 

30 Abdominais  

10 Flexões  

20 Trícepes no banco sueco  
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Anexo V: Plano de Aula nº 43 

 

 

Plano de Aula nº 43 

Aula n.º: 5 de 6 
Data: 10-04-13 
Hora: 08:20h 
Duração: 70’ (70’) 

Turma: 11ºA 
N.º de Alunos: 25 
Local: G1 

Unidade Temática: Basquetebol 
Função Didática/Conteúdo: Consolidação da 
desmarcação; do drible; do lançamento na 
passada; do passe e corte e do jogo 3x3. 
Exercitação da ocupação racional do espaço e 
do jogo 5X5. 
Material: sinalizadores, 12bolas de basquetebol e 5 coletes. 

Professora: Teresa Ferreira   Professora Cooperante: Inês Cardoso  
 Orientadora: Elisa Marques 

Objetivos Gerais:  
 MOTOR: Realizar finalização em lançamento na passada ou em passe e corte em situação de 
jogo 3x3 com defesa ativa. 
   Realizar passe e corte em situação de jogo 3x3 a campo inteiro com desvantagem 
defensiva inicial de 3x2. 
   Realizar situação de jogo 5x5 a campo inteiro com as regras formais. 
 COGNITIVO: Ter a noção posicional dos colegas, portador da bola, adversário(s) e cesto. 
          Enquadramento posicional e racional no campo. 
          Capacidade de decisão sobre a ação a realizar. 
 AFETIVO: Cooperar com o(s) colega(s) com vista à concretização dos objetivos da aula. 
 CONDIÇÃO FÍSICA: Melhorar a força superior e média. 

 

Descrição do Exercício 
Organização Metodológica/ 

Esquema  
Critérios de Êxito 

Parte Inicial 

10’ 

Exercício 1:  

1- Em pares, driblar, 
contendo a bola o mais 
tempo possível. O 
adversário terá que tirar 
a bola. Ganha o aluno 
que possuir mais tempo 
a bola. 

2- De seguida, ultrapassar 
a linha final em drible, 
fintando o adversário 
em drible. O roubo de 
bola apenas pode ser 
feito no seu meio campo 

defensivo. 

Alunos em pares dispostos 
aleatoriamente pelo espaço de 
aula. 
 

Realizar drible de proteção; 
Tirar a bola ao adversário 
com movimentações 
rápidas; 
 
Realizar finta com bola;  
Realizar drible de proteção; 
Realizar marcação ao 
portador da bola, impedindo 

a progressão deste; 
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10’ 

Exercício 2:  

Jogo dos 7 passes 
Realizar passes entre os 
elementos de equipa até 
perfazer 7 passes 
consecutivos. A equipa não 
portadora da bola terá que 
intercetar a bola. 
Não é permitido devolver o 
passe ao colega que o 
executou anteriormente. 

Turma dividida em 2 grupos de 
trabalho com 2 equipas por 
cada grupo. 
Alunos dispostos 
aleatoriamente pelo espaço de 
aula. 

 

Realizar passe direcionado; 
Intercetar a bola; 
Racionalizar o espaço de 
jogo; 

Parte Fundamental 

10’ 

Exercício 3:  

Realizar 3x3 com marcação 
ao corte. O não portador da 
bola é quem executa o corte 
para o cesto. O portador da 
bola executa o passe ao 
colega que realiza o corte. 
Defesa ativa.  
Após 7 finalizações com 
lançamento trocam de 
funções. 

Turma dividida em grupos de 6 
elementos por tabela. Por cada 
tabela estão 3 alunos a atacar 
e 3 a defender. 
 

 

Realizar corte para o cesto 
como abertura de linha de 
passe; 
Realizar passe tenso para o 
corte; 
Realizar marcação ao corte; 
Atitude pré-dinâmica; 

15’ 

Exercício 4:  

Realizar situação de jogo 
3x2/3x3 campo inteiro.  
(Uma equipa ataca até 
executar ponto ou perda de 
bola. Após ataque, a equipa 
defende no qual o jogador 
responsável pelo ponto ou 
perda de bola esperará 
debaixo do cesto até a bola 
entrar no seu meio campo 
defensivo) Após um ataque 
e uma ação defensiva, a 
equipa sai e entra outra 
equipa assim 
sucessivamente. 

Turma dividida em grupos de 3 
alunos. 
 

 

Aplicar o gesto técnico mais 
adequado à situação; 
Atitude pré-dinâmica; 
Realizar ajuda defensiva; 
Fintar o adversário; 
Finalizar oportunamente; 
Conduzir a bola pelo 
corredor central. 

20’ 

Exercício 5:  
 

Situação de Jogo 5x5. 
 
 
 
 
 
 
 

Turma dividida em 5 equipas 5 
elementos. 

Aplicar o gesto técnico mais 
adequado à situação; 
Atitude pré-dinâmica; 
Ocupar o espaço de jogo de 
forma racional e enquadrado 
com o adversário direto, 
portador da bola e o próprio 
cesto. 
Finalizar oportunamente 
Reposição de bola após 
cesto para as zonas de 
receção; 
Conduzir a bola pelo 
corredor central; 

Parte Final 
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5´ 

Exercício 6: 

Condição Física (2 séries) 
- 15 Flexões de braços 
- 30 Abdominais 
- 15 Saltos canguru 

 
- Fletir bem os antebraços; 
- Fletir o tronco à frente 
chegando com o peito ao 
joelho (MI fixos); 
- Saltar o mais alto possível; 


