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Resumo 

O presente relatório representa o final de um ano de estágio pedagógico. Este relatório 

foi construído com o objetivo de apresentar uma reflexão crítica das atividades realizadas 

ao longo do ano, tendo em conta as dificuldades encontradas e as estratégias 

desenvolvidas para a sua superação. Pretende também destacar as necessidades de 

formação futuras, numa perspetiva de formação contínua, que é indispensável na 

profissão de professor de Educação Física.  

Na elaboração do relatório foi realizada uma análise do contexto em que se realizou o 

estágio pedagógico, seguido da abordagem das quatro áreas que compõem o processo 

de formação: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem (Área 1), Inovação e 

Investigação Pedagógica (Área 2), Participação na Escola (Área 3) e Relação com a 

Comunidade (Área 4). Por fim, apresenta-se o balanço da experiência de estágio 

pedagógico, referindo a articulação entre as áreas e evidenciando os momentos mais 

importantes na formação como professor e as dificuldades que continuam após o estágio. 

 

Palavras-chave: Estágio Pedagógico, Reflexão, Formação, Professores, Educação 

Física, Ensino, Pedagogia, Escola. 
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Abstract 

This report represents the end of a year of pedagogical internship. This report was built 

with the purpose of presenting a critical reflection of the activities carried out during the 

year, taking into account the difficulties encountered and the strategies developed to 

overcome them. Also aims to highlight the future training needs in a perspective of lifelong 

learning, which is essential in the profession of Physical Education teacher. 

In preparing the report it carried out a context analysis in which it was conducted the 

pedagogical internship, followed by the four areas approach that make up the training 

process: Organization and Management of Teaching and Learning (Area 1), Innovation 

and Educational Research (Area 2) Participation in School (Area 3) and Relationship with 

the Community (Area 4). Finally, it presents the balance of pedagogical internship 

experience, referring to the association between the areas and highlights the most 

important moments in training as a teacher and the difficulties that remain after the 

internship. 

 

Keywords: Pedagogical Internship, Reflection, Training, Teachers, Physical Education, 

Teaching, Pedagogy, School. 
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Introdução 

O presente relatório surge no âmbito do Estágio Pedagógico realizado na escola 

Secundária de Mem Martins e inserido no Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário ministrado pela Faculdade de Motricidade Humana. 

Tem como finalidade a descrição e reflexão crítica sobre as atividades realizadas ao 

longo do ano letivo, fazendo o seu balanço e tendo em conta as dificuldades encontradas 

e as estratégias desenvolvidas para a sua superação. 

Durante o desenvolvimento deste relatório irei refletir sobre os efeitos dos processos 

formativos no meu desenvolvimento pessoal e profissional, considerando as 

competências adquiridas e o conhecimento teórico e conceptual obtido. 

Pretendo também destacar as necessidades de formação futuras, numa perspetiva de 

formação contínua, que é indispensável na profissão de professor de Educação Física. 

Este relatório está organizado em três capítulos, sendo abordado no primeiro capítulo 

a contextualização, onde é feita a caracterização da escola, do grupo de educação física, 

do núcleo de estágio e da turma. 

O segundo capítulo contempla uma reflexão crítica referente a cada uma das quatro 

áreas que compõem o processo de formação: 

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

 Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica;  

 Área 3 – Participação na Escola;  

 Área 4 – Relação com a Comunidade.  

No final, apresenta-se o terceiro capítulo, que se refere à articulação entre as áreas, 

demonstrando a importância das mesmas para todo o processo de formação. E por 

último, é feito um balanço da experiência de estágio pedagógico, evidenciando os 

momentos mais importantes na minha formação como professor e as dificuldades que 

continuam após o estágio. 
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1. Contextualização 

1.1. Escola Secundária de Mem Martins 

O Agrupamento de Escolas de Mem Martins (AEMM) foi constituído no dia 28 de 

Junho de 2012 e resultou da fusão entre o Agrupamento de Escolas Maria Alberta 

Menéres e a Escola Secundária de Mem Martins, tendo como área de influência 

pedagógica as freguesias de Algueirão-Mem Martins e Rio de Mouro. 

A escola secundária de Mem Martins (ESMM) é a sede do agrupamento de escolas de 

Mem Martins, do qual também fazem parte a escola EB1 com Jardim de Infância da 

Serra das Minas Nº1, escola EB1 Nº2 de Mem Martins e a escola EB2/3 Maria Alberta 

Menéres.  

É uma escola que se encontra em processo de restruturação. Uma parte da escola é 

moderna, com instalações de excelente qualidade e bem equipadas e a outra parte é 

uma escola antiga, com instalações velhas e degradadas. Neste momento as obras estão 

suspensas e sem data prevista de recomeço. 

As freguesias que integram a Comunidade Educativa do agrupamento enquadram-se 

nos parâmetros da classe média e média-baixa, havendo focos consideráveis de 

população que se encontram abaixo dos níveis sociais e económicos referidos 

anteriormente. 

O produto desta circunstância geográfica, social, económica e cultural levou a que o 

agrupamento instituísse um hemisfério de parcerias e protocolos que visam a 

estimulação do ambiente educativo do agrupamento na sua inter-relação com a 

comunidade. 

Numa visão pedagógica, educativa e organizacional do Agrupamento, o projeto 

educativo assenta nos quatro pilares da Educação para o século XXI, a saber: (i) 

aprender a conhecer, (ii) aprender a fazer, (iii) aprender a ser e (iv) aprender a viver 

juntos. Estes quatro pilares, em conjunto, constituirão os instrumentos de promoção do 

desenvolvimento da personalidade e da cidadania democrática. Neles podemos 

reconhecer a formação pessoal para a autonomia ética e responsável, o conhecimento e 

o juízo crítico, a empatia e a comunicação, bem como a formação social para a escolha e 

decisão, a cooperação, a intervenção e o compromisso. Para que esta visão pedagógica 

se possa concretizar, é necessário que se verifique uma articulação efetiva, não nos 

restringirmos a uma junção de estabelecimentos de ensino, com todas as questões 

organizativas que tal envolve (Duarte, 2009). É necessário que haja um envolvimento em 
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torno de um projeto coletivo, implicando um imenso trabalho colaborativo, assim como a 

partilha e homogeneização das práticas entre docentes. 

Segundo o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), os objetivos operacionais que 

nos propomos alcançar são: 

 Promover estratégias facilitadoras da igualdade de oportunidades que garantam a 

conclusão da escolaridade obrigatória, através da diversificação da oferta 

educativa, apostando na qualidade e excelência do serviço prestado, isto é, 

aproximando a taxa de abandono escolar a 0%; 

 Aumentar a taxa de transição/aprovação em 2%; 

 Aproximar a percentagem de alunos a integrar o quadro de excelência a 5% do 

número total de alunos; 

 Obter uma média de classificações: nas provas finais do 1.º e 2.º ciclos do Ensino 

Básico, no máximo, 7% inferior à média nacional e 5% inferior à média concelhia; 

nas provas finais do 3.º ciclo do Ensino Básico, no máximo, 10% inferior à média 

nacional e 7% inferior à média concelhia; nos exames nacionais (Ensino 

Secundário), no máximo, 1,5 valores inferior à média nacional e 1 valor inferior à 

média concelhia; 

 Garantir o cumprimento do serviço atribuído numa taxa superior a 95%. 

 

1.1.1. Recursos espaciais 

Relativamente às instalações de Educação Física, estas fazem parte da parte 

remodelada, apresentando assim boas infraestruturas dando a esta escola excelentes 

condições para a prática da Educação Física. 

No que diz respeito às instalações, existem um pavilhão gimnodesportivo, um 

polivalente, um ginásio, uma pista de atletismo de 70 metros com caixa de areia, um 

campo sintético e um campo de basquetebol. Existe também uma sala de aula, utilizada 

pelos professores para a lecionação das aulas teóricas e uma sala de Rastreio e 

Acompanhamento da Saúde Escolar (RASE), equipada com aparelhos de ginásio, tanto 

de musculação como de cárdio-fitnesss, destinada ao acompanhamento dos alunos 

detetados com valores abaixo do normal na composição corporal e abaixo da Zona 

Saudável de Aptidão Física (ZSAF) nos testes de aptidão física. 

Relativamente ao ―roulement‖ definido pelo Grupo de Educação Física (GEF), este 

pressupõe a existência de 6 espaços disponíveis para a prática das aulas de Educação 
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Física, sendo um pavilhão, um ginásio, 2 espaços no polivalente e 2 espaços no campo 

exterior. A rotação dos espaços está organizada de forma a que cada turma passe uma 

vez por cada espaço em cada período, realizando 3 a 4 aulas em cada espaço. 

A grande dificuldade ao nível dos recursos espaciais que nós deparámos ao longo do 

estágio relacionou-se com o ―roulement‖ definido pelo GEF, que colocou 6 professores a 

lecionar ao mesmo tempo, havendo um sobrepovoamento dos espaços nas horas da 

manhã, e estando por vezes apenas um professor durante a tarde com os espaços todos 

livres. Este sobrepovoamento fez com que, apesar das excelentes instalações da escola, 

estivessem 2 turmas a ter aula ao mesmo tempo no polivalente, que se torna bastante 

reduzido para turmas de mais de 20 alunos. Além desta condicionante surgiu ainda outra 

que se relaciona com o número de aulas em cada espaço, que sendo divididas por 6 

espaços, reduz muito o número de aulas em cada espaço, chegando a acontecer que no 

3º período tivemos apenas 2 aulas no ginásio, que se torna manifestamente pouco para 

que se possam consolidar as aprendizagens dos alunos. 

A solução para resolver esta condicionante passa por não permitir que estejam mais 

de 5 professores a lecionar ao mesmo tempo, disponibilizando o polivalente todo para 

uma turma e aumentando o número de aulas em cada espaço. 

 

1.1.2. Recursos materiais 

A escola tem duas arrecadações de materiais portáteis. Uma delas fica no junto ao 

campo polivalente. Aqui tem todo o material passível de ser usado nesta infraestrutura, 

pista de Atletismo e caixa de areia. Encontramos neste espaço bolas das diferentes 

matérias dos jogos desportivos coletivos (JDC), colchões de Ginástica, raquetes de 

Badminton e volantes, postes e redes de Badminton, postes e redes de Voleibol, cones, 

pinos, etc. Em suma, a escola dispõe de todos os materiais necessários para realizar 

com qualidade um vasto leque de matérias presentes no quadro de extensão das 

atividades físicas. 

A outra arrecadação fica junto à entrada para o pavilhão, o material que se pode lá 

encontrar serve para utilização nos campos exteriores, pavilhão e ginásio. Está disponível 

neste local bolas das diferentes matérias dos JDC, pesos, testemunhos, raquetes de 

Badminton e volantes, postes e redes de Badminton, cones, pinos, coletes, bolas de 

esponja. 
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Além do material mencionado anteriormente, existe ainda uma coluna portátil com 

entrada USB, duas balanças digitais e mais duas aparelhagens, uma no espaço RASE e 

a outra guardada na arrecadação. Podemos encontrar também na entrada do pavilhão 

uma mesa de Ténis de mesa. No ginásio é possível encontrar vários tapetes de 

Judo/ginástica, 3 colchões de queda, dois trampolins reuther, dois mini-trampolins, um 

rolo de ginástica, barra fixa alta, uma trave alta, uma trave baixa, espaldares ao longo de 

uma parede, uma parede com espelho, paralelas simétricas, um plinto de madeira, um 

plinto de esponja e um bock. No pavilhão podemos encontrar também postes e redes 

para montar dois campos reduzidos de Voleibol em simultâneo ou um campo com 

medidas oficiais. 

A escola encontra-se bem equipada, pecando apenas pela falta de patins. Esta 

condicionante não permite lecionar nenhuma matéria da área da Patinagem. Esta matéria 

e a Natação são as duas únicas das sete subáreas das Atividades Físicas que não têm 

condições para serem lecionadas, sendo que a Natação é uma matéria que não é 

obrigatória e de difícil recurso. 

Ainda em relação à Patinagem, seria muito importante ser tratado em reunião do 

departamento de Educação Física a disponibilização de verbas para a aquisição de 

patins, visto que a Patinagem é uma das matérias nucleares, de ensino obrigatório, 

referido nos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF). 

 

1.2. Grupo de Educação Física 

A Área Disciplinar de Educação Física é lecionada por um corpo docente estável, 

composto por 17 professores que lecionam Educação Física na Escola Secundária de 

Mem Martins e na escola EB2/3 Maria Alberta Meneres.  

Desses professores verificamos que 76,5% pertencem ao Quadro de Nomeação 

Definitiva. Dos restantes professores que se encontram ao serviço, 11% pertencem ao 

Quadro de Zona Pedagógica, exercendo funções na Escola por destacamento ou por 

afetação. Os restantes 12,5% são professores contratados.  

Os professores desta área disciplinar obtiveram a sua formação e qualificação 

profissional em diversas escolas como, ISEF, FMH, ESEAG,UTAD e Lusófona. 

Em termos de experiência profissional verificamos que os professores de Educação 

Física apresentam, na sua maioria, mais de 14 anos de serviço. 



 

6 
 

Relativamente à dinâmica interna do grupo, fomos verificando ao longo do ano que 

havia pouca união e sobretudo pouco trabalho coletivo na procura de soluções para 

resolver os problemas existentes. Na nossa opinião, seria necessário criar grupos de 

trabalho, com o objetivo de apresentar soluções para serem discutidas nas reuniões do 

Grupo de Educação Física (GEF), e não continuar a acontecer a crítica vazia, sem 

soluções de mudança. 

O GEF foi responsável pela elaboração do Projeto da Área Disciplinar de Educação 

Física (PADEF), que tem a função de adaptar as orientações dos PNEF ao contexto, 

necessidades e PEA da ESMM. 

Neste sentido, verificamos no PADEF a definição das matérias a lecionar na escola, 

bem como os temas a desenvolver na área dos Conhecimentos. Está definido o protocolo 

de Avaliação Inicial (AI) que os professores devem seguir na 1ª etapa de ensino. Este 

documento apresenta também os objetivos terminais a atingir em cada matéria e em 

cada nível. E no final são estabelecidos os critérios de avaliação sumativa definidos pelo 

GEF para cada ano e para cada nível. 

Durante o ano letivo de 2014/2015, o GEF deu oportunidade aos alunos de 

participarem num conjunto de modalidades integradas no projeto de Desporto Escolar da 

escola. Os grupos/equipa formados foram das seguintes modalidades: Voleibol 

masculino, Voleibol feminino, Andebol masculino, Basquetebol feminino, Futsal 

masculino, Badminton, Dança e Ginástica. 

Também foram definidas um conjunto de atividades internas a realizar ao longo do 

ano, que foram as seguintes: Corta-mato (19 de Novembro), Torneio de Voleibol (13 de 

Fevereiro), Sarau de Ginástica (18 de Março), Torneio de Badminton (19 de Março), dia 

da Dança e ―Brin-Cando‖ (29 de Abril). No entanto, destas atividades apenas se 

realizaram as 2 primeiras, devido a um incidente ocorrido durante o torneio de Voleibol, 

em que um aluno tentou agredir um professor, e como forma de protesto ficou definido 

em reunião do GEF que não se iriam realizar as restantes atividades por falta de 

segurança e por o grupo não concordar com o castigo aplicado ao aluno. Pensamos que 

esta tomada de posição foi muito prejudicial para os alunos, que ficaram privados de 

participar em atividades físicas sem terem responsabilidades nesta situação. Seria 

aconselhável outra forma de protesto que não afetasse a participação dos alunos nas 

atividades.  
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1.3. Núcleo de Estágio 

O núcleo de estágio começou inicialmente por ser constituído por 3 estagiários, mas 

infelizmente ao fim de 2 meses ficou reduzido a apenas 2, por consequência da 

desistência de uma estagiária devido à incompatibilidade do estágio com a sua atividade 

profissional. 

Inicialmente houve algumas dificuldades para nos adaptarmos às formas de trabalhar 

uns dos outros, visto que nenhum de nós tinha trabalhado junto no ano anterior e foi 

necessário criar rotinas de trabalho. 

No entanto ao longo do ano foram-se atenuando essas dificuldades e o clima mostrou-

se bastante positivo e motivador, todos os membros se mostraram interessados em 

ajudar e colaborar na superação das dificuldades sentidas. É de salientar que nunca 

houve dificuldade de comunicação entre nós e os orientadores, nem discussões entre 

estagiários. Respeitámos sempre a opinião de todos os intervenientes e conseguimos 

ultrapassar as divergências que foram surgindo. Penso que esta estabilidade dentro do 

núcleo foi fundamental para podermos evoluir e construir uma formação adequada às 

nossas necessidades. Soubemos utilizar o que de melhor tinha cada um, ajudando-nos e 

repartindo tarefas de forma organizada e disciplinada. 

O papel dos professores orientadores revelou-se fundamental para a superação das 

dificuldades que foram surgindo diariamente. Tal é conseguido pelo apoio, sistemático, 

no desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes, assim como na 

alteração ou reforço de determinadas crenças que o orientando transporta da sua 

formação anterior (Jardim & Onofre, 2009). Foi sempre com base nas suas orientações, 

palavras, ações e partilhas, que conseguimos desempenhar com sucesso e eficácia o 

papel de professor. O facto de observarem constantemente as nossas aulas, analisarem 

os documentos produzidos, discutirem, refletirem e conduzirem-nos a uma autorreflexão 

de forma construtiva sobre as nossas práticas contribuiu para uma modificação 

comportamental gradual e para a representação futura do papel de um professor eficaz e 

reflexivo. 

    

1.4. Turma 10º LH7 

1.4.1. Caracterização da turma 

Esta turma pertencia ao curso de Línguas e Humanidades e estava no início do ciclo 

do ensino secundário. 
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O horário das aulas de Educação Física da turma foi composto por 2 blocos de 90 

minutos semanais. 

Foi uma turma que se revelou muito comunicativa, faladora e extrovertida. 

Foi uma turma que teve tendência para ser pouco pontual, sendo este um aspeto onde 

tive de desenvolver estratégias ao longo do ano de forma a corrigir este comportamento.  

Em relação à dinâmica de aula, os alunos revelaram-se bastante conversadores e por 

vezes adotaram uma atitude de recreio e não de quem está em sala de aula. Para além 

disso, foram ainda alunos pouco autónomos, necessitando de acompanhamento 

constante do professor.  

No que se refere à constituição da turma, esta foi composta inicialmente por 26 alunos, 

sendo 6 rapazes e 20 raparigas, pertencentes ao 10º LH7, com idades compreendidas 

entre os 14 e os 18 anos. Entretanto no decorrer do 1º período, a turma ficou reduzida a 

25 alunos com a saída de uma aluna. No final do 2º período foram inseridos mais 3 

alunos na turma, sendo que 2 deles acabaram por não concluir o ano, um por excesso de 

faltas e o outro devido a transferência de escola. 

Quanto ao agregado familiar, verificámos que a maioria dos pais tem idades entre os 

46 e 50 anos e habilitações literárias ao nível do ensino secundário. 

Uma grande dificuldade sentida no início do ano letivo relacionou-se com a 

proveniência dos alunos, em que apenas 27% deles tinham frequentado a escola 

secundária de Mem Martins no ano anterior e 42% eram repetentes, apresentando a 

Matemática como a disciplina com maiores dificuldades, com 14 negativas no ano 

anterior. Tudo isto causou algumas dificuldades de inclusão e de estabelecimento de 

rotinas de organização na turma. 

Em relação ao tempo despendido nas viagens escola-casa observámos que a maioria 

dos alunos (60%) demora cerca de 10 a 20 minutos no deslocamento. 

Durante os tempos livres verificámos que a maioria dos alunos prefere ocupar esse 

tempo no computador. 

Dentro da turma, constava uma aluna com necessidades educativas especiais. Era 

uma aluna acompanhada por uma pedopsiquiatra que lhe diagnosticou ―uma imaturidade 

global com maior comprometimento a nível cognitivo e psicomotor, devidos a um 

Síndrome Orgânico não esclarecido (suspeita)‖. Este diagnóstico levou a que fosse 

elaborado um programa educativo individual (PEI). 
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Era uma aluna que apresentava dificuldades na aquisição de novos conceitos, em 

concentrar a sua atenção, na resolução de problemas e um ritmo de trabalho mais lento 

do que o esperado para a sua faixa etária. 

O seu PEI apresentava adaptações curriculares individuais para todos as disciplinas à 

exceção de Educação Física. Esta aluna poucas vezes participou nas aulas de Educação 

Física, no entanto não apresentava dificuldades ao nível motor, apenas uma grande 

apatia e desmotivação. 

        

1.4.2. Estudo sociométrico 

No final do 1º período foi realizado um estudo sociométrico com o objetivo de verificar 

as posições sociais dos alunos dentro da turma, de forma a perceber quais os alunos 

mais aceites e mais rejeitados, de forma a podermos intervir junto deles através de 

algumas estratégias pedagógicas. Este estudo foi apresentado aos restantes professores 

da turma na 2ª reunião de conselho de turma realizada no final do 1º período. 

Da análise dos resultados verificámos que existiam 5 alunos considerados como os 

líderes da turma, cada um deles em sua área, nomeadamente no domínio académico, 

sócio-afetivo e lúdico-desportivo. 

Relativamente aos quadros de rejeição observámos que existiam 3 alunos muito 

rejeitados pelos restantes colegas, sendo claramente excluídos por eles. Destes 3 alunos 

pudemos também verificar que 2 deles eram casos mais preocupantes, visto que foram 

rejeitados em todos os domínios. No caso do 3º aluno, verificámos que era um caso de 

rejeição no domínio sócio-afetivo, relacionado com a chegada mais tarde do aluno à 

turma, e por ainda não ter integrado um grupo de amigos dentro da turma. 

Depois da análise dos resultados foram apresentados aos restantes professores da 

turma um conjunto de estratégias pedagógicas para que pudéssemos intervir mais 

eficazmente, promovendo a inclusão dos alunos mais rejeitados. Essas estratégias foram 

as seguintes: 

 Formar grupos com alunos que se rejeitam em tarefas de cooperação de forma a 

ultrapassarem as suas animosidades; 

 Organizar tarefas em que os grupos de trabalho tenham os alunos mais populares 

separados, e juntos com os mais rejeitados para que estes se sintam mais 

motivados;  
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 Alterar frequentemente a constituição dos grupos, de forma a que todos os alunos 

tenham a possibilidade de interagir e cooperar com todos; 

 Utilizar os alunos mais rejeitados como exemplo positivo e como agentes de 

ensino, para lhes dar mais confiança e motivação;  

 Aos alunos mais rejeitados pelos colegas, procurar aumentar o feedback positivo.  

 Boa organização da aula por parte do professor de forma a manter os alunos 

sempre em atividade e evitar comportamentos fora da tarefa que prejudiquem a 

integração de outros alunos. 

 Intervenção do professor junto dos alunos transmitindo-lhes atitudes e valores de 

forma a alterar comportamentos de exclusão em relação a outros alunos. 

  

2. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

2.1. Planeamento 

2.1.1. Avaliação inicial 

O planeamento da AI começou com um enquadramento desta etapa em função das 

matérias a serem avaliadas, o ―roulement‖ e o Protocolo de Avaliação Inicial (PAI) 

definidos pelo GEF. A partir daqui começou-se a organizar as matérias pelos espaços 

disponíveis, de forma a potenciar ao máximo a lecionação de cada matéria e para que se 

pudesse observar cada uma delas mais do que uma vez. 

Esta 1ª etapa de AI foi composta por 13 aulas, entre 16 de Setembro e 28 de Outubro, 

sendo que a primeira aula foi teórica, de apresentação da disciplina e das regras de 

funcionamento. Durante esta etapa foram lecionadas e avaliados os alunos em todas as 

matérias nucleares definidas no PADEF para serem lecionadas durante o ano letivo, 

entre elas, os Jogos Desportivos Coletivos (JDC) (Futebol, Voleibol, Basquetebol e 

Andebol), a Ginástica (Solo e Aparelhos), o Atletismo (Corridas), a Dança e o Badminton. 

Foram também realizados os testes de Aptidão Física definidos no PAI, retirados do 

Fitnessgram. 

O PAI está bem estruturado principalmente ao nível das situações de avaliação, nas 

matérias dos JDC, a avaliação é feita através do nível de jogo, que segundo refere 

Nazario (2005) é mais rápido do que avaliar isoladamente as habilidades de cada aluno, 

sublinhando que o jogo fornece a evidência que o aluno não só sabe como fazer a 

habilidade, mas também sabe usá-la. 
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O GEF da escola elaborou também uma grelha de observação onde compilou os 

objetivos para cada nível e para cada matéria, retirados do PADEF de forma a facilitar a 

observação por parte dos professores. No entanto, esta grelha parece pouco prática, uma 

vez que no período de AI se torna difícil para os professores observarem todos os 

indicadores de cada matéria. Este foi o tema que nós estagiários, decidimos desenvolver 

na área 2 do estágio e no qual pretendemos contribuir para melhorar o processo de 

avaliação inicial por parte dos professores. 

No final desta etapa, apesar das dificuldades sentidas, foi possível retirar os dados 

relativos à turma em geral e a cada aluno em particular, de forma a poder construir o 

Plano Anual de Turma (PAT), definindo os grupos de nível e seus objetivos terminais e as 

matérias prioritárias a serem lecionadas na etapa seguinte. 

Relativamente às dificuldades sentidas nesta etapa, situaram-se fundamentalmente ao 

nível da recolha de informação dos alunos, que nesta fase se torna muito difícil, 

principalmente para professores estagiários, quando se tem que avaliar alunos, que nós 

ainda não conhecemos nem decorámos os nomes, e ao mesmo tempo controlar todos os 

fatores relativos à condução do ensino, nomeadamente o feedback, a organização e a 

disciplina. Estas dificuldades foram superadas através do apoio das colegas do núcleo de 

estágio que nalgumas aulas fizeram o registo dos níveis dos alunos. 

Outra dificuldade sentida relacionou-se com a adaptação do plano de aula às 

condições espaciais e fundamentalmente ao número de alunos da turma, que nesta 

altura eram 26, e muitas vezes faltavam 3 ou 4, e já obrigava a alterar toda a organização 

planeada. No entanto, consegui melhorar esta dificuldade organizando a aula em 3 

estações, mantendo normalmente cerca de 8 alunos em cada estação, que permitia a 

realização das situações de jogo com um número de alunos sempre próximo do ideal. 

Também após as primeiras aulas, e as primeiras avaliações comecei a agrupar os alunos 

por níveis em função dessas mesmas avaliações, que permitiu que os grupos 

começassem a ganhar uma forma homogénea. 

A falta de rotinas de trabalho e de autonomia da turma também criou algumas 

dificuldades, perdia-se muito tempo em tarefas de organização, na formação de grupos e 

nas rotações de estação. Consegui reduzir estes tempos perdidos, mantendo a estrutura 

da aula idêntica durante a Unidade de Ensino (UE), de forma a criar rotinas nos alunos. 
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2.1.2. Plano anual de turma 

Segundo Carvalho (1994) qualquer que seja o objetivo da avaliação e as decisões daí 

decorrentes, o professor confronta-se com um problema: recolher com o rigor 

(pedagógico) e a objetividade possíveis informações que fundamentem as suas decisões 

pedagógicas. Neste sentido, o PAT foi construído tendo por base os resultados obtidos 

na etapa de AI e os objetivos definidos no PADEF para cada matéria. De acordo com os 

resultados obtidos, os alunos foram agrupados em grupos de nível, prognosticando-se o 

nível a atingir por cada grupo e individualmente por cada aluno. Foram também definidas 

as matérias prioritárias a necessitar de intervenção na 2ª etapa. Ficou também definido o 

planeamento anual, onde se distribuem as etapas de Aprendizagem, Desenvolvimento e 

Consolidação, bem como as suas UE, tudo isto de forma coerente ao longo do ano letivo. 

No final foi apresentada a forma da avaliação, tanto formativa como sumativa. 

Durante a elaboração do PAT foram sentidas algumas dificuldades, que passaram 

pelo prognóstico do nível a atingir por cada aluno em cada matéria no final do ano letivo. 

A falta de experiência e a dificuldade em perceber a margem de progressão de cada 

aluno foram os fatores que causaram esta dificuldade. De qualquer forma, as conversas 

com o professor orientador e as colegas do núcleo de estágio, bem como a possibilidade 

de se irem ajustando os objetivos ao longo do ano letivo, ajudaram a superar esta 

dificuldade. 

Como professores, devemos ensinar de acordo com as prioridades de 

desenvolvimento dos nossos alunos, coloca-nos a necessidade de saber quais são essas 

prioridades, de as definir e de as perseguir enquanto objetivos de aprendizagem, a 

concretizar nas nossas aulas (Carvalho, 1994). A definição das matérias prioritárias 

também causou algumas dificuldades, principalmente na definição dos critérios a 

considerar para a seleção das mesmas. Considerei matérias prioritárias, aquelas que 

apresentavam alunos de nível NI, que não atingiam sequer o nível PI. As matérias 

consideradas prioritárias foram as 4 matérias dos JDC e o Badminton. 

 

2.1.3. Planos de etapa 

Uma dificuldade encontrada na elaboração das etapas passou pela articulação entre 

os objetivos anuais e os objetivos de etapa. Para a 2ª etapa selecionei os objetivos 

relacionados com as habilidades técnicas mais simples, e principalmente pelas ações 

técnicas ofensivas, que segundo Paes (2001) na sua abordagem escolar, propõe que 
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sejam apreendidas pelos alunos: as situações de jogo e os sistemas ofensivos, como 

também os exercícios sincronizados, cujo principal objetivo é proporcionar aos alunos a 

execução e a automatização de todos os fundamentos aprendidos, isolando algumas 

situações de jogo. 

Durante o 2º período foram elaborados os planos da 3ª e 4ª etapas, respetivamente 

etapas de desenvolvimento e de consolidação. Estes dois planos surgem do 

desdobramento do PAT em unidades mais operacionais, seguindo sempre as linhas 

orientadoras desse documento.  

O plano da 3ª etapa teve como principais objetivos a lecionação de todas as matérias 

que compõem o currículo da turma, juntando a elas a matéria alternativa de Râguebi, 

sendo estruturada no sentido do desenvolvimento das habilidades motoras introduzidas 

na etapa anterior.  

Relativamente ao plano da 4ª etapa, Cortesão & Torres (1983) indicam que o 

professor poderá fazer uma revisão dos objetivos realizados nas outras etapas do ano 

e/ou recuperar os alunos mais ―atrasados‖ e orientar e aperfeiçoar as habilidades. Este 

plano foi elaborado após o balanço da etapa anterior, onde foram identificadas as 

matérias onde os alunos não conseguiram atingir os objetivos definidos. Neste sentido, 

esta etapa foi de recuperação/consolidação dos objetivos definidos no PAT. As matérias 

de Andebol, Râguebi e Atletismo foram prejudicadas no seu ensino, devido a algumas 

aulas que não foram dadas, devido às condições atmosféricas e à greve dos 

funcionários. Esta situação contribuiu para que alguns objetivos não fossem atingidos por 

parte dos alunos. 

A 4ª etapa de ensino teve como principal objetivo a consolidação das aprendizagens 

adquiridas pelos alunos ao longo do ano letivo. Neste sentido, a elaboração das UE teve 

como referência proporcionar aos alunos um maior tempo de prática de situações de 

jogo, reduzindo o tempo de prática de situações de aprendizagem, de forma a que os 

alunos pudessem aplicar em situação de jogo as aprendizagens adquiridas ao longo do 

ano. 

Para a concretização deste objetivo foram planeados 2 torneios, um de Basquetebol e 

outro de Voleibol, de forma a proporcionar aos alunos, além da experiência de passar por 

uma situação de competição, também passar pela experiência de organizar e arbitrar um 

torneio. 
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A área da Aptidão Física também foi tida em conta na elaboração das etapas. Ao nível 

da resistência aeróbia foi desenvolvido um trabalho de 10 minutos de corrida intervala 

com caminhada, com alguns resultados visíveis nos alunos, visto que alguns deles 

passaram a realizar os 10 minutos em corrida contínua. Relativamente à força muscular, 

foi realizado um trabalho de desenvolvimento através de séries de extensões de braços, 

agachamentos abdominais e lombares. O trabalho de flexibilidade foi realizado ao longo 

de toda a etapa, com alongamentos no final das aulas. No final da etapa também foi 

planeada a realização dos testes de aptidão física constantes do Fitnessgram. 

A área dos Conhecimentos foi desenvolvida ao longo do ano tendo como objetivos a 

realização e apresentação de um trabalho de grupo sobre um tema definido no PADEF 

para o 10º ano, e também a realização de um teste escrito. No final da 2ª etapa foi 

entregue o trabalho escrito, no final da 3ª etapa foi apresentado o trabalho e no final da 4ª 

etapa foi realizado o teste escrito. 

Para a realização destes momentos de avaliação foram lecionadas algumas aulas 

teóricas ao longo do ano, onde procurei dar o suporte teórico necessário à realização das 

tarefas, bem como durante as aulas práticas procurei transmitir conteúdos teóricos 

relativos aos trabalhos e ao teste escrito. Também forneci aos alunos uma matriz do teste 

com os objetivos e cotações de forma a orientar o estudo. 

Estas aulas teóricas estiveram sempre planeadas num plano alternativo de aula, que 

era usado sempre que as condições atmosféricas não permitiam a realização das aulas 

no exterior.  

 No plano anual, não é possível nem desejável prever com rigor e pormenor o 

desenrolar de todos os períodos. É importante que cada período seja determinado, 

corrigido ou reajustado em função dos resultados do período precedente (Quina, 2009). 

Em todos os planos de etapa houve necessidade de se reajustarem os grupos de nível, 

devido à evolução de alguns alunos diferente daquela prognosticada inicialmente. Para a 

4ª etapa houve mesmo a necessidade de se formar mais um grupo de nível nalgumas 

matérias, a trabalhar para atingir o nível avançado, visto que os objetivos para o nível 

elementar já se encontravam consolidados. 

As dificuldades na elaboração das 3ª e 4ª etapas foram bastante menores que nas 

duas primeiras, visto que já havia um conhecimento maior dos espaços a utilizar e das 

possibilidades que eles ofereciam, facilitando a gestão na distribuição das matérias a 

lecionar durante a etapa. A definição dos objetivos a atingir nestas etapas também não foi 

difícil, uma vez que no final da 3ª etapa deveriam ser atingidos os objetivos terminais em 
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cada matéria, retirando aqueles já atingidos anteriormente, e a 4ª etapa seria para 

recuperar/consolidar os objetivos ainda não alcançados. 

 

2.1.4. Planos de unidade de ensino 

No nível mais operacional do planeamento, foram elaboradas 3 UE na 2ª etapa. 

Segundo Rosado (2003) ―são um conjunto de aulas agrupadas com critérios pedagógicos 

semelhantes‖. Nessas UE foram definidos os objetivos específicos a atingir e construídas 

as situações de aprendizagem em função desses objetivos. A estrutura das aulas 

manteve-se idêntica durante as UE e foi elaborada uma ficha de auto-avaliação em cada 

UE para ser preenchida pelos alunos no final da mesma, e que serviu de base à 

avaliação formativa. 

Surgiram algumas dificuldades na elaboração das UE, desde logo em encontrar 

situações de aprendizagem que resolvessem determinado objetivo, e depois a aplicação 

prática dessa situação de aprendizagem, que algumas vezes teve de ser reformulada 

durante a UE por não estar a surtir efeito. Com a ajuda do professor orientador e através 

da pesquisa bibliográfica foi possível superar estas dificuldades. No entanto, no final da 

2ª etapa ainda sentia algumas dificuldades em fazer diferenciação de ensino, e conseguir 

ajustar essa diferenciação à organização da UE. 

Durante a 3ª etapa foram elaboradas 6 UE, cada uma delas contemplando um espaço 

diferente, sendo que o campo exterior e o polivalente estão divididos em dois espaços, e 

portanto contemplam duas UE. 

A definição dos objetivos para cada UE seguiu uma lógica simples, os objetivos 

propostos para a etapa, foram repartidos por cada UE em que ia ser lecionada cada 

matéria, sendo que se se verificar que determinado objetivo não era alcançado, este 

passava para a UE seguinte em que for lecionada a matéria, juntando-se aos objetivos já 

definidos para essa UE. Esta lógica foi adotada para todas as matérias. 

As situações de aprendizagem foram selecionadas em função dos objetivos 

específicos a atingir em cada UE. Aqui surgiram algumas dificuldades, visto que por 

vezes os objetivos não atingidos se juntavam na UE seguinte a outros objetivos de 

caráter diferente, e tornava-se difícil criar uma situação de aprendizagem que resolvesse 

ambos os objetivos. Esta situação foi melhorada através de conversas com o professor 

orientador, que sugeriu que se criassem situações de aprendizagem mais completas, 

envolvendo muitas ações motoras diferentes, de forma a atingir também mais objetivos, 
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situação que eu não estava a utilizar, uma vez que estava a planear situações de 

aprendizagem muito específicas para um só objetivo. 

Relativamente à estrutura das UE, surgiram algumas dificuldades nas primeiras UE, 

visto que planeava muitas situações de aprendizagem, que fazia com que cada aula 

tivesse situações novas, o que causava muitas dificuldades de organização da aula. 

Passava muito tempo a explicar exercícios novos aos alunos, perdendo muito tempo de 

prática motora. Esta dificuldade foi resolvida com a ajuda do professor orientador, que me 

explicou que não era necessário criar muitas situações de aprendizagem, o necessário 

era criar uma situação de aprendizagem completa, e depois repeti-la durante a UE para 

que os alunos adquirissem as competências. 

Também foi tido em conta na elaboração das UE, os alunos dispensados, que não 

realizavam aula prática devido a falta de material, lesão ou doença. Para estes casos 

foram planeadas tarefas, que passaram nas primeiras UE da etapa, pela hetero-avaliação 

dos colegas, através do registo na ficha de observação das matérias dos níveis dos 

colegas, que segundo Rosado & Silva (1999) é um instrumento poderoso de avaliação 

educacional, permitindo alcançar objetivos pedagógicos diversos. Nas UE seguintes, os 

alunos foram encaminhados para a biblioteca para prepararem a apresentação dos 

trabalhos de grupo. Nas últimas UE foram solicitados a arbitrar as situações de jogo 

dessas aulas. 

A diferenciação de ensino foi uma estratégia pedagógica utilizada ao longo do ano, 

sempre refletida no planeamento com situações de aprendizagem ajustadas a cada 

grupo de trabalho. Esta diferenciação notava-se através da maior ou menor 

complexidade das situações de aprendizagem. Para a diferenciação de ensino resultar foi 

necessário trabalhar com grupos homogéneos, para que os alunos pudessem evoluir 

com outros do seu nível e realizarem as tarefas propostas para esse grupo e para os 

seus objetivos. A formação dos grupos é um elemento-chave na estratégia de 

diferenciação do ensino (Jacinto et al., 2001). A exceção foram as aulas de Dança e 

Ginástica, onde se formaram grupos heterogéneos, uma vez que são matérias 

individuais, não necessitando do grupo para demonstrar as suas capacidades, e assim 

também se promoveu o ensino recíproco de forma a que os alunos com melhor 

desempenho pudessem ajudar aqueles com mais dificuldades. 

No final da 3ª etapa senti que atingi uma estabilidade ao nível do planeamento das 

UE, consigo selecionar as matérias e as situações de aprendizagem a lecionar em cada 

UE e organizá-las na estrutura da aula. A estabilidade ao nível desta competência 
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libertou-me mais para me concentrar nas competências da condução do ensino e da 

avaliação. 

 

2.2. Avaliação 

2.2.1. Avaliação inicial 

O primeiro processo de avaliação foi a Avaliação Inicial, no final da primeira etapa. 

Esta AI tem por objetivos diagnosticar as dificuldades e limitações dos alunos face às 

aprendizagens previstas e prognosticar o seu desenvolvimento…identificar alunos 

―críticos‖ e as matérias prioritárias…recolher dados para orientar a formação de grupos 

(Carvalho, 1994). Neste sentido, os objetivos foram concretizados e expressos no PAT. O 

balanço dos resultados da AI não foi muito positivo, verificaram-se muitos alunos no nível 

NI, principalmente nos JDC. 

As dificuldades que surgiram neste processo, deveram-se à dificuldade na utilização 

da grelha de observação, com muitos indicadores para observar, juntando a isto ter de 

controlar todas as dimensões da condução do ensino, tornou-se uma tarefa difícil. Tentei 

utilizar como estratégia, ao fim das primeiras aulas e já com alguns registos dos alunos, 

começar a formar grupos homogéneos de forma a facilitar a organização das aulas. 

 

2.2.2. Avaliação formativa 

Após a AI, os alunos passaram a ser avaliados de forma formativa no final de cada 

UE, que segundo Carvalho (1994) tem a função de regular o processo de ensino-

aprendizagem aproximando-o da direção definida. A partir dos objetivos definidos para o 

final da 2ª etapa, foram retirados objetivos mais específicos para serem atingidos no final 

das UE, onde se faz o balanço da avaliação, e caso os objetivos tenham sido alcançados 

pelos alunos, redefinimos novos objetivos numa lógica de progressão das aprendizagens. 

O processo de avaliação formativa esteve sempre no centro das decisões de 

planeamento. Segundo Rosado & Silva (1999) a avaliação formativa visa regular o 

processo de ensino-aprendizagem, detetando e identificando metodologias de ensino mal 

adaptadas ou dificuldades de aprendizagem nos alunos. Neste sentido, a avaliação 

formativa foi realizada sempre no final de cada UE, aferindo os resultados obtidos em 

função dos objetivos propostos. Só após o balanço da UE anterior se planeou a UE 

seguinte, passando os objetivos não atingidos para esta UE, dando integridade a todo o 
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processo de planeamento. Entre etapas aplicou-se o mesmo processo, numa visão 

macro do ensino, com a particularidade de se planear atingir os objetivos terminais no 

final da 3ª etapa, para que a 4ª etapa seja de recuperação dos objetivos não atingidos, ou 

de consolidação daqueles já alcançados. 

Os procedimentos adotados para a realização da avaliação formativa foram a 

elaboração de fichas de auto-avaliação individuais, com os objetivos que cada aluno tinha 

de atingir no final da UE. Estes objetivos foram transmitidos aos alunos no início de cada 

UE, e na última aula preenchiam a ficha de auto-avaliação, tomando parte do seu 

processo de aprendizagem. Estes resultados são anexados aos dados recolhidos da 

observação durante a UE e às fichas de hetero-avaliação preenchidas pelos colegas. No 

final, estes dados foram ponderados aferindo o nível de consecução dos objetivos 

definidos. 

As dificuldades aqui surgiram na definição dos objetivos, e depois na diferenciação 

dos objetivos para cada aluno em cada matéria, visto que há alunos que estão a trabalhar 

para o nível E numa matéria e para o nível I noutra matéria. Consegui superar esta 

dificuldade através da elaboração de fichas de auto-avaliação individuais, onde cada 

aluno tem os seus objetivos específicos em cada matéria. Estas fichas serviram também, 

para o registo por parte do professor das aprendizagens de cada aluno. 

 

2.2.3. Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa foi realizada no final das 2ª, 3ª e 4ª etapas, que coincidiu com o 

final de cada período. Os resultados foram obtidos através da aplicação dos critérios de 

avaliação definidos pelo GEF, sendo 80% para as Atividades Físicas (70% saber fazer e 

30% saber estar), 10% para a Aptidão Física e 10% para os Conhecimentos. 

Na avaliação da área das Atividades Físicas, o PADEF indica que são selecionadas as 

6 melhores matérias de cada aluno para avaliação. No entanto, existem os critérios de 

avaliação intermédios que são aplicados na avaliação do 1º período, onde são 

selecionadas apenas as 3 melhores matérias. Estes critérios foram adotados pela escola, 

para que não haja um número muito elevado de negativas no 1º período, altura em que 

os alunos se encontram ainda numa fase inicial de aprendizagem e muitos deles ainda 

não adquiriram as competências mínimas. 

A avaliação do ―saber fazer‖ na área das Atividades Físicas foi obtida através da 

avaliação formativa realizada no final das UE, que me permitiu recolher os dados 
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necessários para classificar os alunos em cada matéria. Para a avaliação do ―saber estar‖ 

utilizei a ficha de ocorrências, onde registo em cada aula, a assiduidade, pontualidade, 

participação, cooperação e espírito desportivo. 

A avaliação da área da Aptidão Física foi realizada tendo em conta os resultados 

obtidos nos testes de aptidão física realizados em 3 momentos ao longo do ano (AI, final 

da 3ª etapa e final da 4ª etapa). Para essa avaliação foi tido em conta os valores mínimos 

definidos na tabela do Fitnessgram para cada género e escalão etário. 

Na área dos Conhecimentos, os alunos foram avaliados também através de 3 

situações ao longo do ano. No 1º período foi realizado um trabalho de grupo sobre os 

temas definidos no PADEF para o 10º ano. Para a avaliação dos trabalhos foram 

definidos critérios, 15 valores para o conteúdo, 3 valores para a estrutura e 2 valores para 

a apresentação gráfica. No 2º periodo foram apresentados os trabalhos de grupo, em que 

a apresentação oral tinha a cotação de 50%, e o domínio dos conteúdos também 50%. 

No 3º período foi realizado um teste escrito sobre os conteúdos abordados nas aulas ao 

longo do ano. Para este teste, foi fornecido aos alunos, uma matriz que indicava os 

objetivos, os conteúdos e a estrutura, de forma a orientá-los no seu estudo. Foram 

também elaborados os critérios de correção, para que essa mesma correção dos testes 

fosse o mais objetiva possível. 

O resultado das avaliações, tanto formativas como sumativas foram apresentadas no 

final de cada UE ou etapa sob a forma de balanço, de forma a orientar todo o processo 

de ensino-aprendizagem, uma vez que são estas avaliações que decidem o planeamento 

seguinte. 

A grande dificuldade que surgiu na aplicação da avaliação sumativa, relacionou-se 

com a atribuição dos valores, visto que os critérios de avaliação definem um intervalo, por 

exemplo 10-13, que pode ser 10, 11, 12 ou 13. Para superar este problema, criei critérios 

intermédios que permitiram enquadrar as avaliações nesses valores. 

Os critérios da avaliação sumativa foram aprovados pelo GEF e descritos no PADEF, 

no entanto este documento orientador apresenta algumas divergências em relação àquilo 

que é definido pelos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF). 

Começando pela área das Atividades Físicas, verificamos que o PADEF separa a 

avaliação em 2 domínios, ―saber fazer‖ e ―saber estar‖, um deles relativo à avaliação do 

desempenho motor e o outro relativo aos comportamentos e atitudes, fazendo também a 

atribuição de percentagens a cada um deles. Esta forma de avaliação vai contra aquilo 
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que indicam Jacinto et al. (2001) ―Para as presentes Metas considera-se que um aluno 

cumpre um nível (I, E ou A) no domínio Actividades Físicas quando o seu desempenho, 

conhecimentos e atitudes representam a totalidade do nível considerado. De acordo com 

a filosofia destas metas, é completamente contra-indicado, em critérios de classificação, 

o fraccionamento dos domínios (motor, cognitivo e afectivo) ou a atribuição de 

percentagens aos domínios de avaliação”. Desta forma seria aconselhado que os alunos 

fossem avaliados duma forma global na área das Atividades Físicas, visto que as atitudes 

e comportamentos são inerentes ao desempenho motor, não podendo ser dissociados 

deste. 

Quanto às matérias lecionadas, Jacinto et al. (2001) indicam para o ensino secundário 

a lecionação de 6 matérias, “Consideram-se as matérias que integraram a composição do 

currículo de acordo com as condições apresentadas no Programa Nacional de Educação 

Física: 2 Jogos Desportivos Colectivos, 1 Ginástica ou Atletismo, 1 Dança e 2 Outras 

(Raquetas, Combate, Natação, Patinagem, Actividades Exploração Natureza, etc.)”, 

contrariando aquilo que o PADEF propõe, que é a lecionação de 9 matérias. Esta opção 

do GEF leva a que haja um menor tempo de prática de cada uma das matérias, não 

permitindo alcançar os objetivos pretendidos em cada uma delas. Seria preferível, nesta 

fase adiantada do percurso escolar dos alunos, haver uma maior especialização de 

matérias a lecionar, de forma a atingir objetivos mais avançados. 
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Tabela 1 - Quadro evolutivo na área das Atividades Físicas. 

 

Quadro evolutivo 

 

ALUNOS 

Área das Atividades Físicas 

 

Futebol 

 

Voleibol Basquetebol Andebol Ginástica Badminton Atletismo Dança Râguebi 

AI Prog 4ª E AI Prog 4ª E AI Prog 4ª E AI Prog 4ª E AI Prog 4ª E AI Prog 4ª E AI Prog 4ª E AI Prog 4ª E AI Prog 4ª E 

1 E PA E I PE I I E E I E E NI I I I PE I E PA A NI I I - - E 

2 E PA E I E E I E E E PA A I E E I PE I E PA A NI I E - - E 

3 NI I I NI I NI NI I I NI I NI I E E NI I I I PE I I E E - - I 

4 I PE I NI I I NI I I NI I NI NI I NI NI I I - - I I PE I - - I 

5 NI I I NI I I NI I NI NI I NI NI I I NI I I I PE I I PE E - - I 

7 - - NI - - I NI I I - - NI I PE I - - I I PE NI NI I I - - NI 

8 I PE I I PE I I E E I PE E NI I I NI I I - - I NI I I - - I 

11 NI I E NI I I I PE I NI I I NI I NI NI I I - - NI NI I I - - I 

13 NI I I NI I I NI I I NI I NI I PE E NI I I I PE NI NI I E - - I 

14 NI I I I PE I I E E I PE I I E E NI I I I E I NI I E - - E 

15 NI I I NI I I NI I I NI I NI I E I NI I I I PE I NI I E - - NI 

16 NI I NI NI I I NI I I NI I NI NI I I NI I I I PE I NI I I - - I 

17 NI I I NI I NI NI I I NI I NI NI I NI NI I I I PE I NI I I - - NI 

18 NI I E NI I I I PE E NI I I NI I I NI I I I PE I NI I I - - E 

19 NI I NI NI I NI NI I I NI I NI NI I I NI I I I E I NI I I - - NI 

20 NI I NI - - I - - NI - - NI - - NI - - I - - NI - - I - - NI 

22 NI I I NI I I I PE E NI I I NI I NI NI I I I PE I NI I E - - I 

23 NI I I NI I I NI I I NI I I NI I NI NI I I I PE I NI I E - - I 

24 NI I NI NI I NI NI I NI NI I NI I PE I NI I NI I PE NI NI I I - - NI 

25 I PE I I PE E I E E I E E I E I NI I I I E I I PE E - - I 

26 NI I I NI I I NI I I NI I NI NI I I NI I I NI I I NI I I - - I 

27 NI I I NI I I NI I I NI I NI NI I I NI I I I PE I NI I E - - I 

28 NI I I NI I I NI I I NI I NI NI I NI NI I I I PE I NI I I - - I 

31 NI I I NI I I I PE I NI I I I I I NI I I I E I NI I E - - I 

32 I E E E PA E E PA E E PA E I E E I PE I I E E NI I E - - I 

Total NI 18 0 5 17 0 4 14 0 3 17 0 14 14 0 7 20 0 1 1 0 5 20 0 0 - - 6 

Total I 4 21 15 5 21 18 9 18 14 4 19 6 10 18 13 3 23 24 18 14 17 4 23 13 - - 15 

Total E 2 3 5 1 2 3 1 6 8 2 4 4 0 6 5 0 0 0 2 7 1 0 1 12 - - 4 

Total A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 0 
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Na matéria de Futebol podemos verificar que mais de metade da turma se encontrava 

no nível NI no início do ano letivo, sendo desta forma uma matéria considerada prioritária. 

Durante a 2ª etapa foi necessário realizar um trabalho focado na aprendizagem dos 

gestos técnicos (passe, receção, condução de bola e remate) para os alunos de nível não 

introdutório e parte introdutório. Para os alunos de nível introdutório e parte elementar foi 

importante aperfeiçoar os gestos técnicos mas também as competências técnico-táticas 

do jogo. 

No final da 2ª etapa verificámos que os objetivos propostos não foram atingidos, tanto 

para o grupo de nível superior como para o grupo de nível inferior, este facto deveu-se 

em parte à impossibilidade de realização das aulas no campo exterior, e também a 

alguma desmotivação e falta de concentração nas tarefas dos alunos. No grupo de nível 

superior ainda se verificavam alguns alunos com dificuldade em combinar o passe com a 

desmarcação.  

Na 3ª etapa observou-se alguma evolução dos alunos, em ambos os grupos de nível, 

mas apesar de tudo não foram atingidos todos os objetivos propostos. Verificavam-se 

ainda dificuldades dos alunos na fase defensiva do jogo. 

Na 4ª etapa foram elaboradas situações de aprendizagem direcionadas para atingir 

objetivos da fase defensiva do jogo, através fundamentalmente de exercícios de 2x1 com 

finalização, de forma a recuperar os alunos e atingirem os objetivos propostos. No final 

verificámos que este planeamento surtiu efeito, conseguindo-se recuperar para o nível 

introdutório bastantes alunos. 

Na matéria de Voleibol verificámos após a AI que mais de metade da turma se 

encontrava abaixo do nível introdutório, sendo esta também uma matéria prioritária. Na 2ª 

etapa foi necessário trabalhar os gestos técnicos de passe e manchete e relembrar as 

regras do jogo de voleibol, pois durante a avaliação inicial revelaram muitas dificuldades. 

O Voleibol foi, na 2ª etapa, a matéria onde se verificaram os maiores progressos na 

turma para ambos os grupos de nível. No entanto, no grupo de nível superior, alguns 

alunos ainda não cumpriam os objetivos definidos. 

Para as etapas seguintes foram redefinidos alguns grupos de nível, devido à evolução 

dos alunos na etapa anterior, contudo verificámos que não se registaram grandes 

progressos dos alunos. Notaram-se ainda dificuldades ao nível da receção por parte do 

grupo de nível inferior e na finalização em passe no grupo de nível superior. 
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Na matéria de Basquetebol verificámos que era a matéria dos JDC em que a turma se 

encontrava melhor ao nível da AI, no entanto ainda 6 alunos apresentam nível NI. Na 

lecionação desta matéria fui tendo em atenção a necessidade de consolidar os gestos 

técnicos, fundamentalmente o lançamento na passada, onde os alunos sentiam 

bastantes dificuldades. 

No final da 2ª etapa, verificámos que os objetivos foram alcançados no grupo de nível 

inferior. No grupo de nível superior ainda existiam algumas dificuldades em realizar o 

lançamento na passada. 

Nas etapas seguintes continuámos a observar uma evolução dos alunos em ambos os 

grupos de nível. Apesar de tudo, no final do ano, não foram atingidos todos os objetivos, 

verificando-se ainda algumas dificuldades na desmarcação por parte dos alunos. 

A matéria de Andebol foi aquela em que a turma revelou mais dificuldades ao longo do 

ano. Na etapa de AI verificámos que mais de metade da turma se encontra abaixo do 

nível introdutório. Assim sendo, esta matéria foi considerada uma prioridade a trabalhar 

com a turma. Numa fase inicial foi fundamental trabalharem-se os gestos técnicos 

básicos (como o passe, a receção, o drible e o remate em apoio) e dar a conhecer as 

regras do jogo. 

Esta também foi a matéria mais prejudicada pela falta de aulas no exterior, só foram 

realizadas duas aulas de Andebol na 2ª etapa, que não permitiu grande evolução dos 

alunos. Neste sentido, não foram alcançados os objetivos propostos para o grupo de 

nível inferior, e relativamente ao grupo de nível superior apenas se conseguiu atingir o 

objetivo do remate em salto. 

Nas etapas seguintes, continuou a verificar-se pouca evolução dos alunos em ambos 

os grupos de nível. Na 3ª etapa, as condições atmosféricas continuaram a impedir a 

realização de algumas aulas, e só na 4ª etapa houve possibilidade de se realizarem mais 

aulas de Andebol, no entanto revelaram-se insuficientes para recuperar grande parte dos 

alunos. 

Na matéria de Ginástica verificámos que muitos alunos apresentavam nível NI na AI, 

no entanto este nível na realidade era PI, visto que todos eles realizavam pelo menos um 

dos elementos definidos no protocolo de avaliação inicial, maioritariamente o rolamento à 

frente engrupado. No entanto uma das limitações do protocolo é avaliar os alunos apenas 

na ginástica de solo, não nos dando informação deles nas outras categorias. Neste 

sentido houve algumas dificuldades em prognosticar a evolução dos alunos, que foi feita 
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apenas com base na avaliação obtida na ginástica de solo. Nesta matéria foi necessário 

encontrar diversas progressões para que os alunos estivessem aplicados e motivados, de 

modo a atingir os objetivos pretendidos. Os elementos técnicos onde os alunos 

apresentavam mais dificuldades eram: rolamento à retaguarda, apoio invertido e roda.  

Na 3ª etapa verificou-se pouca evolução dos alunos em ambos os grupos de nível, 

apenas no plinto e mini-trampolim se conseguiram atingir parte dos objetivos. Esta foi a 

matéria mais prejudicada pelo ―roulement‖ definido pelo GEF, visto que apenas se 

realizaram 3 aulas no Ginásio, na 3ª etapa, e 2 aulas na 4ª etapa. 5 aulas e em que 

apenas metade das aulas era dedicada à Ginástica, porque na 1ª parte era lecionada a 

Dança. Este curto tempo para lecionar as 3 categorias da Ginástica (solo, aparelhos e 

acrobática) tornou-se manifestamente insuficiente para que houvesse uma aprendizagem 

consistente dos alunos. 

Na 4ª etapa houve a necessidade de fazer uma opção, visto que em 90 min de aulas 

seria impossível haver progressos nas aprendizagens nas 3 categorias da Ginástica. 

Neste sentido tomámos a decisão de lecionar apenas a Ginástica acrobática, que era 

aquela em que os alunos apresentavam mais dificuldades. Foi uma decisão acertada, 

visto que a maioria dos alunos conseguiu atingir os objetivos nesta categoria, no entanto 

também houve bastantes alunos que não atingiram os objetivos na Ginástica de solo. 

No Badminton verificou-se que 13 alunos se situavam no nível NI, aquando da AI, pelo 

que foi considerada uma matéria prioritária. Alguns alunos tinham dificuldade em manter 

o volante no ar, pelo que foi necessário criar exercícios básicos e bastante demonstração 

para a aprendizagem das técnicas de lob e clear de forma a familiarizá-los com esta 

matéria. 

No entanto foi uma matéria onde se registaram progressos rápidos dos alunos, sendo 

atingidos os objetivos propostos para os dois grupos de nível, no final da 2ª etapa. Foi 

uma matéria que cativou os alunos para a sua prática, e no final desta etapa foram 

reformulados os grupos de nível, devido à rápida evolução dos alunos. 

Nas etapas seguintes, foram atingidos os objetivos propostos para o grupo de nível 

inferior, mas não atingidos os objetivos para o grupo de nível superior. Não houve tempo 

para serem abordadas as técnicas de amorti e drive, que fez com que não fossem 

atingidos os objetivos propostos. 

No Atletismo, tal como na Ginástica, foi uma matéria onde a AI foi realizada apenas 

com a avaliação de uma categoria, neste caso a corrida de velocidade, que induz a 
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diagnósticos e consequentemente prognósticos pouco precisos em relação à prestação 

motora dos alunos em cada uma das categorias. Os resultados da AI mostraram que 

mais de metade da turma se situava no nível introdutório ou num nível superior. No 

entanto foi necessário consolidar alguns gestos técnicos de forma a que atingissem os 

objetivos prognosticados. 

Relativamente à corrida de barreiras, houve uma boa evolução do grupo de nível 

inferior, mas pouca evolução no grupo de nível superior. Isto deveu-se ao facto de não ter 

sido possível utilizar a pista de Atletismo, nas aulas em que estavam planeadas as 

situações de aprendizagem direcionadas para esses objetivos. 

Quanto ao lançamento do peso, também prejudicado pela não realização de algumas 

aulas, apenas na 4ª etapa foi possível ensinar as 4 fases do lançamento, e realizar o 

lançamento com os engenhos oficiais para a caixa de areia. No entanto ambos os grupos 

de nível conseguiram atingir os objetivos propostos. 

Quanto ao salto em comprimento, houve grande evolução dos alunos do grupo de 

nível superior, destacando-se 2 alunos que atingiram o nível avançado, sendo atingidos 

os objetivos pela maior parte dos alunos. Quanto aos alunos de nível inferior, ainda se 

verificam dificuldades ao nível da aceleração progressiva e da chamada. 

Relativamente à matéria de Dança, pudemos verificar, através da AI, que existe uma 

grande homogeneidade na turma, apesar de estarem ainda abaixo dos objetivos 

propostos para o 10º ano de escolaridade. Foi uma matéria que a turma recebeu com 

agrado, verificando-se bastante motivação e um bom clima por parte dos alunos. 

No final do ano verificámos grande aprendizagem por parte dos alunos, tanto do grupo 

de nível superior como do grupo de nível inferior, ficando os objetivos atingidos por 

ambos os grupos. 

Quanto ao Râguebi, foi uma matéria que não foi avaliada na AI por ser a matéria 

alternativa. Começou a ser lecionada na 3ª etapa e desde logo verificámos uma rápida 

aprendizagem dos alunos, principalmente ao nível da fase ofensiva do jogo, no entanto 

os objetivos não foram totalmente atingidos nesta etapa, em grande parte devido à não 

realização de algumas aulas que não permitiram que se realizasse nenhuma situação de 

aprendizagem. 

Na 4ª etapa com mais tempo de prática e com a realização de algumas situações de 

aprendizagem foi possível verificar a aprendizagem dos alunos, atingindo na sua maioria 

os objetivos propostos. 
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Dentro da área das atividades físicas existe a componente ―saber estar‖. Esta engloba 

os seguintes aspetos: assiduidade pontualidade, participação, integração e cooperação, 

empenho e espírito desportivo. 

Quanto à pontualidade, os alunos revelaram-se pouco pontuais, começaram o ano a 

chegar muitas vezes atrasados, mas após uma conversa e a marcação de faltas de 

atraso, melhoraram neste aspeto. Relativamente à assiduidade, três alunos registaram 

um elevado número de faltas ao longo do ano. As faltas de material foram uma constante 

ao longo do ano, com a maioria dos alunos a ter mais de 5 faltas de material, sendo uma 

situação tida em conta no planeamento, dando sempre tarefas aos alunos que não 

participavam. 

A turma mostrou-se pouco interessada e participativa nas atividades ao longo do ano, 

apenas nas aulas de Dança, Badminton e Voleibol mostravam maior motivação. Além 

disto, foram sempre alunos muito conversadores e distraídos mesmo durante a instrução 

do professor. 

Na turma existiam alunos acima da média em certas matérias. Esses alunos 

procuraram ajudar mais os colegas, principalmente através do ensino recíproco nas aulas 

de Ginástica, que segundo Gozzi & Ruete (2006) ―tem como característica principal a 

interação social em parceria, verificando-se uma boa cooperação‖. Relativamente à 

integração, foi notório que apesar de existir uma grande heterogeneidade na turma houve 

sempre a preocupação para se integrarem e realizarem os exercícios, tanto nas matérias 

coletivas como nas matérias individuais, e mesmo aqueles alunos que os testes 

sociométricos mostraram estar mais excluídos, essa situação foi sendo ultrapassada ao 

longo tempo nas aulas de Educação Física. 

O empenho nas matérias foi muito influenciado pelo gosto dos alunos. A turma 

revelou-se pouco empenhada nalgumas matérias, principalmente na Ginástica e nalguns 

JDC. 

De um modo geral a turma respeitou as regras e os alunos respeitaram-se entre si. 

Não existiram comportamentos inapropriados. Durante as situações de jogo, os alunos 

funcionavam como equipa, demonstrando um bom espírito desportivo, apesar de durante 

as transições entre tarefas, por vezes realizarem alguns comportamentos fora da tarefa, 

como dar toques nas bolas ou rematar à baliza.
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Tabela 2 – Quadro evolutivo na área da Aptidão Física. 

 
ALUNOS 

Área da Aptidão Física 

Força Flexibilidade Resistência 

Extensão de braços Abs. 
Senta e alcança Flexibilidade ombros 

Milha 
D E D E 

AI 3ª E 4ª E AI 3ª E 4ª E AI 3ª E 4ª E AI 3ª E 4ª E AI 3ª E 4ª E AI 3ª E 4ª E AI 3ª E 4ª E 

1 - 30 20 - 80 50 24 18 13 20 18 13 S S S S S S 7:41 - - 

2 25 30 - 87 80 - 33 31 - 32 34 - S S - S S - 7:37 7:02 7.37 

3 15 11 10 69 51 50 35 31 32 34 36 34 S S S S S S 11:24 - 10.06 

4 5 15 13 40 45 53 33 27 29 32 30 29 S S S S S S - 10:04 - 

5 2 - 8 30 - 40 33 - 29 31 - 30 S S S N S S 12:57 9:41 10.22 

7 - 7 - - 34 - - 23 - - 23 - - S - - S - - - - 

8 12 14 12 45 55 37 36 32 27 29 27 25 S S S S S S 10:50 8:09 - 

11 8 11 - 30 46 - 24 31 - 27 32 - S S - S S - 11:55 - - 

13 8 12 11 29 55 30 25 24 30 25 31 28 S S S S S S 10:04 9:29 11.11 

14 16 12 12 40 80 50 34 39 41 35 37 42 S S S S S S 9:37 8:41 9.23 

15 3 5 - 54 80 - 38 42 - 36 41 - S S - S S - 9:42 9:12 - 

16 4 - 5 26 - 72 46 - 44 47 - 43 S S S S S S 11:56 11:26 - 

17 - 10 11 - 50 40 - 18 21 - 21 19 - S S - S S 11:41 9:42 11.01 

18 19 - 16 44 - 24 30 - 26 26 - 21 S S S S S S 8:13 7:48 - 

19 12 - 5 48 - 24 36 - 32 34 - 27 S S S S S S Des - 9.17 

20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 7 10 9 24 52 19 29 27 27 26 25 25 S S S S S S - 9:41 11.25 

23 13 18 18 28 80 63 40 37 38 40 39 39 S S S S S S 11:22 9:16 11.27 

24 3 - - 18 - - 27 - - 28 - - S - - S - - - - - 

25 16 14 14 52 70 45 31 29 30 29 27 26 S S S S S S 9:11 8:57 8.17 

26 - 3 7 - 32 49 23 16 16 20 17 18 S S S S S S 12:09 10:34 13.42 

27 - 11 10 - 55 40 31 23 22 29 22 20 S S S S S S 11:31 9:55 11.28 

28 10 10 7 25 33 31 31 26 27 29 29 27 S S S S S S - 9:54 11.32 

31 15 13 12 80 80 68 26 29 26 26 31 21 S S S S S S 11:53 10:59 9.54 

32 20 13 - 80 80 - 30 29 - 33 31 - S S - S S - 7:42 7:22 - 

Total testes não 
aprovados 

6 4 4 0 0 0 6 11 9 9 8 11 0 0 0 1 0 0 11 3 7 

Total de testes 

aprovados 
13 15 14 19 19 18 16 8 9 13 11 7 22 23 18 21 23 18 8 15 7 
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A área da Aptidão Física foi avaliada durante a etapa de AI através dos testes de 

Fitnessgram, apresentados no PADEF da escola. Houve alguns alunos, que por falta de 

material não realizaram alguns testes. Verificaram-se bastantes resultados inferiores aos 

estabelecidos, nomeadamente no teste da milha, nas extensões de braços e no teste de 

flexibilidade senta e alcança. 

Tendo em conta estes resultados, foram realizados exercícios de desenvolvimento das 

capacidades físicas durante as etapas seguintes. Foi trabalhada a resistência aeróbia, 

através de corrida contínua e intervalada. Este trabalho foi condicionado por não terem 

sido realizadas algumas aulas no exterior devido às condições atmosféricas. A força 

muscular foi desenvolvida através de séries de agachamentos, extensões de braços, 

abdominais e lombares. A flexibilidade foi desenvolvida durante todas as aulas, através 

de alongamentos realizados no final de cada aula. 

Quanto aos resultados, de uma forma geral, melhoraram nas etapas seguintes, 

principalmente ao nível da força muscular. Alguns alunos que só conseguiam fazer uma 

série, passaram a realizar as duas séries. 

No final do ano apenas 2 alunos obtiveram mais de 2 testes negativos, sendo que 

foram 2 alunos que apresentaram muito pouca assiduidade ao longo do ano. 

Na área dos Conhecimentos foi realizado um trabalho de grupo entregue no final da 2ª 

etapa. Durante a etapa foram sendo transmitidos conteúdos teóricos sobre os temas dos 

trabalhos e foi realizada uma aula na biblioteca, onde se deu apoio à construção dos 

trabalhos. 

Após uma primeira leitura dos trabalhos, verifiquei que alguns deles estavam fracos e 

resolvi dar mais uma semana para reformularem o trabalho e voltarem a entregar. 

Situação que não foi aproveitada por nenhum grupo. 

Os temas do trabalho foram os temas definidos no PADEF para o 10º ano de 

escolaridade, e cada grupo ficou com um dos temas. Os resultados foram bastante 

heterogéneos, havendo grupos com uma avaliação boa e 2 grupos com avaliação 

negativa. 

Durante a 3ª etapa foi realizada uma aula de preparação das apresentações. As 

apresentações foram positivas, com avaliações boas, apenas um grupo registou negativa 

na apresentação do trabalho. 
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Na 4ª etapa foi realizado um teste escrito sobre os conteúdos desenvolvidos nas 

aulas. Os resultados obtidos no teste não foram positivos, registando-se 11 negativas na 

turma. 

Algumas das dificuldades sentidas nesta área situaram-se principalmente ao nível da 

condução da aula num contexto diferente ao que estamos habituados em Educação 

Física e em que não tivemos qualquer experiência anterior na nossa formação. Estas 

dificuldades foram sendo superadas através de um bom planeamento das aulas, com o 

suporte de powerpoints que ajudaram a transmitir da melhor forma os conteúdos 

pretendidos. Outra ajuda que tive, foi a observação das aulas teóricas da minha colega, 

onde sempre retirava ideias para aplicar nas minhas. 

 

2.3. Condução do Ensino 

2.3.1. Estratégias de ensino 

2.3.1.1. Estilos de Ensino 

Segundo Rosado (2003) os estilos de ensino representam o modo particular como 

cada professor interpreta e concretiza o ensino. Neste sentido, os estilos de ensino 

utilizados nas duas primeiras etapas, foram estilos de ensino convergentes, 

nomeadamente por comando e tarefa, isto não só devido à pouca autonomia 

apresentada pelos alunos, mas também devido à necessidade de criar rotinas de 

organização dentro da turma, que enquanto não estiverem adquiridas se torna difícil optar 

por outros estilos de ensino. 

Dentro destes dois estilos, o mais utilizado foi o estilo por tarefa, fundamentalmente 

nos JDC, onde ―o professor explica ou demonstra a tarefa e o aluno a executa com algum 

grau de independência, mantendo a função do professor em fazer a retroalimentação 

sobre a execução‖ (Mosston, 1990). Isto permite uma melhor diferenciação do ensino, 

com a possibilidade de criar tarefas diferentes para cada estação de trabalho. Nas aulas 

de Dança foi utilizado preferencialmente o estilo por comando, devido à particularidade 

da matéria, com a necessidade de ensinar os passos das danças e criar uma coreografia, 

e penso que foi o mais adequado nesta situação. 

Os estilos de ensino utilizados na 3ª etapa mantiveram-se idênticos aos utilizados 

durante as duas primeiras, nomeadamente convergentes, por comando e tarefa. Estes 

foram os estilos mais adequados a esta turma, visto ser uma turma que revelava pouca 

autonomia, alguns comportamentos fora da tarefa e muita desconcentração na realização 
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das tarefas, sendo necessário o constante acompanhamento das atividades por parte do 

professor.  

Durante as 3ª e 4ª etapas recorri, nas aulas de Ginástica e Dança, ao estilo de ensino 

recíproco, de modo a promover a entreajuda, cooperação e até autonomia nos alunos. 

Os alunos com melhor nível de desempenho puderam ajudar e cooperar com aqueles 

com mais dificuldades, revelando-se uma boa opção, como nos dizem Gozzi & Ruete 

(2006) ―os alunos aprendem a executar a tarefa e receber retroalimentação de seus 

companheiros, além do professor‖. 

Para a 4ª etapa tinha inicialmente pensado em evoluir para estilos de ensino 

divergentes, estes estilos têm por objetivo compreender e perceber a estrutura da 

atividade, desenvolver a criatividade e a habilidade de verificar várias soluções para um 

problema determinado (Gozzi & Ruete, 2006), procurando que os alunos atingissem o 

objetivo através da reflexão de situações propostas. No entanto esta situação não se 

concretizou devido ao balanço realizado no final da 3ª etapa, onde se verificou que a 

turma revela ainda pouca autonomia e maturidade para avançar para estilos de ensino 

divergentes, acrescentando ainda o facto de terem entrado 3 alunos novos que vieram de 

alguma forma destabilizar as rotinas organizativas já adquiridas. 

Nas duas primeiras etapas de ensino, não foi uma grande preocupação a adoção do 

estilo de ensino a utilizar, visto que a falta de rotinas e a pouca autonomia dos alunos 

proporcionavam a utilização de estilos de ensino convergentes. De qualquer forma 

durante os exercícios de aquecimento poderia ter utilizado mais o estilo por comando, 

que passei a utilizar mais após a observação de aulas das minhas colegas do núcleo de 

estágio. Nas etapas seguintes foi possível aplicar o estilo de ensino recíproco nas aulas 

de Ginástica e Dança, o que se revelou bastante positivo, observando-se bastante 

cooperação entre os alunos e fortalecendo o clima de aula, sobretudo na relação alunos-

alunos. 

 

2.3.1.2. Formação de grupos 

Para Jacinto et al. (2001) a constituição dos grupos deve permitir, preferencialmente, a 

interação de alunos com níveis de aptidão diferentes. No entanto, sempre que necessário 

à eficácia do processo ensino-aprendizagem, deve assegurar-se a constituição 

homogénea dos grupos. Em relação à formação dos grupos, deparei-me com um 
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problema que demorei algum tempo a resolver, que se prendeu com a diferença entre os 

grupos de nível e os grupos de trabalho. 

Após o final da AI, foram criados os grupos de nível, com os seus objetivos terminais 

em cada matéria. Aqui começaram a levantar-se os problemas, primeiro porque o grupo 

de nível superior iria ter um número mais reduzido de alunos em relação aos outros. Em 

segundo lugar, os alunos de nível superior não eram sempre os mesmos em todas as 

matérias, e quando se organizam aulas politemáticas com 3 matérias em simultâneo 

causa dificuldades. Por último, quando se pretende trabalhar com grupos heterogéneos, 

a formação dos grupos tem de ser completamente diferente da dos grupos de nível. 

Desta forma, procurei superar esta dificuldade fazendo uma separação entre aquilo 

que são os grupos de nível e aquilo que são os grupos de trabalho em cada UE. Na 2ª 

etapa trabalhei sempre com grupos homogéneos, mas tive necessidade de juntar alunos 

de níveis diferentes no mesmo grupo de trabalho para que os grupos se mantivessem 

com um número idêntico de alunos. 

Tendo em conta que a turma era composta por 26 alunos, optei por organizar as aulas 

com 3 grupos de trabalho, de forma a ter normalmente 8 alunos por estação, que permite 

uma melhor funcionalidade nas situações de jogo. Com isto, consegui rentabilizar os 

espaços disponíveis e as matérias a lecionar, no sentido de potenciar as aprendizagens 

dos alunos. 

A partir da 3ª etapa, penso que evoluí bastante e considero que atingi uma 

estabilidade na organização dos grupos. Esta situação causava-me bastantes problemas, 

porque no desenrolar da aula havia dificuldade em passar para a prática aquilo que tinha 

planeado. Isto levava-me a bastante reflexão para encontrar a melhor forma de gerir os 

grupos, agravado pelo facto de estar a trabalhar com uma turma de 26 alunos.  

Neste sentido, e após bastante reflexão e observação das aulas da minha colega de 

estágio e de outros professores do GEF, encontrei uma solução que me parece 

adequada às características da turma. Passei a formar 4 grupos de trabalho para cada 

UE, com número idêntico de alunos, sendo que necessariamente alguns alunos terão de 

estar num grupo de nível superior ou inferior relativamente ao seu nível de desempenho. 

Estes 4 grupos podem-se juntar, formando 2 grupos maiores, dependendo das matérias a 

lecionar, das situações de aprendizagem planeadas e das possibilidades de cada 

espaço. Desta forma penso que resolvi esta situação, tendo em conta que normalmente 

realizava aulas politemáticas com 2 matérias e 2 estações de trabalho, e assim podia 

nalguns casos subdividir cada estação em 2 grupos de trabalho mais pequenos. 



 

32 
 

2.3.2. Intervenção Pedagógica 

2.3.2.1. Organização 

―O sucesso dos alunos na aprendizagem está dependente da qualidade do 

desempenho do professor‖ e ―…depende da sua capacidade de analisar as 

circunstâncias de cada situação educativa e de escolher e implementar as formas mais 

adequadas para que delas os alunos possam tirar o maior benefício‖ (Onofre, 1995). 

Na 2ª etapa, sendo uma etapa de aprendizagem, optei na primeira parte da aula, por 

realizar as situações de aprendizagem com a turma toda junta para que fosse mais fácil o 

controlo, a observação e a emissão de feedback, visto ser uma etapa em que é 

importante a aprendizagem das habilidades técnicas, e desta forma consegui intervir 

mais facilmente. Também procurei nesta fase que o tempo dedicado às situações de 

aprendizagem fosse superior ao tempo dedicado às situações de jogo. 

Na dimensão da organização das aulas houve uma evolução durante a 3ª etapa, e 

penso que também consegui atingir uma estabilidade no final. A partir daqui passei a 

trabalhar sempre com aulas politemáticas, lecionando 2 matérias em cada aula. Durante 

a 2ª etapa optei muitas vezes por lecionar 3 matérias em cada aula, mas cheguei à 

conclusão que não se tornava produtivo, uma vez que se perde muito tempo em 

transições entre estações, restando pouco tempo de prática motora. Acrescido a isto 

também mais tempo utilizado em instrução, visto ser mais uma matéria a lecionar. 

Desta forma a organização das aulas passou preferencialmente por 2 estações de 

trabalho com 2 matérias diferentes, tanto nas situações de aprendizagem com nas 

situações de jogo. Quando era lecionado o Atletismo, alterava-se um pouco a estrutura, 

trabalhando a primeira parte da aula a turma toda a situação de aprendizagem de um 

JDC, e na segunda parte formavam-se 2 estações, numa delas realizavam a situação de 

jogo desse JDC e a outra estação realiza os exercícios de Atletismo. Nas aulas de Dança 

e Ginástica, como têm características diferentes, optei por realizar na primeira parte a 

Dança e na segunda a Ginástica, sempre com a turma toda na mesma matéria. 

A opção pelo trabalho em estações também se tornou mais rentável devido ao maior 

aproveitamento dos recursos materiais e espaciais que a escola proporcionou. 

Os ajustamentos introduzidos durante as aulas e as UE foram sendo menores ao 

longo do ano devido à maior estabilidade no planeamento e organização das UE. Houve 

a necessidade de alterar o plano de aula em algumas situações no polivalente, por não 

ser possível utilizar a pista de atletismo, resultando bem essa adaptação, no entanto 
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continua a ser necessário por vezes uma melhor e mais rápida adaptação das situações 

de aprendizagem ao nível dos alunos e às condições espaciais. 

 

2.3.2.2. Instrução 

Relativamente à dimensão da instrução, fui sentido algumas dificuldades ao longo do 

ano, devido às características da turma. Eram alunos muito faladores, que se distraíam 

com muita facilidade e tornava-se difícil captar a atenção para lhes transmitir as 

informações sobre as situações de aprendizagem, sendo necessário repetir várias vezes 

a mesma informação. Também senti que nalgumas matérias ainda não tinha o 

conhecimento pedagógico dos conteúdos necessário para o transmitir da melhor forma 

aos alunos. 

Esta dificuldade foi sendo ultrapassada através de várias conversas com o professor 

orientador, que me foi sugerido algumas estratégias, entre elas colocar os alunos 

sentados em ―U‖ à minha frente e não falar enquanto não estivessem em silêncio total. 

Fui adotando estas estratégias com algum sucesso, mas é necessária uma grande 

persistência e a utilização de várias estratégias para se conseguir captar a atenção dos 

alunos. Esta é uma profissão na qual, por muito excelente que seja a formação, não é 

garantia de um bom e regular desempenho dos gestos profissionais. É uma profissão 

onde o fracasso é constitutivo. (Perrenoud, 1993). 

Carreiro da Costa (1995) salienta que os professores mais eficazes distinguem-se pela 

capacidade que revelam em proporcionar aos alunos uma instrução de maior qualidade 

científica e técnica, centrada fundamentalmente na informação dos requisitos técnicos de 

execução da tarefa a aprender, explicitada frequentemente com demonstrações. Utilizava 

a instrução inicial, onde explicava a forma de organização da aula e as matérias a 

abordar. Nas transições de exercícios utilizava as instruções intermédias, onde explicava 

o funcionamento do exercício e os seus objetivos específicos. Relativamente à instrução 

final de balanço de aula, utilizei pouco ao longo do ano, muitas vezes por dificuldades na 

gestão do tempo da aula, outras vezes por ter assuntos a tratar com os alunos. A 

instrução era planeada antecipadamente, o que me ajudava bastante, visto que seria 

difícil transmitir toda a informação aos alunos sem um planeamento prévio do que se ia 

dizer. 

Principalmente durante as aulas de Badminton, utilizei a demonstração com alunos 

como agentes de ensino, e nas 3ª e 4ª etapas alarguei essa demonstração às outras 



 

34 
 

matérias também. Relativamente ao uso do questionamento, não o utilizei com 

frequência nas aulas, devido à minha preocupação ter estado centrada em conseguir 

transmitir da melhor forma as explicações e objetivos das tarefas, mas quando foi 

utilizado revelou-se uma estratégia eficaz, tendo em conta as características da turma, 

mantendo os alunos atentos à instrução. Nas aulas de Ginástica foram utilizadas figuras 

demonstrativas dos elementos a realizar como meio auxiliar de ensino. 

Tentei pôr em prática as estratégias apresentadas no Plano Individual de Formação 

(PIF), nomeadamente planear as instruções iniciais e os balanços finais das aulas, mas 

foi difícil manter os alunos atentos nestes momentos. Também procurei observar as 

instruções de outros colegas do GEF nas suas aulas, mas como as características dos 

alunos são diferentes nem sempre as estratégias resultavam na minha turma. 

 

2.3.2.3. Feedback 

―O feedback é uma variável importante na determinação da eficácia e qualidade da 

lecionação, devendo, por isso, fazer parte integrante dos conhecimentos e procedimentos 

didático-metodológicos do professor.‖ (Mota, 1989). 

Quanto ao feedback reconheço que durante as duas primeiras etapas foi reduzido, 

visto que estava muito preocupado com as dimensões da organização, disciplina e 

avaliação, que me deixava pouco tempo para o feedback. Os feedbacks emitidos foram 

predominantemente positivos e descritivos, descurando um pouco as outras dimensões. 

Depois de resolvidas estas questões, procurei nas etapas seguintes concentrar-me 

mais na dimensão do feedback, através do treino e observação da emissão de feedbacks 

nas aulas da minha colega de estágio e do professor orientador. Também procurei rever 

alguma bibliografia relativa a matérias que não domino tão bem, como a Ginástica ou o 

Atletismo, de forma a aumentar o meu conhecimento pedagógico dos conteúdos, e ter 

uma intervenção mais eficaz e assertiva ao nível do feedback. 

Na 3ª etapa aumentei o número de feedbacks, visto que já me sentia mais liberto das 

questões da organização da aula, podendo concentrar-me mais na frequência e 

qualidade dos feedbacks. 

O objetivo dos feedbacks foram predominantemente os descritivos, onde se descreve 

e informa o aluno da ação realizada. Falta ainda melhorar ao nível dos feedbacks 

prescritivos, de forma a corrigir as execuções dos alunos e ficarem a saber a forma 

correta de executar cada gesto. O ciclo de feedback também nem sempre fica concluído, 
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visto que nem sempre espero pela execução do aluno para saber se a informação foi 

compreendida. A direção dos feedbacks tem sido muitas vezes individual ou para o 

grupo, falta ainda aumentar os feedbacks para a turma. 

Relativamente ao posicionamento, adotei um posicionamento correto, mantendo a 

turma normalmente sob controlo visual, à exceção de quando dava um feedback 

individual ou de grupo, onde tinha de me focar mais nessa zona. O feedback à distância 

também foi utilizado com frequência, que permitia manter os alunos mais distantes 

também concentrados na tarefa. O deslocamento também foi adequado, circulando 

normalmente pelo espaço exterior das atividades. 

 

2.3.2.4. Disciplina 

A disciplina foi uma dimensão onde senti algumas dificuldades, devido a alguns 

comportamentos fora da tarefa que os alunos mantiveram durante o ano. Segundo 

Picado (2009) não existem receitas prévias para determinar técnicas a usar em situações 

de indisciplina, sendo ao educador que cabe o papel de usá-las consoante a sua turma e 

os seus membros em particular. Tentei organizar as aulas de forma a manter os alunos o 

máximo de tempo possível em prática, revelando-se uma boa estratégia. No entanto 

ainda se tornou necessário adotar mais medidas, como planear situações de 

aprendizagem alternativas para o caso de não estarem a resultar as primeiras. Outra 

estratégia que adotei foi dar responsabilidades aos alunos que revelavam mais 

comportamentos fora da tarefa, para mantê-los concentrados nas tarefas.     

Fazendo um balanço, reparo que em parte estas dificuldades se deveram à falta do 

estabelecimento de regras de comportamento apropriado na aula, que criaram algumas 

dificuldades no controlo da turma durante o ano. Para o futuro considero muito importante 

o estabelecimento de regras de funcionamento na aula no início do ano, e fazê-las 

cumprir intransigentemente de forma a responsabilizar os alunos e evitar injustiças. 

 

2.3.2.5. Clima 

Relativamente ao clima de aula, penso que esta dimensão foi bem conseguida durante 

as duas primeiras etapas de ensino. Procurei criar uma boa relação de empatia e 

confiança com os alunos, através de conversas no início e final das aulas. Nas etapas 

seguintes, com o aumento da empatia e confiança entre professor e alunos, também 

melhorou o clima de aula. 
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A relação dos alunos com as matérias foi melhorando bastante ao longo do ano, 

principalmente no Futebol, onde fui verificando uma maior motivação deles para a prática. 

O número de alunos com falta de material também reduziu bastante no final do 1º 

período, que denota vontade de praticar a aula. No entanto continuei a verificar que os 

atrasos na chegada à aula continuavam a manter-se constantes e pus em práticas 

algumas estratégias para os resolver, como por exemplo começar o aquecimento com os 

alunos presentes e só depois fazer a instrução inicial da aula.  

Nas 3ª e 4ª etapas verificou-se ainda mais empenhamento nas tarefas, à exceção do 

Andebol, Ginástica e Atletismo, onde continuou a ser difícil motivar os alunos para a sua 

prática. Tentei falar individualmente com os alunos no final das aulas de Ginástica e 

Dança de forma a perceber as razões da desmotivação, mas não encontrei uma razão 

lógica para esse desânimo. 

A relação entre os alunos foi positiva ao longo do ano, apesar de haver três alunos 

alvo de exclusão por parte dos restantes, resultado apresentado no estudo sociométrico 

realizado, e observado também durante as aulas. Depois de constatar este facto, procurei 

nas etapas seguintes, ter isso em consideração na formação dos grupos de trabalho, 

para que pudesse haver mais interação entre todos os alunos e não se formassem 

pequenos grupos dentro da turma. 

Nas etapas seguintes, a relação entre os alunos também melhorou bastante, 

verificando-se um bom espírito de entreajuda e cooperação entre eles, dando a entender 

que os alunos mais excluídos da turma já se encontravam incluídos pelos restantes. 

Tentei ter este fator em consideração na formação dos grupos nas aulas de Ginástica, 

onde procurei juntar nos mesmos grupos de trabalho, os alunos mais populares com os 

mais rejeitados da turma, de forma a promover a inclusão de todos e motivar aqueles que 

se sentem mais excluídos. 

No entanto, trabalhar a dimensão do clima de aula é uma tarefa que exige uma grande 

persistência por parte dos professores, visto que a desmotivação dos alunos vai 

acontecer se nós não fizermos nada, e por isso é necessário planear constantemente 

situações de aprendizagem novas e desafiantes, de forma a mantê-los motivados nas 

tarefas. Os alunos devem abandonar a aula com mais vontade de regressarem da 

próxima vez. Para isso têm que sair satisfeitos com a atividade desenvolvida. (Santos, 

2004). 
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2.4. Análise da intervenção pedagógica 

2.4.1. Análise das aulas filmadas 

Para a análise das aulas filmadas foram escolhidos três sistemas de observação com 

o objetivo de analisar o desempenho do professor, de forma a contribuir para a sua 

evolução. 

Os sistemas adotados foram a Gestão do Tempo da Sessão (GTS), o Sistema de 

Observação do Comportamento do Professor (SOCP) e o Sistema de Observação do 

Feedback Pedagógico (SOFP) propostos por Moreira & Ferreira (2008). 

A primeira aula observada pertence à 3ª etapa e à 9ª unidade de ensino, realizada no 

Polivalente no dia 3 de Março de 2015, onde as matérias abordadas foram o Basquetebol 

e o Atletismo (salto em comprimento). 

A segunda aula observada pertence à 4ª etapa e à 12ª unidade de ensino, realizada 

no Polivalente no dia 24 de Abril de 2015, onde as matérias abordadas foram o Voleibol, 

o Futebol e o Basquetebol. 

Comparando o sistema de GTS das minhas aulas, verificamos que apresentam 

valores de Instrução de 18% e 14%, valores ligeiramente acima dos definidos por Diniz 

(1997), que se situam na ordem dos 12,89% para a categoria de Instrução. Segundo o 

mesmo autor o tempo de Organização deverá ser 20,41%, semelhante aos valores 

encontrados nas minhas aulas que foram de 21% e 15%. Ainda segundo Diniz (1997), o 

tempo de Prática Específica deverá ser de 51,03%, valor também semelhante ao 

encontrado nas minhas aulas, que foi de 44% e 57%. 

Analisando o SOCP, para Diniz (1997) a Instrução deverá ter um valor de 10,62%, 

valor inferior ao verificado nas minhas aulas que apresentam valores de 24%. Segundo o 

mesmo autor, o Feedback deve apresentar valores de 27,99%, valor superior aos 

observados nas minhas aulas que foram de 22% e 21%. 

De acordo com Mota (1989) o feedback é uma variável importante na determinação da 

eficácia e qualidade da lecionação, devendo, por isso, fazer parte integrante dos 

conhecimentos e procedimentos didático-metodológicos do professor. Nas aulas 

direcionei principalmente ao aluno, com objetivo prescritivo e avaliativo, de forma auditiva 

e com afetividade positiva. Verificou-se que descurei o feedback interrogativo, apenas 

com 5% na segunda aula, tão importante na aquisição de aprendizagens, como refere 

Rosado (1997) ―é uma excelente forma de motivar os alunos para a necessidade de 

tratarem a informação que recebem das suas próprias execuções‖. 
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Após a análise das aulas filmadas, podemos observar que ao nível da gestão do 

tempo da sessão apenas a instrução apresenta valores diferentes, neste caso acima dos 

valores observados na bibliografia de referência. Esta situação deve-se às características 

da turma, alunos muito desconcentrados e faladores, que fazem com que se tenha que 

despender mais tempo nesta dimensão. No entanto, é necessário criar estratégias de 

forma a captar mais rapidamente a atenção dos alunos. 

Relativamente ao feedback, verificamos que a sua prestação se situa abaixo dos 

valores de referência, sendo necessário intervir mais e emitir um maior número de 

feedbacks por aula. Ainda ao nível do feedback será também necessário diversificar mais 

a sua direção, emitindo mais feedbacks para o grupo e para a turma.  

 

2.4.2. Semana a Tempo Inteiro e 1º Ciclo 

A Semana a Tempo Inteiro (STI) decorreu na semana de 2 a 6 de Fevereiro e incluiu a 

lecionação de aulas ao 2º ciclo, na escola EB 2, 3 Maria Alberta Meneres e do 3º ciclo e 

secundário na escola secundária de Mem Martins. A opção de seleção das turmas a 

lecionar teve como principal critério abranger os 3 ciclos de escolaridade e como segundo 

critério selecionar turmas de áreas diferentes da área minha turma. Neste sentido foram 

selecionadas 5 turmas: 5º B, 6º C, 8º C, 11º CT1 e 10º CT6. 

A lecionação da aula ao 1º ciclo ocorreu no dia 24 de Abril na escola EB 1 de Mem 

Martins nº 2. A turma selecionada para a lecionação da aula foi o 3º B. 

Depois de contactados os professores dessas turmas e definido o horário, houve uma 

conversa com cada um desses professores de forma a adaptar o plano de aula ao 

planeamento que esse professor tinha para a sua turma, tendo em conta o número de 

alunos, o espaço a utilizar, as matérias a lecionar e os objetivos e conteúdos a abordar 

na aula. Depois desta fase foram elaborados os planos para cada uma destas aulas. 

Após o balanço da semana a tempo inteiro e da lecionação ao 1º ciclo podemos 

observar que ao nível da instrução consegui transmitir os conteúdos e objetivos 

pretendidos para as aulas, captando a atenção dos alunos, dificuldade que eu sentia com 

a minha turma, e que durante a lecionação destas aulas não se verificou. Como ponto 

menos positivo, podemos destacar os balanços finais das aulas, que muitas vezes não 

foram realizados. Como melhoria para o futuro, será necessário gerir melhor o tempo da 

aula de forma ter tempo para os balanços finais. 



 

39 
 

Ao nível da organização, penso que consigo dominar bem esta dimensão, 

conseguindo distribuir bem os alunos pelas tarefas, mantendo-os o máximo de tempo em 

atividade e rentabilizando os recursos espaciais e materiais de forma a potenciar as 

aprendizagens dos alunos. De forma menos positiva surge alguma dificuldade em 

adaptar e transformar o planeamento definido quando surge algum imprevisto. 

Relativamente à disciplina, foi uma dimensão em que não surgiram dificuldades 

durante a lecionação destas aulas. No entanto, para o futuro será necessário estabelecer 

regras de comportamento na aula no início do ano e fazê-las cumprir até ao fim, de forma 

a evitar comportamentos de desvio ou fora da tarefa. 

Quanto ao clima, penso que foram aulas positivas, verificando-se motivação e 

empenho dos alunos na realização das tarefas propostas. Apenas de destacar 

negativamente alguma desmotivação dos alunos na realização das situações de 

aprendizagem analíticas, sendo necessário no futuro diversificar mais estas situações de 

forma a mantê-los motivados e empenhados. 

Ao nível do feedback, será necessário no futuro aumentar o número de feedbacks 

prestados. Duma forma geral penso que intervi bastante na correção técnica, no entanto 

os feedbacks foram maioritariamente dirigidos individualmente, sendo necessário intervir 

mais ao nível do grupo e da turma. 

As situações de aprendizagem foram, duma forma geral, adaptadas aos objetivos 

pretendidos para as aulas, no entanto ao nível do Voleibol verificou-se que os grupos 

eram muito grandes para o nível dos alunos, seria necessário criar grupos mais 

reduzidos. Também será necessário no futuro, reduzir o tempo dedicado às situações de 

aprendizagem e aumentar o tempo nas situações de jogo. 

Depois desta experiência vertical de lecionação de aulas, abrangendo todos os ciclos 

de ensino, fico com a sensação que cada ciclo tem as suas particularidades e não 

podemos dar uma aula da mesma forma ao 1º ano e ao 12º ano. Aqui o professor tem um 

papel importante na capacidade de se adaptar às características de cada ciclo de ensino. 

Pela experiência que tive, posso verificar que no 1º ciclo é fundamental o 

estabelecimento de regras e fazê-las cumprir, de forma a evitar comportamentos fora da 

tarefa muito comuns nos alunos destas idades. É necessário utilizar muitas vezes o estilo 

de ensino por comando de forma a controlar e manter os alunos concentrados nas 

tarefas. 
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No 2º ciclo, os alunos estão numa idade muito propícia à aquisição de aprendizagens 

motoras e muito disponíveis para a prática. Hahn (1989) propõe o desenvolvimento das 

capacidades coordenação, velocidade e flexibilidade, pois esse é o período propício para 

o início de desenvolvimento. As crianças encontram-se favorecidas, aproximadamente 

entre 7 a 11 anos, em função da plasticidade do sistema nervoso central. Torna-se 

importante diversificar os estímulos de forma a proporcionar-lhes um maior número de 

experiências motoras. O estilo de ensino por tarefa parece-me que deve ser o mais 

utilizado. 

No 3º ciclo costumam surgir alguns problemas de indisciplina nos alunos, Simão et. al. 

(2004) verificaram que, ao longo do 3º ciclo do ensino básico, o pequeno grupo de alunos 

que vivencia situações de agressividade sistemática parece ter uma certa tendência para 

aumentar, a par do facto de se tornarem casos cada vez mais problemáticos. Neste 

sentido torna-se necessário definir as punições disciplinares e aplicá-las 

intransigentemente. Penso que é importante manter uma certa distância para com os 

alunos de forma a não existirem excessos de confiança. 

A partir do ensino secundário deve-se dar gradualmente autonomia e responsabilidade 

aos alunos. Nesta fase, os alunos já devem ter as rotinas de organização das aulas 

adquiridas, libertando o professor dessa tarefa para se concentrar mais ao nível do 

feedback. Devemos caminhar também para estilos de ensino divergentes nesta fase do 

percurso escolar dos alunos.  

     

2.4.3. Observação inter-pares 

A observação inter-pares dos professores do GEF, permitiu refletir acerca das 

tomadas de decisões por parte dos colegas no que diz respeito às várias dimensões de 

intervenção pedagógica. 

Estas observações das sessões de ensino dos professores do GEF, considero que me 

proporcionaram uma aprendizagem constante, uma vez que permitiu não só conhecer 

novas situações de aprendizagem e organização, como estratégias implementadas 

devido a condicionamentos vários, como o número elevado de alunos ou a gestão dos 

espaços. 

As observações permitiram ao observador ter informações pertinentes sobre a forma 

de condução das aulas por parte dos colegas do GEF, contribuindo para melhorar e 

ultrapassar dificuldades. Esta observação permite-nos ter uma imagem global do que é a 
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aula e todo o meio envolvente, que só quem está de fora consegue analisar. Permitiu 

ainda, retirar ideias e exemplos para colocar em prática, analisando o desempenho dos 

colegas num sentido crítico de forma construtiva. 

Compreendo que cada turma tem as suas especificidades, e o que pode correr bem 

numa turma pode ser desastroso para outra, que as mesmas punições não podem ser 

aplicadas, pois cada aluno tem a sua individualidade, assim como as situações de 

aprendizagem que se revelam um sucesso numa turma, podem ser um fracasso noutra, 

pertencendo a cada professor compreender que não existem receitas, mas que é 

possível aprender com os erros, as virtudes e o sucesso dos outros. 

Fazendo um balanço destas observações, e refletindo sobre o contributo para a minha 

formação, verifico que a instrução é uma dimensão onde necessito investir mais na minha 

formação no futuro, fundamentalmente criando estratégias para captar a atenção dos 

alunos, de forma a transmitir os conteúdos e objetivos de forma clara e percetível para 

todos, fazendo com que os alunos se comprometam com as tarefas de aprendizagem e 

reduzindo os possíveis comportamentos fora da tarefa. Também os balanços finais das 

aulas precisam ser melhorados no futuro, de forma a dar feedback aos alunos sobre as 

suas prestações nas aulas, mantendo-os focados nos objetivos pretendidos. 

Ao nível do feedback também verifiquei que necessito aumentar o número de 

feedbacks em cada aula, esta dimensão torna-se bastante importante na condução do 

ensino, visto que também é uma forma de manter os alunos focados nas tarefas de 

aprendizagem, ao mesmo tempo que recebem informação sobre a sua prestação. 

Também aqui noto que posso melhorar no sentido de emitir mais feedbacks direcionados 

para o grupo e para a turma, de forma a manter um controlo maior sobre a turma. 

 

3. Área 2 – Inovação e Investigação Pedagógica 

Começámos por nos aperceber, logo no início do ano nas reuniões do GEF, que 

existia um problema no grupo a necessitar de intervenção. Esse problema relacionava-se 

com a dificuldade em uniformizar a avaliação inter-professores, visto que apesar dos 

indicadores de observação estarem definidos, existem discrepâncias na avaliação entre 

os professores. 

A partir daqui, passámos a explorar mais este tema junto dos professores do GEF, 

através de questionamento e conversas informais, e verificámos que de facto era um 
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tema que merecia a nossa intervenção de forma a contribuir para a melhoria da qualidade 

do trabalho dos professores, e também dos próprios alunos. 

Desta forma criámos a nossa pergunta de partida: ―Será que existem diferenças 

significativas na avaliação inter-professores nos JDC?‖. Pretendemos desta forma 

verificar, primeiro se realmente essas diferenças existiam, e caso existissem propormos 

uma nova grelha de observação com indicadores mais objetivos que permitam reduzir 

essas diferenças na observação inter-professores. 

O objetivo geral deste estudo incidiu na determinação do grau de divergência entre 

professores, na avaliação em situação de jogo de duas matérias dos JDC, Futebol e 

Voleibol, e contribuir posteriormente para a redução destas divergências. 

Os objetivos específicos foram: 

 Verificar se existem diferenças significativas na avaliação inter-professores nos 

JDC; 

 Verificar se existem diferenças significativas na avaliação inter-professores na 

matéria de Futebol; 

 Verificar se existem diferenças significativas na avaliação inter-professores na 

matéria de Voleibol; 

 Verificar se a experiência do professor influencia a avaliação; 

 Verificar se a prática e a especialidade na modalidade influencia a avaliação; 

 Verificar se o género influencia a avaliação. 

Para a realização deste estudo organizámos duas aulas de microensino, com 12 

alunos e com a duração de 45 minutos. 

As matérias selecionadas para as aulas e alvo de observação foram o Futebol e o 

Voleibol. 

As situações de aprendizagem planeadas para as aulas foram as seguintes: 

 Futebol – Jogo 3x3 sem guarda-redes, em campo reduzido e com balizas 

pequenas; 

 Voleibol – Jogo 3x3 em campo reduzido. 

     Para a realização deste estudo pretendemos incidir a nossa análise na observação 

dos JDC, visto que são as matérias que causam mais dificuldades na sua avaliação, 

devido à subjetividade inerente e ao número de variáveis presentes em cada situação. 

Bayer (1985) descreve estes jogos como aqueles em que existe uma bola, pela qual 
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lutam as equipas em confronto num terreno de jogo, existindo um alvo a atacar e outro a 

defender, colegas de equipa para cooperar e adversários cuja oposição se quer vencer, 

enquadrados por um conjunto de regras que devem respeitar-se. 

Selecionámos as matérias de Futebol e Voleibol, porque apesar de serem dois JDC, 

têm características diferentes. O jogo de Futebol é um jogo de invasão ao contrário do 

jogo de Voleibol que é um jogo de rede (Almond, 1986). ―Nos JDC de invasão, que se 

distinguem do Voleibol ou do Basebol, para que o objetivo de pontuar se concretize, uma 

equipa invade o campo da equipa adversária‖ (Oslin, Mitchell, & Griffin, 1998; Garganta, 

1998), ―realiza as habilidades ditas abertas em ambiente de grande incerteza e 

imprevisibilidade‖ (Konzag, 1991), ―luta pela posse da bola e utiliza predominantemente 

trajetórias de circulação da bola‖ (Garganta, 1998). 

Para realizar a observação das matérias selecionadas, criámos situações de jogo 

reduzido 3x3, seguindo as orientações do PADEF da ESMM, de forma que cada um dos 

alunos observados pudesse intervir com maior frequência nas ações técnicas e táticas do 

jogo, não desvirtuando o objetivo fundamental do jogo. Numa situação de jogo, qualquer 

que seja a forma que assuma, a dinâmica é tal que requer eficiência na execução das 

habilidades bem como conhecimento tático (Oslin et al., 1998). Nazario (2005) refere 

mesmo que avaliar as habilidades no jogo é mais rápido do que avaliar isoladamente as 

habilidades de cada aluno, sublinhando que o jogo fornece a evidência que o aluno não 

só sabe como fazer a habilidade, mas também sabe usá-la. 

Optamos também por situações de jogo, porque segundo Gonçalves, Mourão, & 

Aranha (2008) ―é neste momento que os alunos estão envolvidos na prática desportiva, 

não dando sequer conta que estão a ser observados, diminuindo substancialmente o 

stress inerente à situação‖. Refere ainda que é através da situação de jogo que se 

conseguem visualizar todas as ações dos jogadores nos jogos desportivos coletivos com 

oposição. 

A amostra foi constituída por 10 professores do Grupo de Educação Física da Escola 

Secundária de Mem Martins e por 24 alunos escolhidos aleatoriamente das turmas dos 

estagiários. 

Os alunos foram escolhidos de duas turmas do 10º ano, uma de Línguas e 

Humanidades e outra de Artes Visuais. 
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A escolha da amostra foi realizada nestas turmas de forma a que os professores que 

iriam avaliar não tivessem já um conhecimento prévio do nível destes alunos, 

influenciando desde logo a avaliação. 

Para recolhermos os dados a analisar este estudo foram utilizadas as fichas de 

observação das matérias e dois questionários elaborados pelos professores estagiários. 

Foram utilizados como instrumentos quatro fichas de observação que são constituídas 

pelos indicadores de observação de cada um dos níveis (introdutório, elementar, 

avançado) das matérias de Futebol e Voleibol. 

As fichas de observação utilizadas na primeira aula foram construídas pelo GEF da 

escola com base no documento orientador do PADEF e têm como objetivo ajudar os 

professores na observação das matérias. 

As fichas de observação utilizadas na segunda aula foram construídas pelos 

estagiários da escola com base no documento orientador do PADEF, com o objetivo de 

reduzir e simplificar os indicadores de observação das matérias, de forma a reduzir as 

divergências na observação inter-professores. 

Foi elaborado um questionário para ser aplicado ao grupo de professores de 

Educação Física da ESMM que tinha como objetivo saber a opinião dos professores 

sobre a aplicação da grelha. Foi ainda elaborado um outro questionário onde foi possível 

recolher mais informações do professor observador acerca da sua experiência não só 

como professor mas também como praticante das matérias avaliadas. 

Os alunos foram classificados em cada matéria por cada professor em: 

 NI – Quando não realiza nenhum objetivo do nível introdutório; 

 I – Quando realiza todos os objetivos do nível introdutório; 

 E – Quando realiza todos os objetivos do nível elementar; 

 A – Quando realiza todos os objetivos do nível avançado. 

Os dados recolhidos foram inseridos e analisados através do programa Statistical 

Package of Social Science (SPSS), versão 22.0. Primeiramente foi realizada uma análise 

descritiva de todas as variáveis. Para obter os resultados relativos às diferenças na 

avaliação das matérias foi aplicada uma análise de variância através do teste t de student 

de uma amostra. Para analisar as relações entre as variáveis foi aplicado o teste t de 

student para duas amostras independentes.  
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Da observação dos resultados, verificámos que na 1ª observação existiam 15 alunos 

com discrepância inter-professores na avaliação, ou seja 62,5%. Especificamente para 

cada uma das matérias avaliadas, observámos que no Futebol, essa discrepância inter-

professores foi de 66, 7%, enquanto no Voleibol se situou nos 58,3%.  

Estes valores enquadram-se no referido por Clímaco (2005) que refere que um dos 

aspetos da avaliação, qualquer que seja a abordagem, é a existência duma projeção dos 

valores do avaliador no modo como observa a realidade. Desta forma concluímos que em 

qualquer processo avaliativo se verifica uma componente subjetiva relativa a cada 

avaliador.  

Também Mendes et al. (2012) referem que as informações provêm necessariamente 

do foco atencional e do afinamento da observação em relação ao objetivo do observador, 

e Sarmento (2004) indica que observadores distintos, perante a mesma realidade, podem 

encontrar-se mais ou menos afinados perante determinado objetivo. Isto leva-nos a 

concluir que é necessário haver uma preparação prévia por parte dos professores, 

planeando e focando a sua atenção nos objetivos a observar. 

Após a 2ª observação verificámos uma redução das discrepâncias na avaliação, 

havendo apenas 3 alunos a registarem discrepância na sua avaliação, ou seja 12,5%. 

Especificamente para cada uma das matérias avaliadas, observámos que no Futebol 

essa redução foi mais acentuada, reduzindo para 0%, enquanto no Voleibol, a 

discrepância inter-professores reduziu para 25%. 

Estes resultados vão de encontro ao referido por Mendes et al. (2012) que nos dizem 

que a recolha de informação no campo da observação deverá possuir um instrumento 

prático e fiável. Neste sentido concluímos que a aplicação de uma nova ficha de 

observação, com a simplificação dos indicadores de observação, tornando-os mais 

objetivos e precisos, torna o processo avaliativo dos alunos mais fiável com uma maior 

consonância entre os professores. 

Relativamente à experiência do professor, verificámos que esta não influencia a sua 

avaliação, contrariando aquilo que nos dizem Mendes et al. (2012) que referem que este 

fenómeno é influenciado por distintos fatores, entre os quais se destacam a experiência 

do observador à realidade observada, a atenção seletiva, o acoplamento com o objetivo e 

o ambiente em que se observa. 

Também em relação à experiência específica na modalidade, observámos que esta 

não se traduz em diferenças significativas na avaliação, ao contrário do que defendem 
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Mendes et al. (2012) que nos dizem que no sistema de ensino convencional a 

observação decorre tendencialmente de forma direta, sem recurso a meios indiretos (e.g., 

tecnológicos), expondo o professor às suas limitações (e.g., experiência na modalidade, 

ambiente). 

Neste sentido pensamos que a melhor formação inicial dos professores mais recentes 

possa atenuar possíveis discrepâncias na avaliação comparativamente com os 

professores mais antigos e/ou mais experientes na modalidade. 

Face aos resultados obtidos, torna-se necessário encontrar soluções de forma a 

minimizar estas diferenças. Apresentámos algumas sugestões que pensamos poderem 

ajudar a reduzir as divergências verificadas na avaliação dos alunos: 

 Formações sobre avaliação com especialistas em cada uma das matérias; 

 Elaboração de fichas de observação das matérias mais simples e de fácil 

aplicação, com indicadores de observação mais objetivos e de fácil compreensão 

para todos; 

 Conferências entre os professores do grupo de educação física onde sejam 

aferidos os critérios e indicadores de observação de forma a harmonizar as 

avaliações entre os professores; 

 Processos de treino de avaliação, em que os elementos fundamentais sejam o 

estudo dos níveis de especificação dos programas e a aferição de critérios 

centrada na observação de alunos em atividade de jogo, ao vivo ou em vídeo; 

 Visionamento de vídeos representativos dos diferentes níveis (I, E e A) de cada 

matéria, atualizados regularmente, que permitam o treino de avaliação no trabalho 

coletivo do GEF; 

 Que os programas de formação inicial e de formação contínua de professores de 

Educação Física, incluam o estudo dos níveis de especificação dos programas e o 

treino de observação para avaliar, permitindo que se aprenda a situar o jogo e os 

jogadores num dado nível do programa. 

As dificuldades na aplicação do estudo surgiram, em primeiro lugar, no recrutamento 

de alunos para a realização das aulas, tendo de ser 24 alunos diferentes. Não foi difícil 

recrutar para a primeira aula, mas para a segunda, sendo necessário mais 12 alunos 

diferentes, já se tornou uma tarefa difícil. 

Outra dificuldade que surgiu foi a participação dos professores do GEF na observação 

e avaliação dos alunos. Na primeira aula contámos com 8 professores, sendo 
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aproximadamente 75% dos professores do grupo, mas na segunda aula só contámos 

com a participação de 5 professores, que se revela pouco para os objetivos do estudo, 

sendo apontado como uma limitação.  

A sessão de apresentação do estudo de investigação foi realizada no dia 30 de Abril 

às 13:30 na biblioteca da escola Secundária de Mem Martins e contou com a assistência 

de 7 professores e dos dois orientadores, da faculdade e da escola. 

Depois da apresentação foram distribuídos os inquéritos de opinião aos professores 

presentes na sessão de apresentação. Este inquérito teve como objetivo receber o 

feedback, por parte dos professores, sobre a apresentação do estudo e o seu contributo 

para a resolução dos problemas existentes. 

Duma forma geral o feedback recolhido dos professores presentes foi bastante 

positivo, destacando-se a clareza da informação e a organização da sessão. 

 

4. Área 3 – Participação na Escola 

4.1. Núcleo de Desporto Escolar 

Durante o ano letivo estive a acompanhar o núcleo de Desporto Escolar de Futsal 

(juniores masculinos), modalidade em que adquiri formação específica através da 

licenciatura que tirei na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, com o 

curso de Treino Desportivo. Também é uma modalidade em que tenho experiência ao 

nível do treino, visto já ter treinado algumas equipas de competição. 

As condições espaciais para a realização dos treinos foram muito boas, tivemos 

disponível a totalidade do campo sintético exterior, e caso estivesse a chover tínhamos a 

possibilidade de treinar no polivalente, num dos treinos com o espaço todo e no outro 

com metade do campo. 

Relativamente às atividades desta área do estágio surgiram alguns problemas durante 

o 1º periodo. A formação do grupo de alunos que compunham o núcleo sofria constantes 

alterações. Houve alunos que integraram o núcleo no início do ano e depois deixaram 

participar, outros integraram o núcleo a meio do período, outros só podiam participar num 

dos treinos da semana. Tudo isto tornou difícil o planeamento nesta área, visto que nunca 

sabíamos quantos alunos iriam estar presentes no treino, quais os alunos, e se iam 

chegar alunos novos. 
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No final do período, após a primeira competição, o núcleo começou a ficar mais 

estável em relação aos seus elementos, permitido a elaboração do planeamento da 

atividade. 

Este planeamento teve em consideração toda a atividade do núcleo, partindo de uma 

avaliação inicial dos alunos e tendo em conta a calendarização definida, foram traçados 

os objetivos de desenvolvimento a atingir no final do ano, com o planeamento a ser 

dividido em microciclos com objetivos específicos em cada um deles. Para Matveev 

(1977) a planificação define-se como sendo um projeto mental e escrito que se realiza 

antes do treino. 

Como objetivos gerais foram propostos os seguintes objetivos: 

 Complementar a atividade curricular com a atividade desportiva extracurricular, 

procurando dinamizar a atividade desportiva da Escola; 

 Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e 

adequado às necessidades de desenvolvimento do aluno. 

 Permitir um maior aperfeiçoamento nas modalidades desportivas; 

 Contribuir para a criação de uma cultura desportiva na Escola, onde os alunos 

desenvolvam capacidades nas diversas atividades desportivas, sob diferentes 

perspetivas, nomeadamente como árbitros e/ou organizadores; 

 Desenvolver e revelar espírito competitivo e hábitos de trabalho de grupo; 

 Contribuir para a valorização do ponto de vista cultural e a compreensão da sua 

contribuição para o estilo de vida ativa e saudável; 

Através da prática da modalidade de Futsal no Desporto Escolar, pretendeu-se 

desenvolver nos alunos a aprendizagem dos seguintes objetivos específicos: 

 Conhecimento e respeitos integral pelas regras do jogo; 

 Promover a tomada de decisão correta, em situação de jogo reduzido e/ou formal, 

acerca das ações técnico – táticas a realizar nos diferentes momentos do jogo; 

 Realização correta das ações técnicas individuais; 

 Conhecimento dos princípios do jogo e procurar jogar de acordo com os mesmos; 

 Desenvolver a ocupação racional do espaço de jogo, quer em largura quer em 

profundidade; 

 Desenvolvimento das diversas capacidades físicas (velocidade, força, resistência, 

flexibilidade). 



 

49 
 

 Ainda nos objetivos específicos, foi importante a definição de objetivos intermédios, 

que incidem particularmente sobre o desenvolvimento das quatro técnicas fundamentais 

que se pretende desenvolver ao longo do planeamento (técnica de passe, condução de 

bola, drible/finta/simulação e remate). As quatro técnicas foram abordadas ao longo de 

todo o macrociclo, sob diferentes conteúdos e através de períodos de maior ou menor 

intensidade sobre cada uma destas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

 

Legenda: 

Intenso –  

Moderado-  

Leve –  

 

Tabela 3 – Planeamento anual do núcleo de Desporto Escolar. 

 

 

 

Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Competições   29 Nov  24 Jan 07 Fev 07 Mar    

Periodização 
Período PPG PPE PC PT 

Mesociclo Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 

Microciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Componentes 

Técnica   

Tática    

Física   

Psicológica     
Técnica de passe   
Técnica de drible    

Técnica de condução de bola   
Técnica de remate    

Capacidades 
físicas 

Coordenação  

Velocidade  

Força   

Resistência   

Flexibilidade  
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O principal objetivo deste planeamento passou pelo desenvolvimento, e 

aperfeiçoamento, de quatro técnicas fundamentais da modalidade, descritas 

anteriormente, assim como a sua aplicação eficiente durante o jogo. Estes elementos 

estiveram, naturalmente, presentes ao longo de todo o macrociclo, assim como uma 

abordagem a outros elementos técnico-táticos igualmente essenciais no desempenho em 

jogo. 

Num primeiro momento, procedemos ao desenvolvimento das capacidades físicas, 

quase sempre através de formas jogadas e contextualizadas com o jogo. As capacidades 

mais desenvolvidas foram a velocidade e a coordenação (ambas em regimes intensos), 

enquanto as capacidades de flexibilidade e resistência foram preparadas através de 

regimes mais moderados; a capacidade da força, sempre que abordada, foi através de 

um regime leve, pressupondo apenas o necessário às execuções das tarefas. É de 

destacar que as capacidades físicas, apesar de presentes durante as tarefas do 

planeamento, assumiram um papel secundário (pós – período preparatório geral), 

deixando de ser objetivo especifico para assumir o papel de objetivo secundário ao longo 

dos diversos exercícios trabalhados.  

Sobre a segunda fase, naturalmente que a intervenção centrou-se particularmente 

sobre a execução do remate e drible/finta/simulação, mantendo o desenvolvimento, e 

aperfeiçoamento, dos gestos técnicos de passe e condução de bola (regime moderado). 

No entanto, é importante referir que o desenvolvimento de elementos táticos, e 

consequente tomada de decisão, esteve sempre presente neste planeamento, 

pretendendo que os alunos assimilassem, além do desenvolvimento destas técnicas 

fundamentais, o conhecimento e consolidação dos comportamentos a assumir durante o 

jogo. 

A elaboração deste planeamento teve por base um cariz metodológico baseado no 

treino desportivo. A opção por esta metodologia de treino fundamentou-se principalmente 

em 2 motivos. Um dos motivos surgiu após a observação dos resultados da avaliação 

inicial, onde verificámos que os alunos se encontravam quase todos no nível avançado 

nesta matéria, e seria pouco desafiante para eles definir objetivos em que a maior parte 

já se encontravam atingidos ou muito próximos de atingir. 

Por outro lado, o desporto escolar tem uma vertente competitiva que nos leva para o 

campo do treino, como refere o Artigo 5.º - Secção II do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de 

Fevereiro ―(…) o Desporto Escolar deve basear-se num sistema aberto de modalidades e 

de práticas desportivas que serão organizadas de modo a integrar harmoniosamente as 
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dimensões próprias desta atividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e a 

competição‖. Neste sentido a metodologia procura o desenvolvimento dos alunos dentro 

de um modelo e sistema de jogo de equipa que vise a obtenção de resultados coletivos. 

Relativamente à coadjuvação na condução dos treinos, além do treino em 

coadjuvação de terça-feira, fiquei responsável pelo treino de sexta-feira em autonomia, 

sem a presença do professor responsável do núcleo, que me deu bastante confiança 

nesta área da condução do treino. Mesmo durante o treino de terça-feira tinha bastante 

autonomia na condução, principalmente ao nível da organização e feedback. A partir do 

2º período, aumentei a minha participação nos treinos ao nível das dimensões do 

feedback e instrução. Esta melhoria deveu-se também ao melhor conhecimento que 

adquiri do núcleo de alunos e do professor responsável, permitindo-me adaptar mais 

facilmente aos seus métodos de trabalho. 

A nossa metodologia de trabalho passou pelo professor responsável explicar-me os 

objetivos das situações de aprendizagem que planeava, assim como pedir sugestões 

relativamente a variantes dos exercícios. Quando dividíamos os alunos em dois grupos, 

procurava-mos sempre que cada um de nós ficasse a trabalhar com um grupo. 

No que se refere ao meu desempenho, penso que evolui, melhorei a capacidade de 

observação e intervenção, destacando a autonomia que fui ganhando ao longo do ano. A 

relação com o professor responsável baseou-se na colaboração, cooperação e 

entreajuda, fundamental para a minha aprendizagem constante. O professor responsável 

mostrou-se sempre disponível para esclarecer dúvidas e encontrar soluções, tornando-se 

essencial no meu processo de formação. Penso que consegui atingir todos os objetivos a 

que me propus no início do trabalho com o núcleo de Futsal. 
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Tabela 4 – Balanço das aprendizagens da componente técnica. 

 

Após a análise dos resultados, verificamos que a componente técnica foi aquela em 

que os alunos mostraram maiores progressos nas aprendizagens, chegando ao fim do 

ano com quase todos os alunos a dominar os 3 tipos de passe, a condução de bola e o 

remate colocado. Isto foi conseguido através de bastantes exercícios de treino que 

privilegiavam os jogos reduzidos e a posse de bola. A finta foi uma componente técnica 

mais difícil de desenvolver, apenas os alunos de posições mais avançadas conseguiram 

atingir. Também o remate em potência não foi atingido por grande parte dos alunos, 

devido às poucas situações de aprendizagem criadas para o treino desta competência. 

 

 

Alunos 

Balanço das aprendizagens 

Componente técnica 

Passe 
Condução 

de bola 
Finta 

Remate 

Curto Médio Longo Colocado 
Em 

potência 

1 Atingido Atingido Atingido - - - - 

2 Atingido - - - - - - 

3 Atingido - - - - - - 

4 Atingido Atingido Atingido Atingido - Atingido Atingido 

5 Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido - 

6 Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido 

7 Atingido Atingido - Atingido - Atingido - 

8 Atingido Atingido Atingido Atingido - Atingido Atingido 
9 Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido - 

10 Atingido Atingido - - - - - 

11 Atingido - - - - - - 

12 Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido 

Alunos 

Balanço das aprendizagens 

Componente tática 

Conhecimento dos 
princípios do jogo 

Ocupação racional do 
espaço 

1 Atingido - 

2 - - 

3 - - 

4 Atingido Atingido 

5 - - 

6 Atingido Atingido 

7 Atingido Atingido 

8 Atingido - 

9 Atingido - 
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Tabela 5 – Balanço das aprendizagens da componente tática. 

 

Quantos às aprendizagens relativas à componente tática, verificamos que os alunos 

chegaram ao fim do ano, de uma forma geral a dominar o sistema de jogo da equipa e os 

seus princípios específicos, mais ao nível da organização defensiva do que da 

organização ofensiva. Acabaram o ano ainda a sentir dificuldades na ocupação do 

espaço de jogo, fundamentalmente em dar largura durante o processo ofensivo. A nossa 

metodologia de treino visou, numa primeira fase do ano dar mais ênfase ao processo 

defensivo, e numa segunda fase trabalhámos mais o processo ofensivo. No entanto 

faltou-nos algum tempo para consolidar as aprendizagens relativas ao processo ofensivo.   

 

 

Tabela 6 – Balanço das aprendizagens da componente física. 

 

Quanto à componente física, foi desenvolvida ao longo do ano inteiro, sempre 

integrada com o trabalho técnico e tático da equipa, como reconhece Alves (2006) ―a 

dimensão física deve ser tratada consoante a especificidade da modalidade e que em 

alguns momentos do treino esta deve ser treinada através dos exercícios específicos da 

modalidade‖. Neste sentido, a resistência foi a capacidade mais desenvolvida, devido às 

10 - - 

11 - - 

12 Atingido Atingido 

Alunos 

Balanço das aprendizagens 

Componente física 

Força Resistência Velocidade Flexibilidade Coordenação 

1 - - - Atingido - 

2 - - - Atingido - 

3 - - - - - 

4 Atingido Atingido - Atingido - 

5 - Atingido - - Atingido 

6 - Atingido Atingido Atingido Atingido 

7 Atingido Atingido - - - 

8 - Atingido Atingido - Atingido 

9 - Atingido - - - 

10 Atingido Atingido Atingido - - 

11 - - - - Atingido 

12 - Atingido - - Atingido 
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situações de aprendizagem criadas e ao modelo de jogo da equipa que privilegiava a 

pressão e a rápida recuperação da bola. 

Os resultados da equipa nos torneios foram positivos, e mais importante que isso, 

espelharam o resultado do trabalho realizado ao longo do ano. Foi possível observar 

durante a realização dos jogos, os princípios de jogo trabalhados nos treinos. 

O primeiro torneio foi o torneio de abertura realizado na escola ES Matias Aires, onde 

conseguimos uma vitória confortável no primeiro jogo, perdendo depois na final devido a 

alguns erros defensivos. 

Seguiu-se o campeonato, onde entrámos bem com 2 vitórias na 1ª jornada em casa. 

Folgámos na 2ª jornada e regressámos na 3ª, na escola ES Matias Aires, onde 

realizámos os nossos piores jogos, perdendo o 1º jogo num jogo muito equilibrado, onde 

estivemos muito bem organizados defensivamente, falhando depois ao nível ofensivo. 

Perdemos depois o 2º jogo devido a grande desconcentração dos alunos depois de um 

jogo anterior muito intenso. 

Na última jornada deslocámo-nos à escola ES Miguel Torga, onde ganhámos o 1º jogo 

e perdemos o 2º com um comportamento muito idêntico ao da jornada anterior. 

No final terminámos o campeonato em 2º lugar com 12 pontos, menos 3 que o 

vencedor, a escola ES Miguel Torga. 

A competição de Desporto Escolar foi uma experiência extremamente rica para os 

alunos, onde puderam por em prática as aprendizagens adquiridas nos treinos, no 

contexto competitivo da modalidade que mais gostam e com todas as formalidades que a 

competição contem.  

 

4.2. Projeto Desafio do Coração 

A visita de estudo ao Estádio Universitário de Lisboa foi proposta pelos professores 

estagiários da Escola Secundária de Mem Martins apenas no 3º período, uma vez que 

estava planeado realizar-se o Sarau de Ginástica, no entanto o Grupo de Educação 

Física decidiu cancelar todas as atividades relacionadas com a disciplina de Educação 

Física, devido a acontecimentos que ocorreram na escola. 

Como já é tradicional, a Fundação Portuguesa de Cardiologia elege o mês de Maio 

como o ―Mês do Coração‖, no sentido de desenvolver de forma mais intensa um conjunto 

de atividades para encorajar a comunidade a adotar estilos de vida saudáveis. 
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Nesse sentido, realizou-se no Estádio Universitário de Lisboa no dia 7 de Maio de 

2015 a 11ª Edição do ―Desafio do Coração‖. Esta ação traduziu-se num passeio 

orientado, durante o qual todos os participantes visitaram diversas estações. Nestes 

espaços, os técnicos de saúde sensibilizaram os visitantes para a prática de atividade 

física e para uma alimentação saudável. O percurso incluiu ainda a avaliação de alguns 

fatores de risco, como a medição da tensão arterial, o índice de massa corporal e outros 

parâmetros. 

A atividade foi realizada no dia 7 de Maio, quinta-feira, entre as 8:30h e as 16:00h. 

Esta atividade foi realizada em conjunto com duas turmas de cursos vocacionais, 

perfazendo um total de 50 alunos. Os alunos com Necessidades Educativas Especiais 

também realizaram a atividade, sendo acompanhados pela professora de ensino 

especial. Os professores que acompanharam os alunos foram: o diretor de turma do 

10ºAV, a diretora de turma do 10ºLH7, a professora de ensino especial, os dois 

professores estagiários e três professores das turmas dos cursos vocacionais.  

Os objetivos desta atividade passaram pela sensibilização dos alunos para a 

prevenção das doenças cardiovasculares e a promoção de estilos de vida saudável 

através: 

 Da prática regular de atividade física; 

 Duma alimentação saudável; 

 De rastreios de doenças cardiovasculares. 

A atividade foi realizada com êxito e permitiu criar um bom clima entre os alunos e os 

professores. Os alunos foram divididos em grupos, sendo cada professor responsável por 

cada grupo. Cada grupo realizou o percurso definido, indo a todas as estações. Os 

alunos mostraram-se felizes e motivados para a realização da atividade. Estas atividades 

permitiram aos alunos aumentar o seu conhecimento acerca dos benefícios de um estilo 

de vida saudável. Após a realização da atividade houve um momento de descanso, onde 

se realizou um almoço ao ar livre. Após o almoço, os alunos puderam passear livremente 

pelo Estádio Universitário, tendo alguma liberdade mas também responsabilidade, 

demonstrando que pudemos confiar neles. 

Com esta atividade foi possível criar momentos que muitas vezes não são possíveis 

em contexto de aula, como por exemplo, momentos de descontração, alegria e 

entreajuda. 
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Concluindo, a atividade foi bastante divertida tanto para os alunos como para os 

professores, tendo sido um sucesso. 

 

5. Área 4 – Relação com a Comunidade 

5.1. Acompanhamento da Direção de Turma 

O trabalho realizado na área da direção de turma foi efetuado em conjunto a 

professora diretora de turma. O trabalho da professora como diretora de turma 

caraterizou-se pela disponibilidade para resolver todos os problemas inerentes ao 

aproveitamento escolar dos alunos, tendo sido a ligação entre alunos, encarregados de 

educação e restantes professores da turma exemplar. 

Quanto ao trabalho de acompanhamento, a professora revelou sempre grande 

disponibilidade assim como conhecimento na resolução de problemas e na explicação 

das situações vividas por um Diretor de Turma (DT). Deu-me a oportunidade de participar 

em todas a reuniões, dando-me autonomia para intervir e apresentar o trabalho que 

realizei, nomeadamente a caraterização da turma e os testes sociométricos. 

“Os alunos espelham a importância da figura do Diretor de Turma relativamente a um 

bom ambiente de trabalho na sala de aula e na união entre os diferentes elementos da 

comunidade educativa, bem como na coordenação pedagógica e interdisciplinar dos 

professores da turma.” (Boavista & Sousa, 2013). 

O DT encontra-se numa posição privilegiada para se relacionar e conhecer os alunos, 

concebendo e utilizando estratégias adequadas à melhoria do sucesso dos alunos. 

 Em conjunto com a DT, definimos 5 áreas de intervenção ao nível do trabalho de 

acompanhamento da direção de turma: 

 Relação escola-alunos; 

 Relação escola-família; 

 Tarefas organizativas; 

 Reuniões de Conselho de Turma; 

 Reuniões com Encarregados de Educação. 

A relação escola-alunos desenvolveu-se durante a 3ª hora da direção de turma, 

espaço destinado ao acompanhamento da situação escolar dos alunos. 
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Durante esta hora foram tratados os assuntos considerados prioritários na turma em 

cada momento do ano letivo. 

Os objetivos específicos nesta área passaram por: 

 Desenvolver estratégias para melhorar o comportamento dos alunos em sala de 

aula, com definição de regras a cumprir e punições em caso de não cumprimento; 

 Desenvolver métodos de estudo para as disciplinas em que os alunos sentem 

mais dificuldades, dando especial atenção aos casos mais críticos; 

 Resolução de assuntos relacionados com a vida escolar dos alunos; 

 Esclarecimento de dúvidas relativas ao funcionamento das aulas em todas as 

disciplinas; 

 Desenvolver uma relação de proximidade com os alunos da turma, reconhecendo 

possíveis problemas e dificuldades perante a escola, de forma a criar estratégias 

que ajudem a melhorar o processo pedagógico; 

 Disponibilizar para ouvir os alunos e auxiliá-los nos problemas vividos no contexto 

escolar. 

Na área da relação escola-família, a DT tinha uma hora destinada a receber os 

Encarregados de Educação (EE), assumindo uma posição de ligação, podendo 

aprofundar os conhecimentos sobre o agregado familiar dos alunos e possíveis 

problemas ou dificuldades que influenciavam a vida escolar deles. Conseguindo assim 

adotar estratégias para fomentar a maior intervenção dos EE na escola. 

Era uma hora em que estávamos disponíveis para receber individualmente os EE, 

podendo ser abordados e resolvidos assuntos particulares de cada aluno. 

Os objetivos específicos nesta área passaram por: 

 Participar no atendimento aos EE, acompanhando de forma permanente a DT; 

 Ser participativo e expor a minha opinião sobre cada caso em particular. 

No que diz respeito às tarefas organizativas, como levantamento de faltas e 

lançamento de notas coincidiu com o atendimento aos EE. 

Foram tarefas que passaram pela resolução de questões burocráticas relacionadas 

com a vida escolar dos alunos. 

Os objetivos específicos nesta área passaram por: 

 Colaborar com a DT ativamente nas tarefas organizativas referentes à turma; 

 Ganhar autonomia na consecução das tarefas de DT; 
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 Aprender a realizar as tarefas organizativas pertencentes ao cargo de DT 

(elaboração de atas, assinalar faltas, levantar e justificar faltas, organizar e 

atualizar o dossier de turma, atualizar o livro de ponto, enviar correspondência aos 

EE, lançamento de notas). 

Relativamente às reuniões de conselho de turma, o DT tem de organizar e preparar as 

reuniões do conselho de turma. Nestas reuniões estão presentes todos os professores da 

turma, pelo que os principais objetivos destas são a transmissão e discussão de 

informações gerais sobre o desempenho dos alunos. 

Estas reuniões de conselho de turma foram convocadas em seis momentos distintos: 

início do ano letivo, durante os períodos escolares (reuniões intercalares com vista a uma 

avaliação intermédia dos alunos) e no final de cada período (para a avaliação sumativa 

dos alunos). Permitiu transmitir aos professores da turma informações pertinentes que 

ajudaram a melhorar as situações ocorridas na turma, procurando estratégias em 

conjunto adequadas ao contexto encontrado. 

Ao longo do 1º período elaborou-se o estudo de turma com o intuito de caracterizar a 

turma, identificando as características, particularidades e relações existentes entre os 

alunos. Apresentou-se os resultados aos restantes professores, procurando relacionar a 

informação com uma perspetiva de melhoria da intervenção pedagógica dos professores 

da turma, de modo a intervir eficazmente e garantir a melhoria do processo ensino-

aprendizagem. 

Os objetivos específicos nesta área passaram por: 

 Recolher toda a informação pertinente e esclarecer dúvidas; 

 Transmitir, aos restantes membros do Conselho de Turma (CT), informações 

pertinentes sobre a turma que possam auxiliar na intervenção pedagógica juntos 

dos alunos (elaboração e exposição do Estudo de Turma); 

 Procurar auxiliar o CT na resolução de problemas que a turma evidenciava, 

sugerindo estratégias que considerasse adequadas, uma vez que a elaboração do 

Estudo de Turma e o contacto próximo com os alunos na Educação Física me 

permitiam a compreensão de certos fenómenos menos percetíveis nas outras 

disciplinas; 

 Elaborar as atas das reuniões. 

Quanto às reuniões com os EE, a DT convocou com o intuito de transmitir informações 

de caráter geral sobre o empenho, notas, comportamento da turma. Isto com base nas 
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informações recolhidas em conselho de turma e fornecidas pelos professores da turma 

de maneira formal ou informal.  

Foram agendadas três reuniões com os EE durante o ano, uma no início de cada 

período letivo. 

Os objetivos específicos nesta área passaram por: 

 Participar nas reuniões com os EE; 

 Colaborar com a DT na organização, preparação e condução das reuniões e 

atendimentos aos EE; 

 Elaborar as atas das reuniões. 

O trabalho relacionado com a direção de turma é de enorme importância na 

comunidade escolar, segundo Rodrigues & Esteves (1993) o papel do Diretor de Turma é 

fundamental para o sucesso educativo de uma turma pois ele é um dos principais 

mediadores entre os diversos intervenientes no processo educativo da turma - alunos, 

encarregados de educação e professores. Neste sentido participei ativamente em 

conjunto com a diretora de turma em todo o trabalho inerente à direção de turma, registo 

de faltas, atendimento aos encarregados de educação, elaboração das atas das reuniões 

e elaboração de relatórios. 

Considero que nesta área apresentava algumas fragilidades, devido à formação inicial 

não contemplar o trabalho de direção de turma, e por isso considerei tudo aprendizagens 

importantes e essenciais na minha formação. Tentei ter sempre uma atitude pró-ativa e 

ofereci-me para ajudar e auxiliar sempre que possível a diretora de turma, de forma a 

procurar aprender e retirar dúvidas que persistiam quanto às tarefas inerentes a esta 

área. 

As dificuldades foram reduzindo bastante ao longo do tempo, fundamentalmente 

através da ajuda da diretora de turma, que me pôs sempre a par de todas as tarefas 

inerentes à direção de turma, a maior parte delas que eu não tinha noção que eram 

realizadas pelo diretor de turma. Considero que atingi os objetivos propostos inicialmente, 

e que neste momento já me consigo organizar relativamente às funções que são 

necessárias realizar na direção de turma. 

 

 

 



 

61 
 

5.2. Projeto Dia dos Países 

Esta área do estágio também comtemplava um projeto de relação com a comunidade, 

e neste sentido propus um projeto denominado: ―O dia dos países‖. Foi uma atividade 

que pretendeu juntar pais, alunos e professores num evento de um dia. Este projeto teve 

origem na análise demográfica da turma, onde se verificaram alunos oriundos de vários 

países, e pretendeu-se partilhar e dar a conhecer as diferentes origens culturais. 

Nesse dia foram montadas várias bancas, cada uma referente a um país representado 

na turma, e onde teve uma comida e uma dança típicas dessa região. “A passagem para 

a escola percebe-se como integrante do tecido social é uma construção histórica e 

cultural. Assim, sua função vai além do âmbito escolar, uma vez que o processo de 

aprendizagem se realiza em todas as circunstâncias de vida, em constante interação com 

o meio” (Reinhardt, 2007). Foi um momento de convívio e de partilha de experiências 

culturais que ajudaram a promover a diversidade cultural presente na turma e na escola. 

A multiculturalidade está presente na sociedade, permitindo um vasto enriquecimento 

no conhecimento das pessoas no geral e dos mais jovens, em particular. 

No contexto educativo, deve ser tida em conta tanto pelos professores e alunos como 

por toda a comunidade escolar. 

O desprezo e desconhecimento das diversas culturas mundiais levam a que a 

humanidade, nomeadamente as crianças se restrinjam à sua respetiva cultura não 

alargando o seu possível conhecimento e desenvolvimento. 

Torna-se por isso necessário abordar diferentes culturas no dia-a-dia escolar e 

trabalhar na construção de um alargamento do conhecimento, tendo sempre em 

consideração possíveis diferenças de valores quer estéticos, culturais, sociais, políticos 

ou educacionais.  

Dessa forma, o professor e educador precisa de cultivar e incentivar as várias e 

possíveis diferenças existentes em cada cultura, de modo a que cada criança se saiba 

adaptar e interagir com diversas pessoas e situações deixando-os assim confiantes, 

participativos e transformadores da sociedade. 

Segundo Mesquita & Rosado (2004) as mudanças da prática em contextos 

interculturais exige um empenhamento dos professores, no sentido de modificar as 

práticas tradicionalmente orientadas para grupos maioritários.  
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Perante a diversidade cultural existente na escola secundária de Mem Martins e 

particularmente na turma do 10ºLH7, pretendeu-se com a realização desta atividade a 

promoção da interculturalidade através da integração de diferentes culturas na 

comunidade escolar e do conhecimento dessas culturas através da sua gastronomia e 

música. 

Tendo em conta o referido, surgiu como objetivo minimizar estas diferenças através 

duma mostra gastronómica e da apresentação de músicas típicas de cada país ou região 

na atividade denominada de ―O dia dos países‖. 

O projeto pretendeu divulgar, numa perspetiva de maior divertimento, as músicas 

tradicionais e a gastronomia local dos países selecionados pela turma. 

Este projeto foi organizado pelos alunos da turma do 10º LH7 e pretendia contar com a 

participação dos pais dos alunos, dos professores da turma, dos professores do GEF e 

da direção da escola. 

A atividade realizou-se no dia 9 de Junho de 2015, entre as 12:00 e as 13:30 no 

espaço exterior do refeitório da escola Secundária de Mem Martins. 

A atividade decorreu com êxito, contando com a participação empenhada dos alunos. 

Após a definição dos 4 grupos de países, Portugal (Alentejo), Cabo Verde, Brasil e 

França, os alunos rapidamente se organizaram pelas suas origens ou por aquele grupo 

que lhes era mais familiar. Cada grupo trouxe uma comida, uma música e uma bandeira 

desse país. 

Durante a atividade os alunos mostraram-se empenhados e motivados, tanto a servir 

as comidas como a dançar as músicas, e ajudando também na montagem e 

desmontagem do espaço. 

O ponto menos positivo da atividade foi a ausência tanto dos pais dos alunos como 

dos professores do GEF e Conselho de Turma, de alguma forma justificado pela hora a 

que se realizou a atividade. 

 

6. Articulação entre as áreas 

O estágio pedagógico proporcionou-nos um conjunto de experiências riquíssimas nas 

4 áreas de formação que contempla. Mostrou-nos que apesar de serem 4 áreas 

diferentes de intervenção do professor, todas elas se articulam e se unem no objetivo de 
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proporcionar, a nós estagiários, experiência e ferramentas para desenvolver uma 

profissão tão abrangente como a de professor.   

Através da profunda interligação das 4 áreas de intervenção, foi possível o contacto 

com a realidade da atividade profissional, constituindo um verdadeiro instrumento para 

aumentar a capacidade de eficácia, que me ajudou a despertar nos alunos a vontade de 

aprenderem e terem êxito. 

No que diz respeito ao planeamento, avaliação e condução, tomei consciência da sua 

verdadeira importância, assim como da necessidade das 3 áreas se interligarem, cheguei 

à conclusão que nenhuma delas pode existir isoladamente. Para haver um planeamento 

eficaz é necessário que haja uma avaliação diagnóstica inicial e uma constante avaliação 

formativa, de forma a definir objetivos e traçar um caminho rumo aos objetivos. A 

condução do ensino surge como a expressão máxima do planeamento, sendo aqui que 

se aplica o planeamento definido e se realizam os necessários ajustamentos face à 

realidade encontrada. 

Estas 3 áreas têm também um ―transfer‖ muito grande para a área do 

acompanhamento do desporto escolar, onde as 3 são aplicadas da mesma forma, no 

entanto exigindo a nós professores um conhecimento mais profundo de uma matéria 

específica.  

O trabalho realizado no estudo de investigação tornou-se muito importante para nos 

dar uma noção das dificuldades que o processo de avaliação dos alunos comporta. Após 

a realização do estudo e a apresentação das soluções, sentimos por parte do núcleo de 

estágio e dos restantes professores do GEF uma preocupação maior na questão da 

avaliação dos alunos. 

O acompanhamento da direção de turma revelou-se bastante importante para nos dar 

uma perceção mais profunda de cada um dos alunos, que numa turma em que não 

somos diretores de turma muitas vezes não temos acesso, não percebendo 

determinadas atitudes ou comportamentos dos alunos, e assim transportamos esse 

conhecimento para as nossas aulas, criando melhores condições de aprendizagem para 

os alunos. Neste sentido o estudo de turma contribuiu bastante para o conhecimento dos 

alunos, proporcionando estratégias para abordá-los de forma adequada e modificar 

alguns grupos de trabalho, melhorando a qualidade de condução do ensino e o 

planeamento das aulas. 

 



 

64 
 

Reflexão final 

Ao realizar o balanço das competências definidas inicialmente para o estágio 

pedagógico, penso que na sua maioria foram cumpridas, apesar das dificuldades 

sentidas foi possível na maioria ultrapassá-las. 

No que se refere à área 1, a mais trabalhosa e onde mais dificuldades surgiram, uma 

vez que a falta de experiência no planeamento, avaliação e condução do ensino foram 

visíveis. Durante a etapa de AI, surgiram bastantes dificuldades quando foi necessário 

recolher a informação dos alunos, ao mesmo tempo que ainda nos estávamos a adaptar 

à turma e muito preocupados com outras dimensões do ensino, como a organização e 

disciplina. 

As fragilidades ao nível da elaboração do PAT passaram pelo prognóstico das 

competências a adquirir pelos alunos no final do ano e de cada etapa. Também ao nível 

mais operacional surgiram dificuldades na construção das UE, em encontrar situações de 

aprendizagem para determinado objetivo, e depois na sua aplicação prática que algumas 

vezes teve de ser reformulada por não estar a surtir o efeito desejado. 

No entanto ao longo do estágio pedagógico estas dificuldades foram diminuindo, 

através da utilização da avaliação formativa como parte fundamental do planeamento e 

da definição de objetivos. 

Destacamos também a melhoria na elaboração das situações de aprendizagem, 

através da construção de situações mais completas, envolvendo muitas ações motoras 

diferentes, de forma a atingir também mais objetivos. 

Também relativamente à estrutura das UE, houve uma evolução da minha parte ao 

manter as mesmas situações de aprendizagem durante toda a UE para que os alunos 

repetissem as situações e pudessem adquirir as competências esperadas. 

Ao nível das tarefas propostas aos alunos dispensados, houve também um melhor 

planeamento da minha parte, definindo aquando do planeamento das UE as tarefas a 

realizar, que passaram pela hetero-avaliação dos colegas, pela preparação da 

apresentação do trabalho de grupo na biblioteca e pela arbitragem das situações de jogo. 

Em relação à condução do ensino, os objetivos que deixo para a minha formação 

futura, situam-se ao nível das dimensões da instrução e disciplina. Devido às 

características da turma, muito grande e com alunos problemáticos, estas dimensões 

tornaram-se num desafio para mim. Desafio que, devido à situação do estágio 
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pedagógico, com inúmeras tarefas para realizar, não consegui dedicar o tempo suficiente 

para a resolução destes problemas. Para o futuro considero fundamental o 

estabelecimento de regras de funcionamento da aula no início do ano, e fazê-las cumprir 

intransigentemente. 

A melhorar também no futuro está a emissão e fecho de feedback pertinente ao grupo 

e individual, e fundamentalmente aumentar o feedback dirigido à turma. Também me 

parece importante a adequação das situações de aprendizagem às competências dos 

alunos de forma motivadora, conseguindo da mesma forma atingir os objetivos propostos 

para cada aluno em cada matéria. 

Do ponto de vista positivo, penso que evoluí bastante ao nível da diferenciação do 

ensino, fundamentalmente a partir da 3ª etapa, onde tive sempre em conta esta 

ferramenta de ensino na elaboração das UE, através da maior ou menor complexidade 

das situações de aprendizagem. 

Realça-se também a evolução para a formação de 4 grupos de trabalho, que se torna 

bastante mais rentável na gestão da turma e dos espaços a utilizar. Desta forma posso 

trabalhar com 4 grupos, ou se for necessário trabalhar com grupos maiores, posso juntá-

los e trabalhar com 2 grupos maiores. 

A opção por lecionar apenas 2 matérias em cada aula veio favorecer a gestão do 

tempo de aula, visto que se despende menos tempo na instrução e explicação dos 

exercícios e nas transições entre estações, mantendo os alunos mais tempo em prática 

motora. 

O clima de aula também melhorou ao longo do ano, verificando-se no final um bom 

espírito de entreajuda e cooperação entre os alunos, dando a entender que os alunos 

mais excluídos da turma já se encontravam incluídos pelos restantes. 

Tendo em conta a análise das aulas filmadas, podemos concluir que os valores 

observados se aproximam dos valores da bibliografia de referência, no entanto na GTS, 

as minhas aulas apresentam valores de instrução superiores ao referenciado. Também 

ao nível da emissão de feedback, verificamos que apresentam valores abaixo dos valores 

de referência. Para o futuro pretendo criar e diversificar estratégias para mais 

rapidamente captar a atenção dos alunos, bem como ser mais interventivo e aumentar o 

número de feedbacks nas aulas. 



 

66 
 

O estudo de investigação permitiu-nos desenvolver um trabalho numa área 

fundamental do ensino que é a sua avaliação. Para nós foi extremamente enriquecedor 

apercebermo-nos das dificuldades e contribuir para a resolução de alguns problemas. 

Verificámos que de facto existem diferenças significativas na avaliação inter-

professores nos JDC, mas por outro lado, verificámos também que através de algumas 

estratégias podemos reduzir essas diferenças. Para que isto seja possível é necessário 

um esforço conjunto por parte do GEF na aplicação dessas estratégias. 

Quanto ao acompanhamento do núcleo de desporto escolar, penso que contribuí para 

o desenvolvimento dos alunos numa matéria que é a minha especialidade, o futsal. Este 

trabalho foi possível através da colaboração do professor responsável que me deu 

sempre a autonomia necessária para desenvolver o trabalho. O planeamento elaborado 

revelou-se eficaz, visto que os objetivos propostos foram globalmente atingidos pela 

maioria dos alunos. 

A realização do projeto ―desafio do coração‖ revelou-se um sucesso, onde a 

participação nas várias atividades contribuiu para que os alunos aumentassem o seu 

conhecimento acerca dos benefícios de um estilo de vida saudável. 

Relativamente ao acompanhamento da direção de turma, todo o trabalho realizado 

foram experiências novas para mim, visto nunca ter tido qualquer contacto com o trabalho 

realizado nesta área. A ajuda e acompanhamento por parte da professora DT foi 

fundamental na minha aprendizagem e aquisição de competências nesta área. No final 

do ano, considero que atingi os objetivos propostos inicialmente, e que neste momento já 

domino as funções relativas à direção de turma. 

O projeto ―dia dos países‖ permitiu-nos desfrutar de um momento em que foi possível 

unir diferentes culturas duma forma inclusiva. Foi possível também verificar a capacidade 

organizativa e cooperativa dos alunos. 

Através de toda a reflexão, penso que atingi os objetivos a que me propus no início do 

ano, desfrutando ao máximo das experiências, vivências e desafios constantes que me 

esforcei para ultrapassar. Com humildade, esforço e empenho sinto vontade de procurar 

aprender, nas áreas em que acusei mais dificuldades. “Então, pode dizer-se, o Estágio 

Pedagógico constitui o último passo na formação inicial do futuro professor. Por outro 

lado, este sujeito essencial no processo de Ensino/Aprendizagem deve estar ciente que 

aquela etapa deverá prolongar-se numa formação contínua, que é fundamental na 

cadeira docente“ (Santos, 2004). 
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Anexos 

(Em formato digital - CD) 


