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Introdução 

No âmbito do Estágio Pedagógico do Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, este relatório foi realizado com o objetivo de me 

facultar a observação e análise de algumas aulas lecionadas ao longo deste ano. 

Neste relatório está inserida a análise de aulas da 1ª e 2ª etapas do processo 

de formação do estagiário. Não foi realizada a filmagem de nenhuma aula da 3ª etapa 

de formação porque na semana em que foi possível alugar os microfones, eu tinha 

planeado a realização dos testes de Fitnessgram uma vez que estas aulas 

correspondiam às últimas do 3º período. Sendo assim, e como estas aulas têm um 

formato diferente optei por não as gravar. 

A estrutura do relatório enquadra uma reflexão sobre as aulas que lecionei, 

consciencializando-me das minhas capacidades, pontes fortes e fracos, assumindo 

uma postura crítica face às mesmas. Posteriormente produzi uma análise das aulas 

com recurso aos quatro diferentes instrumentos de observação, o Sistema de Gestão 

do Tempo da Sessão (GTS), o Sistema de Observação do Comportamento do 

Professor (SOCP), o Sistema de Observação do Comportamento do Aluno (SOCA) e o 

Sistema de Observação do Feedback Pedagógico. De seguida apresenta-se a 

comparação dos dados obtidos entre as várias aulas e com a literatura existente. Por 

último é exibida a discussão dos resultados. 

O relatório surge com o propósito de me ajudar a melhorar e a progredir rumo 

ao sucesso na lecionação, potenciando as aprendizagens dos meus alunos, 

fornecendo também um auxílio para o futuro que se aproxima, de modo a retirar o 

máximo proveito do mesmo e melhorar enquanto professor de Educação Física. 
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Análise das Aulas 

Breve Descrição 

Esta breve descrição baseia-se na exposição dos conteúdos abordados na aula 

e na minha perceção sobre o modo como decorreram as aulas. A reflexão completa 

surge no final de cada unidade de ensino e etapa que integra balanços que realizei, 

nos quais está inserida a minha análise destas aulas, destacando alguns pontos fortes 

e fracos da minha prestação.  

A primeira aula, dia 22/10/2012, correspondeu à 1ª etapa do planeamento que 

diz respeito à avaliação inicial. Nesta aula foram lecionadas as matérias de ginástica 

de solo e aparelhos e badminton. Foi uma aula onde pretendi observar e registar qual 

o nível de competências dos alunos. Nesta aula fui um pouco ambiciosa, tendo 

procedido à montagem de várias estações de ginástica onde pensei que os alunos 

estariam a trabalhar em pequenos grupos em autonomia. O mesmo não aconteceu, 

pois os alunos não se dedicam ao trabalho nesta matéria quando eu não estou 

presente. Posteriormente apercebi-me que também pelo baixo nível de competências 

destes, e por uma questão de segurança nas aprendizagens, as minhas aulas de 

ginástica teriam de ter apenas uma estação com poucos alunos a trabalhar ao mesmo 

tempo e sempre com a minha presença obrigatória. Foi esta a estratégia que utilizei 

nas aulas seguintes onde consegui ter uma melhor prestação dos alunos. Na matéria 

de badminton os alunos estiveram sempre em prática, pelo que observei que embora 

o nível de desempenho destes seja baixo, os mesmos revelam gosto pela matéria e 

conseguem manter uma boa intensidade na execução da mesma. No início da aula 

realizei uns jogos de aptidão física e de introdução à ginástica de aparelhos que não 

resultaram muito bem, pois foi em ensino massivo, tendo optado em aulas seguintes 

por um método diferente, com exercícios diferentes e com apenas metade da turma a 

trabalhar de cada vez. 

A segunda aula, de dia 01/07/2013, correspondeu à 2ª etapa - prioridades de 

aprendizagem. Esta foi uma das primeiras aulas do 2º período. As matérias lecionadas 

foram ginástica de solo e futebol. Foi uma aula com pouca intensidade, com exercícios 

novos de ambas as matérias onde os alunos tiveram inicialmente de os aprender, pelo 

que a minha instrução e organização ocuparam grande parte da aula. Julgo que atribui 

pouco tempo aos exercícios pois sendo uma novidade os alunos deveriam ter tido 

mais tempo para os trabalhar. Aumentei um pouco mais a intensidade da aula através 

do jogo 4x4 de futsal, no final da mesma. 
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 A terceira aula, de dia 04/02/2013, diz respeito à 3ª etapa – aprendizagem e 

desenvolvimento. Foi uma aula onde lecionei andebol e orientação, a qual também 

incidiu na aprendizagem de novos conteúdos, ao contrário da minha quarta e última 

aula. Nesta aula mudei várias vezes os grupos de trabalho nas tarefas que estavam a 

realizar, tendo no final da aula criado três grupos que tiveram de rodar pelas várias 

estações. Assim julgo ter perdido muito tempo na organização, que poderia ter sido 

evitado se tivesse planeado a aula de outra maneira. 

Esta quarta aula, de dia 06/02/2013, correspondeu à mesma etapa de formação 

que a aula anterior. Esta mantém uma continuidade da aula anterior, na matéria de 

andebol. Nesta aula, eu tive a intenção de observar os alunos e verificar se os 

mesmos já mostravam melhorias, dividindo a aula em dois momentos, um com 

exercícios analíticos e outro com jogo reduzido. Procurei reservar algum tempo para 

retirar dados dobre as competências dos alunos e observá-los, tendo assim uma 

postura diferente do habitual. Todavia, penso ter dado pouco tempo aos alunos para 

realizarem várias repetições nos exercícios analíticos. Acrescento ainda que nesta 

aula mudei de exercícios com frequência o que também teve repercussões negativas 

no tempo de organização que julgo ter sido superior ao desejado. 
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Sistemas 

Gestão do Tempo da Sessão 

Para a observação das minhas sessões eu recorri ao método Gestão do 

Tempo da Sessão, o qual se aplica à totalidade do tempo das sessões. 

Na primeira aula, a totalidade da aula conta com 70 minutos e 40 segundos, e 

foram registados os valores de 16% de instrução, 13% de organização, 12% de prática 

não específica e 56% de prática específica. Estas percentagens correspondem a uma 

duração de 10 minutos e 33 segundos para a instrução, 8 minutos e 53 segundos para 

a organização, 8 minutos e 36 segundos para a prática não específica e 39 minutos e 

36 segundos para a prática específica. 

Na minha perspetiva, penso que a instrução revelou uma percentagem um 

pouco elevada mas que se deveu ao facto de terem sido explicadas todas as estações 

de ginástica de solo e de aparelhos, que não são frequentemente praticadas pela 

maioria dos alunos como pude detetar pelo nível destes. Quanto à prática não 

específica, nesta categoria registei o aquecimento, todos os jogos de introdução à 

ginástica, aptidão física e o alongamento final. Assim, somando as duas categorias de 

prática não específica e específica, julgo que os alunos se mantiveram num tempo 

consideravelmente positivo em prática, sendo um ponto positivo. 

 

 

 

Na segunda aula, a totalidade da aula conta com 78 minutos e 45 segundos, e 

os tempos registados correspondem aos valores de percentagem de 7% de instrução, 

26% de organização, 6% de prática não específica e 61% de prática específica. Estas 

percentagens correspondem a uma duração de 6 minutos e 2 segundos para a 

15% 

13% 

12% 56% 

4% 

GTS - Aula da 1ª etapa de formação do estagiário 

Instrução Organização Prat. N. especifica Prat. Específica Outros
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instrução, 20 minutos e 17 segundos para a organização, 4 minutos e 37 segundos 

para a prática não específica e 47 minutos e 49 segundos para a prática específica.  

Nesta aula é visível um tempo de prática específica que possibilitou aos alunos 

adquirirem melhor os conteúdos de ensino preparados para esta aula. Na prática não 

específica apenas foi integrado o tempo do aquecimento e alongamento final. Penso 

que o tempo elevado da organização se deveu ao motivo de haver exercícios novos 

que os alunos não conheciam. Durante metade do tempo total da aula eu optei por 

lecionar em ensino massivo o que, como consequência, conduziu a ter muitos alunos 

para organizar ao mesmo momento, aumentando ainda mais o tempo dedicado à 

organização. Embora eu tenha tentado ser o mais sucinta possível, procurei introduzir 

constantemente novas variantes nos exercícios para motivar os alunos e para que 

adquirissem novos conhecimentos, o que resultou nesta percentagem observável no 

gráfico abaixo. 

 

 

 

Na terceira aula, a totalidade da aula conta com 70 minutos e 56 segundos, e 

os tempos registados correspondem aos valores de percentagem de 7% de instrução, 

30% de organização, 0% de prática não específica e 56% de prática específica. Estas 

percentagens correspondem a uma duração de 4 minutos e 56 segundos para a 

instrução, 21 minutos e 26 segundos para a organização e 39 minutos e 40 segundos 

para a prática específica. 

Nesta sessão penso que não fiz uma boa gestão do tempo. Apesar de ter 

sentido que durante o momento que lecionava os alunos estavam constantemente em 

prática, tal não se verificou pela informação fornecida pelo gráfico. O motivo para tal 

discrepância de valores pode ter-se devido ao caso da orientação não ser uma 

modalidade muito praticada pelos alunos, que levantou algumas dúvidas quanto à 

7% 
26% 

6% 

61% 

0% 

GTS - Aula da 2ª etapa de formação do estagiário 

Instrução Organização Prat. N. especifica Prat. Específica Outros
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instrução e que pôs em causa o tempo de prática específica para a modalidade. 

Também o facto de ter dividido a turma em 3 grupos implicou haver várias rotações 

ocupando mais tempo de organização na aula. 

 

 

 

Na quarta aula, a totalidade da aula conta com 29 minutos e 47 segundos, e os 

tempos registados correspondem aos valores de percentagem de 6% de instrução, 

30% de organização, 18% de prática não específica e 46% de prática específica. 

Estas percentagens correspondem a uma duração de 1 minutos e 56 segundos para a 

instrução, 8 minutos e 52 segundos para a organização, 5 minutos e 23 segundos para 

a prática não específica e 13 minutos e 36 segundos para a prática específica. 

Nesta sessão penso que não fiz uma boa gestão do tempo. Apesar de ter 

havido um adequado tempo de prática total (específica e não específica) de 64%, 

penso que o valor da organização foi muito elevado, o que é um ponto negativo. O 

motivo para tal discrepância de valores pode ter-se devido ao mesmo motivo da aula 

anterior, onde procedi a 3 rotações, o que retira aos alunos tempo de prática já que 

têm de se organizar mais vezes. 

 

7% 

30% 

0% 

56% 

7% 

GTS - Aula da 2ª etapa de formação do estagiário 

Instrução Organização Prat. N. especifica Prat. Específica Outros
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Observação do Comportamento do Professor 

Esta análise do comportamento do professor foi realizada com recurso à 

amostragem temporal, que consiste em observar períodos de 3 minutos, perfazendo 

esses períodos pelo menos 50% da totalidade da sessão, semelhante à figura 

seguinte. 

 

                                  

  0’ – 3’              6’ – 9’             12’ – 15’           18’ – 21’           24’ – 27’                  ETC. 

 

O registo é feito por intervalos de 5 segundo nos períodos de 3 minutos, 

segundo a hierarquia das categorias.  

Os valores obtidos na primeira aula podem verificar-se no gráfico abaixo, onde 

registei na minha prestação 18% de instrução, 43% de feedback, 31% de organização, 

0% de afetividade positiva, 0% de afetividade negativa, 1% de intervenções verbais do 

aluno, 7% de observação e 0% de outros.  

Penso que estes dados não se adequam muito à etapa de planeamento das 

aprendizagens dos alunos em causa, por sendo esta uma aula da avaliação inicial, eu 

deveria ter estado mais tempo a observar e menos tempo nas restantes tarefas. De 

facto senti que a minha intervenção, apesar de ser positiva, não foi ao encontro do 

objetivo da etapa, pois posteriormente a esta aula senti que tinha retirado poucos 

dados e informações sobre os alunos nas matérias, tendo estado mais tempo a corrigi-

los e a ensiná-los. 

 

6% 

30% 

18% 

46% 

0% 

GTS - Aula da 2ª etapa de formação do estagiário 

Instrução Organização Prat. N. especifica Prat. Específica Outros
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A segunda e terceiras aulas não foram observadas neste sistema, pois apenas 

me interessa nesta momento observar uma aula de cada etapa de formação do 

estagiário, tendo optado desta forma por proceder apenas à análise da primeira e 

quarta aulas. 

Os valores obtidos na quarta aula foram de 20% de instrução, 37% de 

feedback, 30% de organização, 0% de afetividade positiva, 0% de afetividade 

negativa, 3% de intervenções verbais do aluno, 10% de observação e 0% de outros.  

 Estes dados apresentados em relação ao comportamento do professor 

permitem-me compreender a minha prestação, sobre a qual penso que pode ser 

otimizada, diminuindo a percentagem de instrução e organização, e aumentando a de 

feedback e observação. Particularmente penso que nesta aula, a percentagem de 

organização foi exagerada. Parte desta percentagem deveria ter sido acrescentada ao 

feedback de modo a corrigir os alunos e melhorar o seu desempenho. 

 

 

 

  

18% 

43% 

31% 

0% 

0% 
1% 

7% 

0% 

SOCP - Aula da 1ª etapa de formação do estagiário 

Instrução Feedback Organização Afectividade P

Afectividade N IVA Observação Outros
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Observação do Comportamento do Aluno 

A observação do comportamento do aluno foi realizada com recurso à 

amostragem temporal, idêntica com os mesmos períodos de tempo estabelecidos para 

o comportamento do professor. Para a seleção dos alunos observados utilizei o critério 

visibilidade pois facilitou-me a identificação do aluno durante a análise da gravação. 

Para este sistema de observação, à semelhança do anterior, também só 

analisei a primeira aula e a quarta, correspondendo á 1ª e 2ª etapas de formação do 

estagiário respetivamente. Assim, na primeira aula observei os alunos Kaio Matias, 

Filipa Ventura e Miguel Ferreira. E na 2ª aula observei o Daniel Teixeira. 

Na primeira aula obtive valores dos alunos na ordem de 42% de atividade 

motora, 0% de demonstração, 0% de ajuda, 7% de manipulação material, 10% de 

deslocamentos, 16% de atenção à informação, 1% de espera, 5% de comportamentos 

fora da tarefa, 1% de intervenções verbais, 0% de afetividade e 0% de outros. 

À luz destes resultados posso afirmar que de facto o comportamento da 

professora teve influência no comportamento dos alunos. Alguns pontos a melhorar 

são o tempo de espera para a execução dos exercícios e os comportamentos fora da 

tarefa. Tanto as percentagens destes itens, como o dos deslocamentos, dizem 

respeito ao tipo de exercício que escolhi para a aula. Como durante algum tempo os 

alunos estiveram em exercício critério estes valores foram superiores, quando 

comparados com o tempo em que o aluno esteve em jogo reduzido, que foi melhor. 

Um objetivo para a minha formação é que, nas próximas aulas, mesmo que 

esteja distante de alguns alunos, devo procurar dar-lhes mais feedback e chamá-los a 

atenção para tais comportamentos, por exemplo os fora da tarefa, de maneira que 

estes compreendam que mesmo não estando ao pé deles, estou a valorizar e a 

observar o seu trabalho. 

 

 

42% 

0% 0% 

7% 10% 
16% 

19% 

5% 
1% 0% 

0% 

OBEL-ULg - Aula da 1ª etapa de formação do estagiário 

Act. Motora Demonstração Ajuda Manip. Material

Deslocamentos Atenção à Inform. Espera Comp. F. Tarefa

Intervenções Verb. Afectividade Outros
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 Na quarta aula obtive valores na ordem de 64% de atividade motora, 0% de 

demonstração, 2% de ajuda, 2% de manipulação material, 4% de deslocamentos, 24% 

de atenção à informação, 4% de espera, 0% de comportamentos fora da tarefa, 0% de 

intervenções verbais, 0% de afetividade e 0% de outros. 

Nesta aula de andebol pode-se verificar que não existiu qualquer 

comportamento indesejado por parte dos alunos, considerando que fiz um bom 

controlo da turma. O tempo de prática motora dos alunos também foi adequado. Este 

valor poderia ter sido superior, se eu não tivesse retirado tempo desta prática motora 

para a categoria de atenção à informação. Portanto, indo ao encontro do que referi 

anteriormente, talvez a instrução devesse ser diminuída.  

 

 

 

Observação do Feedback Pedagógico 

O sistema de observação do feedback pedagógico engloba quatro dimensões: 

a forma, o objetivo, a direção e a afetividade. O método utilizado neste sistema 

consistiu na observação da totalidade da sessão e o registo de ocorrências. 

Com este sistema apenas observei as duas últimas aulas, a terceira e a quarta. 

Isto porque nas aulas anteriores não tive a oportunidade de utilizar microfone, o que 

retira a seriedade dos dados, principalmente na parte verbal. 

Na terceira aula, em relação ao objetivo, 29% dos feedbacks realizados foram 

prescritivos, 32% foram avaliativos, 24% foram descritivos e 7% foram interrogativos. 

Quanto à forma, manifestou uma distribuição de 94% de feedbacks auditivos, 0% 

mistos, 0% quinestésicos e 6% visuais. No que se refere à direção, 16% dos 

feedbacks foram dirigidos ao grupo, 13% à classe e 71% ao aluno. Relativamente à 

afetividade, 100% dos feedbacks foram positivos. 

64% 

0% 

2% 

2% 

4% 

24% 

4% 0% 0% 0% 0% 

OBEL-ULg - Aula da 2ª etapa de formação do estagiário 

Act. Motora Demonstração Ajuda Manip. Material

Deslocamentos Atenção à Inform. Espera Comp. F. Tarefa

Intervenções Verb. Afectividade Outros
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Na totalidade da sessão houve uma taxa de 2,23 feedbacks por minuto, que 

resulta da distribuição dos 158 feedbacks pelos 70 minutos e 55 segundos da sessão. 

Analisando os dados obtidos penso que a distribuição do feedback quanto ao 

objetivo foi positiva, pois consegui diversificar o modo como ajudava o aluno, de 

acordo com a transmissão de informação. Relativamente à forma, a maioria dos 

feedbacks foram auditivos, o que é do meu ponto de vista a forma mais prática de o 

fazer. A direção centrou-se sobretudo no aluno, pois é a maneira de garantir que este 

se mantenha motivado e perceba exatamente qual foi o seu desempenho, de modo a 

melhorá-lo. A afetividade do feedback foi 100% positiva, o que é um ponto forte.  

 

 

 

 

Na quarta aula, em relação ao objetivo, 26% dos feedbacks realizados foram 

prescritivos, 41% foram avaliativos, 32% foram descritivos e 1% foram interrogativos. 

Quanto à forma, manifestou uma distribuição de 91% de feedbacks auditivos e 9% 

visuais. No que se refere à direção, 5% dos feedbacks foram dirigidos ao grupo, 3% à 

classe e 92% ao aluno. Relativamente à afetividade, 100% dos feedbacks foram 

positivos e 0% negativos. 

Na totalidade da sessão houve uma taxa de 2,2 feedbacks por minuto, que 

resulta da distribuição dos 66 feedbacks pelos 29 minutos e 47 segundos da sessão. 

37% 

24% 

32% 

7% 

Prescritivos Descritivos

Avaliativos Interrogativos

Objectivo 

94% 

6% 0% 0% 

Auditivos Visuais

Quinestésicos Mistos

Forma 

71% 

16% 
13% 

Aluno Grupo Classe

Direcção 

100% 

0% 

Pos. Neg.

Afectividade 
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Nesta aula também acredito que os feedbacks transmitidos aos alunos foram 

um ponto positivo no meu comportamento, ajudando-os a melhorar. Este facto verifica-

se, do meu ponto de vista, nas mudanças de atitude e execução que verifiquei nos 

alunos, pois no decorrer de todas as aulas evoluíram bastante desce o início até ao 

fim, demonstrando terem percebido os objetivos dos exercícios e agindo em 

concordância com os mesmos. 
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1% 
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Comparação de Dados 

Comparação entre as Aulas 

Procedendo a uma comparação das três aulas, de acordo com o sistema GTS 

foi possível construir a tabela seguinte referente aos dados obtidos: 

Categorias - GTS 1ª Aula (%) 2ª Aula (%) 3ª Aula (%) 4ª Aula (%) 
Instrução 15 8 7 6 

Organização 13 26 30 30 

Prática não específica 12 6 0 18 

Prática específica 56 61 56 46 

Outros 4 0 7 0 

Duração total 70’40’’ 78’45’’ 70’55’’ 29’47’’ 

 

Com base no conteúdo desta tabela posso aferir que todas as sessões se 

mostraram algo parecidas no que concerne à instrução, tendo esta vindo a decrescer 

de aula para aula. Causa esta que atribuo à agitação inicial com que os alunos 

chegam à aula que me obriga a colocá-los em prática o mais rapidamente possível. No 

que toca ao tempo de organização que foi crescendo de sessão para sessão, penso 

que é um ponto negativo pois os valores parecem-me bastante elevados. 

Relativamente ao tempo de prática, embora registem valores diferentes, penso que 

todas as aulas foram favoráveis pois os alunos mantiveram-se constantemente em 

atividade motora, quer seja esta específica ou não. 

 

De acordo com o sistema SOCP elaborei a seguinte tabela: 

 

Categorias - SOCP 1ª Aula (%) 4ª Aula (%) 
Instrução 18 20 

Feedback 43 37 

Organização 32 30 

Afetividade positiva 0 0 

Afetividade negativa 0 0 

IVA 1 2 

Observação 7 10 

Outros 0 0 

Duração total 70’40’’ 29’47’’ 

 

Com este sistema observo que a categoria feedback ocupou a maior parte do 

tempo da professora, o que é uma mais-valia na aprendizagem dos alunos, uma vez 

que contribuo ativamente durante o desenrolar da sessão para a melhoria significativa 

do desempenho dos alunos. 

 Logo atrás surgem as categorias instrução e organização, onde penso que o 

valor desta última deveria ser muito inferior ao verificado. Na minha visão as mais 
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pertinentes a seguir ao feedback pedagógico, deveriam ser a instrução e a 

observação. 

 

Com o sistema SOCA construi a seguinte tabela de dados das três sessões: 

 

Categorias - SOCA 1ª Aula (%) 4ª Aula (%) 
Atividade Motora 42 64 

Demonstração 0 0 

Ajuda 0 2 

Manipulação material 7 2 

Deslocamentos 10 4 

Atenção à informação 16 24 

Espera 19 3 

Comportamentos fora da tarefa 5 0 

Intervenções verbais 1 0 

Afetividade 0 0 

Outros 0 0 

Duração total 70’40’’   29’47’’ 

 

Nas duas aulas posso verificar uma congruência quanto aos valores de 

atividade motora dos alunos que mantém níveis elevados, o que na minha perspetiva 

poderiam ter sido superiores, pois alguns dos tempos de deslocamentos e espera na 

1ª aula poderiam ter sido evitados. Por outro lado, o tempo que os alunos passaram a 

dar atenção ao professor foi um pouco elevado, mas com isto não afirmo que a 

instrução é menos importante, pois em determinados momentos é crucial para a 

compreensão dos objetivos da aula e sucesso na realização das atividades propostas. 

 

Por último é apresentada a tabela referente ao meu feedback pedagógico: 

 

Feedback Pedagógico 3ª Aula (%) 4ª Aula (%) 

Objetivo 

Prescritivos 37 26 

Descritivos 23 32 

Avaliativos 32 41 

Interrogativos 7 2 

Forma 

Auditivos 94 91 

Visuais 6 9 

Quinestésicos 0 0 

Mistos 0 0 

Direção 

Aluno 72 92 

Grupo 16 5 

Classe 13 3 

Afetividade 
Positiva 100 100 

Negativa 0 0 

Duração total 70’55’’ 29’47’’ 
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No decorrer das minhas aulas, e com referência à tabela anterior é de notar 

que maioritariamente a professora transmitiu aos alunos feedbacks positivos dirigidos 

ao aluno, de forma auditiva e com objetivo prescritivo, descritivo e avaliativo. 

Comparação com Dados da Literatura 

Neste capítulo procedi a uma comparação dos dados obtidos nas sessões com 

alguns estudos realizados sobre esta temática. 

Sistema de Gestão do Tempo da Sessão 

Recorrendo ao autor Diniz (1997) construí esta tabela para a comparação dos 

valores e respetiva crítica. 

 Como referi anteriormente, o valor da organização da aula apresenta-se algo 

elevado quando comparado com a literatura. Os valores restantes surpreenderam-me 

pois encontram-se semelhantes ao do autor, apresentando algumas nuances mas 

pouco evidentes. 

 

Categorias - GTS 1ª Aula (%) 2ª Aula (%) 3ª Aula (%) 4ª Aula (%) Diniz (1997) 
Instrução 15 8 7 6 12,89 

Organização 13 26 30 30 20,41 

Prática não específica 12 6 0 18 14,06 

Prática específica 56 61 56 46 51,03 

Outros 4 0 7 0 2,07 

 

Sistema de Observação do Comportamento do Professor 

A partir do estudo de Piéron (1999) procedi à realização desta tabela de 

comparação. Nesta tabela apercebi-me de algumas diferenças bastante evidentes 

entre as minhas aulas e a literatura, que igualmente tinha detetado anteriormente. 

Assim, o meu valor de feedback é superior ao da literatura sendo um ponto 

positivo. Contudo o meu valor de organização também é mais elevado que o da 

literatura o que constitui um ponto menos favorável.  

Por último, tal como tinha detetado previamente, o meu valor de observação das 

aulas é muito inferior ao da literatura, o que penso ser algo que devo melhorar, 

principalmente nas aulas de avaliação inicial onde pretendo retirar elações importantes 

dobre o desempenho dos alunos. 
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Categorias - SOCP 1ª Aula (%) 4ª Aula (%) 
Piéron (1999) 

Professores 
principiantes 

Professores 
experientes 

Instrução 18 20 13 20 

Feedback 43 37 19,1 26,4 

Organização 32 30 23,5 23,6 

Afetividade positiva 0 0 
1,5 1,9 

Afetividade negativa 0 0 

IVA 1 2 4,8 4 

Observação 7 10 37,1 19,1 

Outros 0 0 1 5 

 

Sistema de Observação do Comportamento do Aluno 

A partir do estudo de Piéron (1982) construí esta tabela elucidativa das 

diferenças e semelhanças entre as minhas sessões e a literatura.  

Reparei que os meus valores tornaram a apresentar-se bastante divergentes, 

especialmente a atividade motora, que eu esperava ser mais elevada na literatura. 

Apenas a atenção à informação se enquadra dentro do previsto na literatura. Os meus 

tempos de espera revelaram-se bastante adequados quando comparados com os 

dados da literatura. 

 

Categorias - SOCA 1ª Aula (%) 4ª Aula (%) 
Piéron (1982) 

Estagiários Professores  
Atividade Motora 42 64 20,8 15,2 

Demonstração 0 0 0,1 0,1 

Ajuda 0 2 1,4 1,3 

Manipulação material 7 2 3,2 4,8 

Deslocamentos 10 4 12 13,1 

Atenção à informação 16 24 34,5 14,4 

Espera 19 3 22,1 40,8 

Comportamentos fora da tarefa 5 0 0,8 3,6 

Intervenções verbais 1 0 3,9 4,2 

Afetividade 0 0 - - 

Outros 0 0 1,2 - 

 

Sistema de Observação do Feedback Pedagógico 

Com base no estudo de Piéron et al. (1985), estabeleço a seguinte comparação 

de valores como mostra a tabela.  

 Noto algumas semelhanças no que toca ao objetivo, forma e direção do 

feedback em relação à literatura. No geral, os meus valores de feedback descritivos e 

avaliativos são superiores, ao contrário dos prescritivos que são inferiores quando 

comparados com a literatura. Ainda assim, nenhum destes dados apresenta uma 

grande amplitude de diferença.  
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Feedback Pedagógico 3ª Aula (%) 4ª Aula (%) Piéron et al. (1985) 

Objetivo 

Prescritivos 37 26 49,7 

Descritivos 23 32 13,9 

Avaliativos 32 41 28,1 

Interrogativos 7 2 3,2 

Forma 

Auditivos 94 91 78,9 

Visuais 6 9 0,1 

Quinestésicos 0 0 0 

Mistos 0 0 21 

Direção 

Aluno 72 92 74,7 

Grupo 16 5 12,8 

Classe 13 3 12,5 

Afetividade 
Positiva 100 100 - 

Negativa 0 0 - 
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Discussão dos resultados 

Neste ponto destaco algumas particularidades que detetei aquando da 

realização deste relatório de observação. De modo geral mostro o meu entusiasmo 

face ao modo como decorreram as aulas que lecionei que se revelaram bastante 

positivas e enriquecedoras para a minha formação. 

Principalmente é de sobressair o tempo de duração das minhas aulas, onde 

devido ao atraso dos alunos, as mesmas ficam aquém do tempo esperado. Todavia, 

pude reparar que mesmo na aula de 45 minutos (4ª aula) consegui obter valores 

bastantes positivos em várias dimensões da lecionação. Tal evidência é elucidativa da 

vantagem que é para os alunos do ensino básico e ensino terem aulas de 45 minutos, 

o que muitas vezes na visão dos professores de Educação Física estes pensam ser 

pouco úteis devido à quantidade de tempo que detêm, mas que eu posso contradizer. 

Com os resultados das minhas aulas, afirmo que as aulas de Educação Física de 45 

minutos conseguem produzir nos alunos aprendizagens significativas quando bem 

geridas pelo professor em relação ao tempo da sessão. A experiência do professor 

também é benéfica quando de trata de analisar as percentagens das categorias 

obtidas nos quatro sistemas de observação. 

O balanço feito na análise das aulas, com recurso aos quatro diferentes 

instrumentos de observação, elucidou-me da minha capacidade de gestão do tempo 

de aula e controlo da disciplina que revelaram dados positivos. Pela comparação 

desses dados com a literatura concluo que os valores de prática específica e não 

específica foram bastante satisfatórios. Pelo contrário, os aspetos negativos foram os 

valores de organização que são muito superiores ao desejado, e os valores de 

observação que ficam aquém dos apresentados pelos estagiários e professores 

experientes. 

Outra característica que julgo que deveria ter recorrido mais vezes é o uso 

frequente do feedback interrogativo, que embora seja semelhante ao da literatura, eu 

considero ser pertinente pois garante melhores aprendizagens uma vez que, o aluno 

reflete sobre o seu desempenho e procura melhora-lo, o que o serve também de 

agente de motivação pois o aluno mantém um papel ativo na sua aprendizagem. 

Quanto à aquisição de novas aprendizagens penso que nas minhas aulas esta 

competência não ficou comprometida pois o tempo de prática específica e não 

específica dos alunos, bem como as taxas de feedback que forneci por minuto foram 

coadjuvantes desse desenvolvimento. Os tempos de atividade motora dos alunos, 

segundo o SOCA, nas minhas sessões foram muito superiores quando comparados 

com a literatura. 
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Outra curiosidade que detenho é, posteriormente, verificar os dados obtidos no 

comportamento dos alunos escolhendo agora o pior aluno da turma, pois os alunos 

que foram selecionados até apresentam bastante predisposição e boas competências 

nas aulas. Todavia apresento-me satisfeita com os resultados exibidos pelos alunos 

que escolhi, segundo o critério visibilidade. 

Uma deceção que vivenciei foi ter reparado que segundo a literatura, os 

professores experientes apresentam baixos valores de feedback, os quais eu 

considerava serem bastantes superiores e que não foram idênticos aos meus. 

Penso também que estes quatro sistemas de observação são uma excelente 

ferramenta para observação e análise das aulas e deveriam ser utilizados mais vezes 

por professores de Educação Física, ou por exemplo em cenários de avaliações do 

professor, quer em avaliações internas ou externas. 
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