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Resumo 

 

O presente relatório baseou-se no processo de estágio pedagógico, parte 

integrante do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

O estágio pedagógico realizou-se na Escola Secundária 2,3 Dona Filipa de Lencastre, 

durante o ano letivo 2014/2015. Pretendo descrever os principais desafios vividos 

durante o estágio, bem como as estratégias utilizadas para a sua superação. Alguns 

problemas sentidos ficam ainda como uma necessidade de formação no meu futuro 

profissional. 

 Na área 1, saliento como principal dificuldade a motivação dos alunos para a 

prática e como ponto fraco a capacidade de organização das aulas, bem como a 

especificidade do feedback no acompanhamento dos Jogos Desportivos Coletivos (JDC). 

Na área 2, deverei melhorar o rigor na utilização de procedimentos científicos, como a 

construção e aplicação de instrumentos e o processamento dos dados recolhidos. Na 

área 3, saliento como principal dificuldade o recrutamento de alunos para participação 

nos treinos de Desporto Escolar (DE). Como principal qualidade nesta área realço a 

capacidade de intervenção no treino, numa modalidade na qual não tinha qualquer tipo 

de experiência. Por fim na área 4, destaco como principal ponto fraco a dificuldade em ter 

uma intervenção mais ativa junto do conselho de turma. 

 

Palavras chave: Educação Física, escola, alunos, planeamento, avaliação, 

feedback, instrução, desporto escolar, competências, comportamento 
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Abstract 

 

This report was based on the teaching practice process, part of the Master in 

Teaching Physical Education in Primary and Secondary Levels. The teaching practice 

was held in the Escola Secundária 2,3 Dona Filipa de Lencastre, during the school year 

2014/2015. I intend to describe the main challenges experienced during the course of the 

practicum year and the strategies used to overcome them. Some pressing questions are 

still as a need for training in my professional future.  

In area 1, I stress as the main difficulty the students motivation to be engaged in 

the Physical Education class. The class organization, as well as the specificity of the 

feedback in team sports were the strongest areas. In area 2, I must improve the accuracy 

in the use of scientific procedures, such as construction and application of instruments 

and processing the collected data. In area 3, the main difficulty was recruiting students for 

participation in the Sports School training (DE). As for the major quality I identify the 

capability of giving feedback to students as an unexperienced coach. Finally, in  area 4 

the major weakness was the difficulty of having a more active intervention in the class 

council meatings. 

 

Keywords: Physical Education, school, alumnae, planning, evaluation, feedback, 

instruction, scholar sports, skills, behaviour 
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1. Introdução 

 

Este documento é um balanço e reflexão de todo o trabalho desenvolvido no 

âmbito do estágio pedagógico na escola secundária 2,3 Dona Filipa de Lencastre durante 

o ano letivo de 2014/2015. Este relatório assume uma importância fulcral na conclusão 

de todo um ano de trabalho visto que descreve as vicissitudes e problemáticas do meu 

ano de estágio, assim como as soluções que encontrei para resolver esses mesmos 

problemas. 

Inicialmente é apresentada uma contextualização da escola secundária 2,3 Dona 

Filipa de Lencastre, através da análise do Projeto Educativo (PE) e reflexão do 

funcionamento da escola. Seguidamente apresento a caracterização dos recursos 

temporais e materiais, assim como, do grupo de EF e do grupo de estágio. Na parte final 

da contextualização faço a caracterização da turma à qual leccionei as aulas de EF 

durante todo o ano letivo, assim como, do grupo de Desporto Escolar (DE). 

 Na parte principal do documento, apresento uma descrição detalhada do trabalho 

realizado nas quatro áreas que fazem parte do estágio pedagógico – organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem (área 1); inovação e investigação (área 2); 

participação na escola (área 3) e relação com a comunidade (área 4). Dentro de cada 

área, serão descritos os seus objetivos específicos, assim como, será efectuado o 

balanço de todo o trabalho desenvolvido e as estratégias utilizadas para ultrapassar as 

principais dificuldades sentidas. 

  



 12 

2. Contextualização 

2.1. Escola/Agrupamento 

 

A escola secundária 2,3 de Dona Filipa de Lencastre resulta da transformação do 

liceu Dona Filipa de Lencastre, um antigo liceu feminino vincado na tradição ensino liceal 

feminino, num estabelecimento de ensino secundário de coeducação, após as reformas 

do regime democrático em 1974. O liceu foi fundado em 21 de Setembro de 1928, após 

uma procura crescente do ensino secundário público pelas raparigas de Lisboa. Mais 

recentemente, o Agrupamento de Escolas Dona Filipa de Lencastre (AEDFL) iniciou a 

sua atividade no ano letivo de 2007/2008, sendo que em 2009/2010 passou também a 

integrar o jardim de infância António José de Almeida. Apesar de não ter a capacidade de 

analisar o que era a escola antes da integração do jardim de infância, posso constatar 

que existe uma interligação muito bem conseguida do percurso escolar dos alunos, 

sendo que todas as escolas se encontram no mesmo bairro, o que facilita a transição dos 

mesmos de uma escola para a outra. 

O agrupamento está localizado no bairro do Arco do Cego, na freguesia de S. 

João de Deus, junto ao Instituto Superior Técnico, à Casa da Moeda e à sede da Caixa 

Geral de Depósitos. Esta escola está integrada, e é a escola sede, do agrupamento de 

escolas Dona Filipa de Lencastre. Pertencem ainda ao agrupamento o Jardim de Infância 

(JI) António José de Almeida e a Escola Básica (EB) 1 de S. João de Deus. Apesar de 

ser uma escola pequena, inclui os 2º e 3º Ciclos de Ensino Básico (CEB) e o ensino 

secundário. Como já foi referido, o agrupamento começou por ser um liceu feminino no 

princípio do século XX, num outro palácio do bairro e, após várias transformações físicas 

e institucionais, culminou neste conjunto de 3 escolas públicas com instalações 

renovadas e modernas. 

2.1.1. Análise do Projeto Educativo 

 

O PE está estruturado de forma a apresentar a identidade da comunidade 

educativa, assim como “...definir o sentido da sua ação educativa e afirmar a sua 

autonomia” (AEDFL, 2011). Tem também como função assegurar e legitimar as 

finalidades e as práticas da escola. 

No PE, a escola aponta como principais pontos fortes o sucesso escolar, o 

programa de apoio a alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), salas de 

estudo e apoios individualizados e a responsabilidade elevada dos docentes. Como 
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principais pontos fracos, a falta de pessoal não docente e funcionários, o incumprimento 

dos alunos por normas de assiduidade, pontualidade e cordialidade e a falta de espaços 

de lazer e de estudo. 

Existem diversas referências às disciplinas de Português e Matemática, através 

dos planos de Ação de Matemática II e o plano Nacional de Leitura, sendo que um dos 

objetivos da escola é que esta tenha “...uma forte componente científica para 

prosseguimento de estudos, trabalhando para níveis de excelência” (AEDFL, 2011). No 

que concerne a disciplina de EF, esta tem pouco ênfase no PE surgindo apenas como 

uma expressão motora, mas aparentemente com pouca relevância na missão da escola 

e das estratégias de intervenção junto dos seus alunos. A única referência relativamente 

à EF é a desta disciplina se afigurar como uma estratégia de melhorar a disciplina, 

assiduidade e pontualidade dos alunos e não como um meio de promover hábitos de vida 

saudável. 

2.1.2. Reflexão 

 

A escola está inserida num meio sócio económico médio a elevado com os alunos 

a terem uma oferta educativa e desportiva extremamente diversificada. A atitude dos 

alunos face à disciplina de EF foi um problema por nós identificado desde o início deste 

ano letivo. Apesar do DE estar bem desenvolvido e estruturado na nossa escola, com 

bons resultados a nível nacional, a EF enquanto disciplina do currículo parece não ser 

levada muito a sério, especialmente no ensino secundário. Este foi o nosso ponto de 

partida para identificar o problema de estudo. Esta nossa percepção baseou-se em 3 

tipos de informação: as opiniões e atitudes dos alunos face à disciplina, a opinião dos 

professores de EF e a informação retirada de documentos estruturais da escola. 

Particularmente no ensino secundário, há uma desvalorização da disciplina muita vezes 

argumentada devido ao atual regime de avaliação. Atrasos constantes, faltas justificadas 

sob vários pretextos e desmotivação para a prática são alguns dos exemplos mais 

frequentes. 

As expectativas das famílias em relação à escola são muito elevadas, com maior 

incidência nos alunos que frequentam o ensino secundário, onde se regista um grande 

investimento na educação para prosseguimento de estudos. Esta análise faz sentido se 

tivermos em conta a reputação académica da escola. A nível nacional, no ano lectivo 

2013/2014, o seu posicionamento no ranking das escolas foi bastante positivo tanto nos 

exames do ensino secundário (72º em 628), como nos do 6º (121º em 1168) e 9º anos de 

escolaridade (145º em 1259). Segundo as orientações do Projeto Curricular (PC) de 
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2014/2015, o número máximo de alunos por turma são 26 para o 1º CEB, 28 para o 2º 

CEB e 30 para o 3º CEB. O quadro é constituído por 105 docentes, dos quais 30 são 

contratados. 

Uma das grandes características deste agrupamento é a participação dos 

encarregados de educação (EE) na vida escolar dos seus educandos, não só de forma 

informal, como de forma mais organizada, através da Associação de Pais (AP). Esta é 

uma instituição sem fins lucrativos dirigida exclusivamente por pais e EE em regime 

integral de voluntariado. Encontra-se extremamente bem organizada, promovendo 

diversas atividades como a natação, o banco de livros e parcerias com escolas de 

línguas. Considero que esta participação ativa dos pais pode ser uma vantagem no 

sentido em que transmite aos alunos uma necessidade premente de se 

responsabilizarem pelo seu percurso académico de sucesso, sendo que, por outro lado, 

uma participação excessiva dos mesmos poderá criar situações de pressão face às 

classificações dos alunos. 

2.2. Grupo de Educação Física 

 

O departamento de EF é constituído por professores que foram bastante 

importantes na troca de informações sobre estratégias de ensino, planeamento, processo 

avaliativo ou mesmo procurando melhorar o feedback em diversas matérias nas quais 

apresentei maior dificuldade. Em seguida faço uma análise do grupo. 

2.2.1. Pontos fortes 

 

O grupo apresenta um conjunto de professores bastante experientes na 

leccionação da disciplina de EF. Apesar de ter existido algum atraso na colocação dos 

professores para o ano letivo de 2014/2015, penso que a integração dos professores 

recém chegados fez-se de forma bastante conseguida e estes vieram trazer qualidade 

não só nas suas aulas mas também ao grupo de EF e DE. 

Para além da experiência e conhecimento dos professores do grupo penso que a 

mais valia do grupo de EF é sem dúvida a organização e resultados do DE. Através do 

quadro de resultados do DE, em baixo apresentado, podemos observar não só a 

qualidade dos resultados obtidos nos últimos anos, mas também a sua estabilidade, que 

se deve em grande parte à continuidade dos escalões e à existência de professores 

especialistas nas diversas modalidades. 
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Primeiros Classificados da Fase Local – Lisboa Cidade 

Ano 
2011/2012 

Futsal infantil B masculino 
Badminton infantil B masculino 
Voleibol infantil A masculino 
Voleibol iniciados masculinos 
Voleibol juniores femininos 

Ano 
2012/2013 

Voleibol  juniores Femininos 
Voleibol infantil B masculino 
Voleibol infantil B feminino 
Voleibol infantil A masculino 
Badminton infantil B misto 
Badminton vários escalões/misto 

Ano 
2013/2014 

Voleibol juniores femininos 
Basquetebol juniores masculinos 
Tiro c/ arco vários/mistos 

Tabela 1 – Equipas de DE primeiras classificadas (fase local) nos últimos anos 

2.2.2. Pontos fracos 

 

Como aspetos menos positivos posso referir o facto do grupo apresentar 

professores com ideias bastante diferenciadas daquilo que é uma aula de EF de 

qualidade e a maneira como a mesma deve estar estruturada. Esta conclusão foi retirada 

de um conjunto de entrevistas que realizámos no âmbito do estudo da área 2 e que teve 

como tema base a tipologia e estrutura de aula utilizados pelos professores, assim como 

a sua opinião sobre o Programa Nacional de Educação Física (PNEF) aspeto que será 

detalhado mais à frente neste documento. Este factor, aliado ao facto de não existir um 

projeto plurianual que oriente de forma sólida as práticas dos professores, faz com que 

haja muito trabalho individualizado por parte destes. Desta forma, as decisões a nível de 

gestão curricular não são feitas de forma clara dentro do grupo, o que faz com que cada 

professor possa escolher as matérias que lecciona, criando algumas lacunas em relação 

aquilo que são as orientações dos PNEF. Como tentativa de resolução deste problema, 

procurámos melhorar o Protocolo de Avaliação Inicial (PAI) realizado pelos professores 

estagiários do ano anterior criando um documento que fosse de análise e aplicação fácil 

e que promovesse o trabalho em conjunto de todos os professores. No entanto, 

constatámos que os professores, não o utilizaram nas suas aulas, o que reforça a noção 

que tínhamos de um grupo de EF com dificuldade em modificar hábitos de trabalho 

anteriores por metodologias de aula em maior consonância com os PNEF. 
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2.2.3. Grupo de estágio 

 

Cada professor estagiário esteve responsável pelo planeamento, condução e 

avaliação de uma turma do professor orientador. As aulas foram orientadas por mim 

sempre sob supervisão do professor orientador e dos meus colegas de estágio. Todos os 

elementos acima descritos foram fundamentais no processo de orientação e discussão 

das diferentes tarefas de turma. 

No que concerne ao DE cada elemento do grupo de estágio esteve responsável 

pelo planeamento e condução do treino de um grupo-equipa. Assim, os meus colegas 

ficaram responsáveis pela orientação do grupo equipa de voleibol no escalão de infantis 

A e de infantis B de badminton, sendo que, eu fiquei responsável pelo grupo equipa de 

voleibol no escalão de iniciados masculinos. 

O núcleo de estágio apresentou-se bastante unido ao longo de todo o ano no 

sentido de melhorar as suas competências individuais do ponto de vista da leccionação 

das suas aulas, assim como da capacidade de crítica construtiva e trabalho colectivo. 

Houve uma grande cooperação no sentido de ajuda mútua observando as aulas uns dos 

outros, realizando críticas construtivas e discutindo as aulas no final das mesmas. 

2.3. Recursos temporais 

 

Em seguida é possível observar a calendarização do ano lectivo 2014/2015, a 

qual inclui todos os períodos de aulas e interrupções lectivas contempladas. 

 

Tabela 2 - Períodos letivos 2014/2015 

Período lectivo Início Término 

1º período 15 de Setembro de 2014 16 Dezembro de 2014 

2º período 5 de Janeiro de 2015 20 de Março de 2015 

3º período 7 de Abril de 2015 5 de Junho de 2015 

 

Tabela 3 - Interrupções letivas 2014/2015 

Interrupções lectivas Início Término 

Natal 17 de Dezembro de 2014 2 de Janeiro de 2015 

Carnaval 16 de Fevereiro de 2015 18 de Fevereiro de 2015 

Páscoa 23 de Março 6 de Abril 

 

A Tabela 4 expõe o horário destinado à disciplina de EF para a turma em questão 

e o número total de aulas por período. 
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Tabela 4 - Horário da disciplina de Educação Física 

Períodos 

lectivos 

Dias da semana 

1º período 2º período 3º período 

Terça-feira Quinta-

feira 

Terça-feira Quinta-

feira 

Terça-feira Quinta-feira 

Horário 10:15h – 11:45h 10:15h – 11:45h 10:15h – 11:45h 

Tempo 90 minutos 90 minutos 90 minutos 
Nº de aulas 26 aulas 22 aulas 18 aulas 

 

Fazendo uma observação cuidada das tabelas acima apresentadas podemos 

concluir que a turma teve, ao longo de todo o ano lectivo, 66 aulas de EF, o que perfaz 

um total de 5940 minutos. 

O tempo programado destinado à disciplina de EF na escola é de dois blocos de 

90 minutos. Porém, o regulamento interno da escola refere que os alunos possuem 10 

minutos de tolerância para que tenham tempo para se equipar. Para a saída, os alunos 

deverão sair 5 minutos mais cedo. Assim sendo, para ambas as aulas o tempo útil é 

apenas de 80 minutos. 

2.4. Recursos materiais 

2.4.1. Espaços de aula 

 

A escola apresenta seis espaços de prática desportiva sendo que cinco são no 

interior da escola, o ginásio Sena, o ginásio Adelaide, o ginásio C, o ginásio D e um 

corredor para a prática de ténis de mesa. O sexto espaço é um polidesportivo exterior 

que apresenta um campo de futebol e quatro de basquetebol sendo que também poderão 

ser desenvolvidas outras atividades. 

O ginásio Sena e o ginásio Adelaide são ginásios iguais e contíguos. Apresentam 

um espaço amplo e de qualidade para a prática dos desportos colectivos visto que 

possuem quatro tabelas de basquetebol fixas e duas desmontáveis, duas balizas e redes 

de voleibol/badminton. 

O ginásio C encontra-se no piso inferior da escola e é utilizado maioritariamente 

para a prática de atividades gímnicas. Possui no seu interior vários colchões, dois 

minitrampolins, dois cavalos, duas traves, umas barras paralelas entre outros aparelhos 

para a prática da ginástica. Existe ainda a possibilidade de prática da escalada visto 

possuir uma parede artificial ou de diversas artes marciais tendo em conta a existência de 

sacos. 
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O ginásio D é contiguo ao anterior e é utilizado maioritariamente pelo 2º CEB visto 

ter dimensões mais reduzidas e o equipamento não ser o ideal para os alunos mais 

velhos (ex. tabelas de basquetebol demasiado baixas). 

O corredor de ténis de mesa é um espaço entre o ginásio Sena e o ginásio 

Adelaide que possui seis mesas e é utilizado como espaço alternativo ou de recurso para 

quem se encontra nestes ginásios. 

O polidesportivo exterior é um espaço que, do ponto de vista do roulement é 

utilizado pelo professor que está destacado para o ginásio C, podendo este optar entre 

ficar no interior ou no exterior. 

2.4.2. Utilização de cada espaço 

 

Na Tabela 5 são apresentadas todas as possibilidades de matérias a serem 

leccionadas em cada um dos espaços anteriormente apresentados. 

Tabela 5 - Possibilidades de utilização de cada espaço 

 Ginásio 
Sena 

Ginásio 
Adelaide 

Ginásio C Ginásio D Corredor Polidesportivo 
exterior 

Andebol X X  X  X 

Futebol X X  X  X 

Basquetebol X X  X  X 

Voleibol X X  X  X 

Ginástica   X    

Atletismo   X   X 

Badminton X X X X   

Ténis de 
mesa 

    X  

Dança X X X X   

  

Todos os espaços de aula apresentam condições muito boas para a EF. Estes 

permitem que cada turma possa trabalhar no seu espaço sem que exista problemas de 

espaço ou de ruído provenientes de outra aula. No entanto, a maior vantagem destes 

espaços é a sua polivalência. Excluindo o ginásio C, dedicado apenas a matérias que 

não incluam a utilização de bolas, todos os outros ginásios possuem as marcações da 

maioria das modalidades coletivas. Isto é uma enorme vantagem no momento de planear 

a aula uma vez que, na maioria dos casos, os professores não se encontram restringidos 

pelas características do espaço. 
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2.4.3. Rotação de espaços 

 

A Tabela 6 apresenta a rotação de espaços que será efectuada durante o ano 

lectivo de 2014/2015, assim como o número de aulas que a turma terá em cada espaço. 

Os espaços do polidesportivo exterior e do corredor de ténis de mesa não serão incluídos 

nesta tabela, uma vez que não entram no roulement da escola. 

Tabela 6 - Rotação de espaços para a turma 

Períodos 
lectivos 

1º período 2º período 3º período 

Espaços GS GA GC GD GS GA GC GD GS GA GC GD 

Número de 
aulas 

6 6 7 8 4 4 5 4 4 4 4 4 

 

Relativamente ao roulement este encontra-se bem construído uma vez que 

procura que todas as turmas tenham o mesmo tempo em todos os ginásios no final de 

cada período do ano. Apesar de apenas se encontrarem 4 espaços no roulement, o 

espaço exterior também pode ser utilizado pelo professor que se encontrar destacado 

para o ginásio C. No entanto, houve sempre uma boa comunicação e solidariedade entre 

os professores no sentido de abdicarem do espaço para o qual estavam destacados caso 

outro professor o solicitasse, por exemplo, para efeitos de avaliação de alguma matéria. 

2.5. Caracterização da turma 

 

A turma é constituída por 27 alunos, dos quais 10 são rapazes e 17 são raparigas, 

com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos. É uma turma do curso de ciências 

socioeconómicas que apresenta algumas dificuldades ao nível do rendimento tendo em 

conta que 8 alunos já reprovaram pelo menos um ano durante o seu percurso escolar. No 

início do ano a turma era constituída por 24 alunos sendo que entraram 3 alunas a meio 

do ano letivo, 2 dessas alunas devido à mudança de curso e outra por mudança de 

estabelecimento de ensino 

Três alunos no início ano letivo encontravam-se impedidos pelo médico de realizar 

as aulas práticas de EF. Uma aluna encontrava-se privada da prática de atividade física 

durante trinta dias por ter sido sujeita a uma operação cirúrgica, enquanto outra tinha 

uma lesão ao nível da coluna vertebral. Um aluno tinha uma fascite plantar bilateral nos 

dois pés e encontrava-se desta forma impedido de realizar a prática. Uma das alunas 

iniciou a prática das aulas pouco tempo depois do início do ano letivo sendo avaliada da 

mesma forma que a maioria da turma. Os outros dois alunos foram sujeitos a uma 



 20 

avaliação complementar na área dos conhecimentos. No início do 2º período do ano 

letivo ambos os alunos já podiam realizar as aulas, embora a aluna em questão com 

algum condicionamento do ponto de vista do impacto na coluna vertebral. Ambos os 

alunos foram avaliados como os restantes colegas, no 2º período. No último período do 

ano letivo uma aluna que apresentou ao longo de todo o ano alguns problemas de 

assiduidade, justificando sucessivamente toda e qualquer ausência à aula de EF, 

apresentou um atestado médico que a impedia de praticar qualquer atividade desportiva 

por lesão muscular torácica. No entanto, a aluna não compareceu mais às aulas de EF 

salvo até aos últimos dias do ano letivo, não tendo tido possibilidade de a avaliar em 

regime especial de avaliação como seria espectável. Embora a turma não tenha qualquer 

aluno com NEE existem alunos que necessitam de alguma atenção especial devido a 

problemas de comportamento, o que por vezes perturbou o funcionamento da aula. 

2.5.1. Disciplina de Educação Física 

 

No primeiro dia de aulas foi distribuído a cada aluno uma ficha de identificação 

que tinha por objetivo recolher informações de cariz pessoal, como os dados pessoais de 

cada um, assim como, um conjunto de informações relativas à disciplina de EF. 

Relativamente às informações relacionadas com a disciplina de EF uma das 

questões colocadas estava relacionada com o gosto dos alunos pela disciplina. Após a 

análise de todas as respostas concluiu-se que 17 alunos gostavam da disciplina, sendo 

que 6 alunos não gostavam e 4 alunos não responderam. Concluiu-se assim que 63% 

dos alunos gostavam da disciplina e apenas 22% afirmavam não gostar. Dos alunos que 

não gostavam apenas dois enunciaram uma razão, sendo ela o facto de não gostarem da 

maioria das modalidades e preferirem desportos individuais. Esta informação foi 

importante na medida em que concluí que a maioria da turma se encontrava predisposta 

e motivada para a realização das aulas de EF. 

A segunda questão colocada à turma prendeu-se com as matérias preferidas dos 

alunos. Usando a escala: 1 (não gosto nada), 2 (gosto pouco), 3 (indiferente), 4 (gosto) 

ou 5 (gosto muito) a pergunta analisava os gostos dos alunos para que numa fase 

posterior fosse possível aferir que matérias os alunos preferiam. O Gráfico 1 estrutura as 

respostas da turma para uma melhor compreensão. 
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Gráfico 1 - Gosto dos alunos pelas matérias lecionadas na disciplina de Educação Física 

 

Observando o gráfico pode-se concluir que a matéria mais registada com “gosto 

muito” foi o voleibol. Por outro lado a matéria que os alunos mais vezes escolheram como 

“não gosto nada” foi a ginástica acrobática. As matérias com mais registos positivos 

foram o badminton, o basquetebol e o voleibol. Por outro lado as matérias com mais 

registos negativos foram a ginástica acrobática, a ginástica de solo, a ginástica de 

aparelhos e as danças. Assim, é necessário tentar compreender o que levou os alunos a 

preterirem determinadas matérias em relação a outras, bem como, tentar encontrar 

estratégias para que os alunos se encontrem tão motivados nessas como nas outras 

matérias. Não obstante, é fundamental que as aulas tenham a qualidade e dinâmica 

suficientes para que, nas matérias que os alunos assinalaram como preferidas, 

continuem a estar motivados para melhorar. 

Os alunos também foram questionados sobre as matérias nas quais tinham mais 

facilidade e as que tinham mais dificuldade. Quando os alunos respondiam “ginástica” 

foram consideradas todas as opções – ginástica acrobática, ginástica de solo e ginástica 

de aparelhos. O Gráfico 2 estrutura as respostas para uma melhor compreensão. 
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Gráfico 2 - Matérias em que os alunos sentem mais facilidades e mais dificuldade 

 

2.6. Caracterização do grupo de Desporto Escolar 

 

O DE da escola secundária 2,3 Dona Filipa de Lencastre tem na sua oferta 

desportiva um dos seus pontos fortes. Existe um enorme número de modalidades 

desportivas pelas quais os alunos podem optar, sendo que, existe uma boa participação, 

em particular dos alunos do 3º CEB. Nos últimos anos várias modalidades obtiveram 

resultados relevantes como, por exemplo, no basquetebol os alunos venceram o 

campeonato regional de juvenis, no ano letivo 2013/2014, e no badminton conseguiram o 

vencer o campeonato regional e nacional no últimos três anos. Neste sentido, é de 

estranhar as escassas referências no PE a este projeto que, não só tem promovido 

hábitos de vida saudável aos alunos da escola, como tem alcançado resultados bastante 

positivos. 

O voleibol é uma modalidade que tem algum impacto cultural na Escola 

secundária 2,3 Dona Filipa de Lencastre. Ao todo existem quatro grupos-equipa de DE 

(Infantis A masculinos e femininos, Infantis B e Iniciados masculinos), e ainda uma equipa 

federada com vários escalões, sobretudo femininos. Isso reflete-se na forma como os 

professores lecionam as aulas, em várias ocasiões preferindo a modalidade de voleibol 

sobre as outras e, também na qualidade dos alunos em relação a outras matérias.  

O grupo de iniciados masculinos é um grupo que apresenta alunos que já 

participaram em atividades de voleibol do DE em anos anteriores, inclusive trabalhando 

com a mesma professora. Este facto permite que exista algum trabalho de raiz que faz 

com que a maioria dos alunos apresente bons níveis de jogo para a idade. O principal 
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problema do grupo é a falta de assiduidade dos alunos aos treinos o que trouxe 

dificuldades do ponto de vista do planeamento das sessões de treino. Posteriormente 

neste documento será realizada uma reflexão detalhada sobre as dificuldades do núcleo 

de DE. 

3. Calendarização 

 

A seguinte tabela ajuda a compreende melhor aqueles que foram os objetivos ao 

longo das etapas de formação, assim como, as dificuldades sentidas ao longo do ano 

letivo. 

 

 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 

Á
re

a 
1 

C
on

du
çã

o 
do

 
E

ns
in

o Prevenção de 
comportamentos de 

indisciplina 

Melhoria do ciclo de feedback 
Melhoria das ajudas e 

feedback nas matérias de 
ginástica e voleibol 

Estratégias de 
envolvimento da turma 

P
ré

 e
 P

ós
 

In
te

ra
çã

o 

Planeamentos: anual, 
etapa e UE 

Projetos 

Aferição de critérios de 
avaliação  

Á
re

a 
2 Identificação e 

caracterização do 
problema 

Aplicação de instrumentos Resultados e 
estratégias de melhoria 

Á
re

a 
3 

Planeamento do núcleo 
de DE Intervenção no treino Intervenção no treino 

Á
re

a 
4 

Planeamento da Direção 
de Turma 

Aferição das problemáticas da 
turma Intervenção 

A
tiv

id
ad

es
 

PAA, trabalhos de IE, 
PIF  

Realização “Filipa 
Sobre Rodas” 

Apresentação do 
estudo 
1º CEB 

PTI 

Tabela 7 – Calendarização de objetivos/dificuldades por etapa de formação 
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4. Área 1 

 

No que concerne a área da organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

os objetivos e atividades repartem-se por três âmbitos: o planeamento, a condução do 

ensino e a avaliação. Em seguida serão apresentados os objetivos que foram delineados 

em cada um deles, assim como um balanço do trabalho realizado, as dificuldades 

sentidas e como foram ultrapassadas. 

4.1. Planeamento 

4.1.1. Planeamento da Avaliação Inicial 

 

Relativamente ao planeamento, a primeira tarefa do grupo de estágio foi 

reformular o PAI já existente na escola. O PAI “é um processo decisivo pois, para além 

de permitir a cada professor orientar e organizar o seu trabalho na turma, possibilita aos 

professores assumirem compromissos coletivos” (Jacinto, Carvalho, Comédias, & Mira, 

2011). 

Assim, à medida que iniciámos a lecionação fomo-nos deparando com algumas 

dificuldades do ponto de vista da aplicação do mesmo, no que concerne a Avaliação 

Inicial (AI) dos alunos. Desta forma, concluímos que seria fundamental uma revisão do 

documento no seu aspeto estrutural e científico. Focámo-nos nas orientações de 

Carvalho (1994) para a construção de um documento de AI nos seguintes parâmetros: 

- definição dos objetivos fundamentais do período/etapa de AI; 

- estabelecimento do período de AI; 

- definição das características das aulas para este tipo de trabalho; 

- identificação dos aspetos críticos no percurso de aprendizagem de cada 

matéria; 

- construção de situações que possibilitassem a observação desses aspetos 

nas diversas matérias; 

- construção de um sistema de registo em consonância com os níveis indicados 

nos PNEF – Introdutório, Elementar e Avançado. 

Seguidamente, apresento todas as alterações específicas que foram feitas ao 

documento original com a ajuda dos meus colegas de estágio: 
- substituição das tabelas de referência da aptidão física, orientada para a 

performance, pelas tabelas de referência da ZSAF do Fitnessgram (2002); 
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 -  atualização do teste de abdominais (protocolo do Fitnessgram, 2002) por uma 

adaptação feita em grupo de EF; 
 -  acrescento de indicadores de observação coletiva dos níveis de jogo para os 

Jogos Desportivos Coletivos (JDC); 
-  subtração das matérias que não seriam observadas na AI (corrida de barreiras e 

danças). 

Uma das dificuldades por mim sentidas durante a adaptação do PAI e à qual fiz 

referência no Plano Individual de Formação (PIF) foi desenvolver um documento que 

estivesse de acordo com as normas do PNEF, fosse funcional e, ao mesmo tempo, 

passível de ser aceite pelo grupo de EF. Isto requereu uma enorme pesquisa de outros 

documentos de AI, o que acabou por consumir bastante tempo, numa altura do estágio 

bastante complicada desse ponto de vista.  

As alterações realizadas foram bem fundamentadas, tendo sempre por base o 

PNEF e as práticas do grupo de EF. Um dos erros cometidos no ajustamento do PAI, foi 

a eliminação das matérias de danças, salto em altura e corrida de barreiras. No caso da 

dança, verificámos que muito poucos alunos tinham tido contacto com esta matéria, o 

que nos levou a atribuir uma menor importância à AI desta matéria. O salto em altura 

também não foi inicialmente avaliado porque considerámos uma matéria simples do 

ponto de vista técnico, e passível de criar menores diferenças de desempenho entre os 

alunos. Essa decisão foi tomada numa fase em que estávamos preocupados em avaliar 

matérias mais complexas, como os JDC, a ginástica, e o badminton. Por último, a corrida 

de barreiras não foi incluída no PAI pelo facto de não se constituir como uma matéria do 

currículo da escola, por falta de material. Segundo Carvalho (1994), na AI os alunos 

deverão ser confrontados com todas as matérias selecionadas, tendo por referência o 

programa nacional, o que acabou por não acontecer. 

No que concerne à implementação do PAI durante o período de AI deparei-me 

com algumas dificuldades. A principal, esteve relacionada com o facto de não ter 

conseguido observar de forma eficaz, todos os alunos, em todas as matérias, o que 

tornou bastante difícil o diagnóstico e consequente prognóstico dos mesmos. Como 

referem Rosado e Mesquita (2009), a realidade é muito complexa, a percepção e análise 

desta produzem, sobre a sua representação, transformações significativas. Esta 

passagem da percepção à representação supõe a perda e a transformação de um certo 

número de elementos. Esta dificuldade foi ultrapassada através da construção de fichas 

de observação, onde estavam explícitos os indicadores mais importantes a observar. 
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4.1.2. Plano anual de turma 

 

O plano anual de turma (PAT) é um documento que permite ao professor orientar 

o trabalho da turma durante todo o ano lectivo. Permite que este saiba que matérias 

desenvolver e com que metodologias, assim como o momento propício para as trabalhar 

com a turma. Estruturou-se, de acordo com um modelo de planeamento por etapas. 

Foram consideradas cinco etapas: Avaliação Inicial, Recuperação e Aprendizagem, 

Aprendizagem e Desenvolvimento e Consolidação das Aprendizagens. 

O PAT incluiu assim todas as informações necessárias a um planeamento 

ajustado às características da turma. Algumas das informações mais importantes 

definidas neste documento foram: a caracterização da turma, os resultados da AI para 

cada matéria, as matérias definidas como prioritárias, a distribuição das matérias ao 

longo do ano, os objetivos específicos por etapa, as estratégias de ensino e as 

metodologia de avaliação a utilizar.  

As matérias prioritárias foram definidas através da contagem de alunos com maior 

número de níveis Não Introdutório (NI) uma vez que, como indica Carvalho (1994), 

matérias prioritárias são aquelas cujos resultados da AI se afastam mais dos programas 

nacionais. 

Uma das dificuldades sentidas durante a construção do PAT foi a definição de 

objetivos para cada uma das matérias. O PAI surgiu aqui como uma ferramenta 

importante pelo facto de já fazer uma seleção de objetivos a observar nas atividades. No 

entanto, foi necessário, através de trabalho de grupo no núcleo de estágio, conferir-lhes 

maior progressão, maior pertinência e maior funcionalidade. 

Uma segunda dificuldade sentida foi a definição de critérios de avaliação 

sumativa. Pelo facto de os critérios utilizados na escola estarem bastante 

desenquadrados das orientações metodológicas do PNEF, foi necessário utilizar critérios 

que, respeitando as orientações da escola, considerássemos mais adequados.  

4.1.3. Planos de etapa 

 

Os planos de etapa apresentaram, os objetivos de uma forma mais descritiva,  as 

estratégias de ensino a serem utilizadas, a formação de grupos de trabalho consoante os 

níveis das diferentes matérias, assim como, as prioridades de formação do professor e os 

alunos críticos. Houve alguma dificuldade na elaboração destes documentos pela facto 

de dependerem de informações recolhidas durante a etapa anterior. Ou seja, houve 

sempre um curto período temporal para a elaboração destes documentos. Naturalmente, 
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esta dificuldade esbateu-se ao longo do ano por haver maior estabilidade do formato de 

planeamento. 

Na construção dos planos de etapa houve uma grande dificuldade em tomar 

decisões estratégicas para aquele período temporal. Uma das razões para tal, foi a já 

referida dificuldade em observar corretamente os alunos nas diversas matérias. Para 

responder a este problema elaborei novas grelhas de observação, na 3ª etapa, de modo 

a poder reavaliar os alunos com mais correção do que na AI. 

Um outro fator foi a atitude da turma face à disciplina. Embora alguns alunos 

tivessem desempenhos satisfatórios, a sua forma de estar nas aulas não era a 

necessária à sua evolução. Por esse motivo não foi possível atingir o objetivo de colocar 

todos os alunos no nível introdutório das matérias e, essa discrepância entre prognóstico 

e os sucessivos diagnósticos obrigou a sucessivas alterações de planeamento. Isso vai 

ao encontro do que refere Carvalho (1994), de que para que o planeamento tenha 

significado e seja focado na aprendizagem dos alunos, a especificação das etapas de 

aprendizagem só deve ocorrer após a avaliação da etapa anterior. E apesar de ter 

realizado a avaliação formativa e sumativa dos alunos, tentando que os objetivos da 

etapa seguinte refletissem esses mesmos resultado, nem sempre tal foi possível. A 

realização dos balanços da etapa e posterior ajuste das seguintes, foi algo que 

identifiquei como prioritário na superação desta dificuldade e, como tal, tentei melhorar ao 

longo de todo o ano letivo. De etapa para etapa melhorei a explicitação dos objetivos e 

estratégias a utilizar, assim como, a progressão dos objetivos da turma.  

A atitude dos alunos face às aulas, criou também dificuldades no momento do 

planeamento dos grupos de nível, dificuldade apresentada no PIF. Segundo a autora 

acima referida, a avaliação formativa apresenta vantagens se determinadas condições 

estiverem presentes. Por exemplo, o comprometimento do aluno com o processo de 

ensino aprendizagem, assim como as suas atitudes e valores. Isso obrigou a um 

planeamento mais flexível, aula a aula, das estratégias de ensino a aplicar. 

Inicialmente, não foi possível incluir todas as matérias na etapa. Com o objetivo de 

atenuar esse problema reduzi o número de matérias a abordar em cada UE e, 

consequentemente, houve uma matéria (salto em altura) que apenas seria abordada 

numa UE. Esta decisão foi contra a lógica do planeamento por etapas, uma vez que cada 

matéria deve ser abordada mais do que uma vez durante o ano letivo. Deste modo, 

consegui fazer uma melhor gestão dos conteúdos a lecionar. 

No que concerne ao planeamento dos conhecimentos, este foi bastante 

pormenorizado pelo que foram definidos objetivos específicos, e determinada a 
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realização de um trabalho com um tema diferente em cada período. No entanto, poderia 

ter utilizado alguns momentos da aula para a apresentação de pequenas palestras ou 

momentos de apresentações que fossem benéficas para a realização dos trabalhos 

finais, algo que apenas foi feito durante a 5ª UE. 

Relativamente à avaliação formativa e sumativa estas foram sempre bastante bem 

planeadas do ponto de vista da calendarização. Porém, poderia ter sido explorado o 

planeamento dos instrumentos a utilizar, dos grupos críticos a observar e de outras 

estratégias adotadas ao longo do ano. Deste modo, teria sido mais consistente a 

implementação dos procedimentos de avaliação. 

4.1.4. Planos de unidade de ensino 

 

Os planos de UE são fundamentais no processo de orientação de uma turma visto 

que permitem uma maior especificação dos planos de etapa. Desta forma, foram 

definidas três UE para a 2ª etapa de aprendizagem, sendo que as duas primeiras 

contaram com 9 aulas e a última 6 aulas. Na 3ª etapa de aprendizagem foi planificada 

apenas uma UE com 13 aulas e na 4ª etapa de aprendizagem foi definida apenas uma 

UE com 16 aulas. De referir que a partir da 3ª UE da 2ª etapa de aprendizagem, as UE 

passaram a ser o último nível de planeamento, sendo que os planos de aula serviram 

apenas para orientação pessoal. 

Esta decisão do grupo de estágio teve como objetivo o facto de os alunos 

continuarem o trabalho realizado após o regresso dos vários períodos de interrupção das 

atividades letivas. Assim, por exemplo, após as férias de Natal os alunos tiveram a 

oportunidade de rever a matéria que estava a ser lecionada antes da paragem letiva, 

promovendo uma melhor retenção dos objetivos propostos. No entanto, esta decisão 

revelou-se pouco produtiva visto existirem poucas aulas de cada matéria, o que tornou 

difícil a revisão de todas as matérias como estava previsto. 
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Período 1º Período 2º Período 3º Período 
Etapa Avaliação 

inicial 
2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 

UE  1ª UE 2ª UE 3ª UE 4ª UE 5ª UE 
Data 16/09 a 

16/10 
21/10 a a 

18/11 
20/11 a 8/1 13/1 a 29/1 3/2 a 19/3 7/4 a 28/5 

Nº de aulas 9 9 9 6 13 16 
Matérias Basquetebol 

Voleibol 
Andebol 
Futebol 

Badminton 
Ginástica – 
Acrobática, 
aparelhos e 

de solo 
Salto em 

altura 

Basquetebol 
Ginástica de 

solo  
Ginástica de 

aparelhos 
Futebol 
Voleibol 
Andebol 

Badminton 

Basquetebol 
Ginástica de 

solo  
Ginástica de 

aparelhos 
Voleibol 

Basquetebol 
Ginástica de 

solo  
Ginástica 
acrobática 

Futebol 
Danças 

Ginástica de 
solo 

Futebol 
Voleibol 
Andebol 
Ginástica 
acrobática 
Salto em 

altura 

Basquetebol  
Ginástica de 

aparelhos 
Voleibol 
Danças 

Badminton 

Apt Física Testes 
Fitnessgram 

Flexibilidade 
Força 

resistente 
Capacidade 

aeróbia 

Flexibilidade 
Força 

resistente 
Capacidade 

aeróbia 

Flexibilidade 
Força 

resistente 
Capacidade 

aeróbia 

Flexibilidade 
Força 

resistente 
Capacidade 

aeróbia 

Flexibilidade 
Força 

resistente 
Capacidade 

aeróbia 
Conhecimentos  Benefícios da prática de atividade física 

Estilos de vida ativos 
Princípios do 

treino 
Sedentarismo 

e evolução 
tecnológica 

Atividades  Torneio de Voleibol Mega sprint 
Mega 

quilómetro 
Torneio de 

Basquetebol 
e Badminton 

Torneio de 
Badminton 
Torneio de 

Basquetebol 
(Secundário) 

Tabela 8 – Calendarização das matérias ao longo do ano 

A introdução da matéria de dança na 5ª UE, contrariamente ao que estava 

calendarizado (impossibilidade de andar), fez com que o planeamento da última etapa 

tivesse que ser alterado. Assim, na 5ª UE  lecionei um maior número de aulas de dança 

de forma a compensar essa mesma alteração. 

A construção deste documento teve como referência o planeamento definido no 

plano anual de turma e plano de etapa. Os exercícios selecionados centraram-se numa 

evolução progressiva nas diferentes matérias e tiveram em consideração o nível 

diagnosticado na AI. 

A principal dificuldade sentida foi conseguir planear uma bateria de exercícios que 

seguisse uma metodologia de progressão em todas as matérias. Excetuando o 

basquetebol, matéria na qual tenho bastante experiência uma vez que oriento equipas de 

competição, para todas as outras matérias senti a necessidade de pesquisar diversos 

documentos de forma a conseguir planear os exercícios segundo progressões bem 

definidas. Apesar de ter criado progressões para as diferentes matérias consoante o nível 

dos alunos, achei que a falta de tempo para a lecionação de cada matéria e a pouca 
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importância que os alunos dão à disciplina, foram factores fundamentais para que não 

tivessem evoluído da maneira que esperava. 

Outra dificuldade foi planear as melhores situações para cada grupo de nível, que 

fossem compatíveis com a aula que estava a ser lecionada. Por exemplo, em alguns 

momentos senti que alguns alunos estavam preparados para trabalhar alguns exercícios 

de contra ataque no basquetebol, andebol e futebol, mas acabei por abdicar destes 

exercícios uma vez que teria que deixar outros grupos a trabalhar autonomamente, 

condição essa que a turma não tinha capacidade para executar. 

No que concerne à definição dos objetivos para cada matéria penso que a 

estrutura que defini ajudou-me bastante na orientação das aulas ao longo de toda a UE. 

No entanto, penso que do ponto de vista da aptidão física poderia ter definido alguns 

exercícios base, tal como fiz para as restantes matérias. Isto porque, os circuitos de 

condição física e os momentos de realização de exercícios de fortalecimento da 

musculatura de membros inferiores e superiores, assim como da capacidade aeróbia, 

eram momento recorrentes e importantes das minhas aulas. 

Relativamente aos conhecimentos, tal como foi referido anteriormente, teria sido 

importante definir estratégias para que os alunos fossem trabalhando ao longo da UE e 

não apenas na fase final da mesma, no momento de entrega do trabalho. 

4.1.5. Conclusão 

 

Apesar de cada nível de planeamento ter uma importância isolada, mas 

fundamental no processo de orientação de uma turma, estes têm que ter por base uma 

ligação e coerência muito fortes entre si. Não podemos esquecer a necessidade 

premente de estabelecer uma hierarquia de planeamento desde o PAT até aos planos de 

aula.  

Assim, uma das maiores dificuldades foi a aplicação da diferenciação do ensino. 

Isto acontece devido ao facto de os alunos terem níveis e motivações totalmente 

diferenciadas em cada matéria, tornando-se difícil responder às necessidades específicas 

de cada aluno, sem que se perca o controlo da dinâmica da aula. Na primeira etapa de 

formação tive dificuldades em ultrapassar esta problemática. Os exercícios, ajudas e 

progressões tiveram que ser adaptados ao nível dos alunos. No caso dos JDC houve 

uma maior facilidade visto que já tinha experiência anterior na área do treino desportivo, 

o que me facilitou bastante o trabalho por estações, delineando diversos exercícios 

consoante o nível dos alunos. A maior dificuldade foi na área das ginásticas visto que as 

lacunas de conhecimento não me permitiram numa primeira instância delinear as 
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progressões ideias para todos os alunos. Após a realização do estudo das matérias de 

ginástica e com a ajuda do orientador e colegas estagiários, esta dificuldade foi 

praticamente ultrapassada. 

Uma das dificuldades apresentadas no PIF foi o facto de não conseguir criticar as 

decisões do grupo de EF de forma consistente. O grupo de estágio sentiu que era 

fundamental a apresentação, em reunião de grupo, de uma proposta alternativa no que 

concerne ao planeamento das diversas matérias ao longo do ano. Esta análise deve-se 

ao facto de a maioria dos professores trabalhar por blocos, o que vai contra o que é 

indicado nos PNEF. No entanto, nunca nos sentimos suficientemente seguros da nossa 

posição, para intervir perante um tema tão sensível, uma vez que cada professor trabalha 

da forma que entende. 

Por sua vez, a relação que estabeleci com o grupo de EF e com o Conselho de 

Turma (CT) revelou-se fundamental no desenvolvimento da minha confiança para intervir 

nas estruturas organizativas da escola. Os elementos do grupo de EF mostraram-se 

bastante disponíveis, no sentido de contribuírem para a melhoria das minhas aulas, o que 

de certa forma ajudou a construir um clima de cooperação que se prolongou durante todo 

o ano lectivo. 

Existe também um ambiente critico-construtivo na relação com os meus colegas 

de estágio o que possibilitou desenvolver a qualidade das nossas aulas. Antes do 

período de AI o grupo de estágio reuniu-se por diversas vezes no sentido de melhorar o 

PAI. Desde o inicio do ano letivo que tenho tido um contacto muito próximo com os meus 

colegas de estágio em particular com o meu colega que também lecciona a turma de 11º 

de escolaridade ano, o que faz com que as decisões de planeamento e de intervenção 

sejam semelhantes. Embora esta proximidade no inicio do ano tenha sido mais evidente 

uma vez que o PAI foi executado praticamente da mesma forma para ambas as turmas e 

nos mesmos espaços. No entanto, a especificidade de cada turma e a sua diferente 

progressão nas várias matérias, fez com que o percurso seguido tenha sido diferente. 

4.2. Condução do ensino 

 

Relativamente a este conjunto de competências acredito ser aquele no qual tenho 

mais facilidade em corresponder e no qual apresento menos necessidades de formação 

quando comparada com outras competências do estágio pedagógico. Ao longo de toda a 

minha formação académica conciliei atividades de treino desportivo na modalidade de 

basquetebol em diversos escalões etários, inclusive ao escalão etário correspondente ao 

da minha turma o que me facilitou a primeira abordagem. 
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4.2.1. Organização 

 

No que concerne a gestão do tempo de aula tive algumas dificuldades visto que 

grande parte dos alunos chegava constantemente atrasada. A marcação de faltas de 

atraso revelou-se ineficaz ao longo de todo o ano uma vez que a DT justificava todas as 

faltas sempre que os EE o solicitavam. Desta forma, tomei a decisão de deixar os alunos 

participar nas atividades da aula mesmo chegando atrasados. Com o passar do tempo 

criei estratégias para ultrapassar esta dificuldade que passava por indicar aos alunos que 

aquecessem de forma autónoma para mais tarde poderem entrar em atividade. Esta 

estratégia dava-me algum tempo para pensar de que forma estes alunos se iriam integrar 

nos exercícios da turma. Caso as tarefas que a turma estava a realizar contemplassem a 

formação de grupos pré definidos, estes alunos integrar-se-iam nos grupos por mim 

definidos. Esta situação criou-me ainda maiores constrangimentos se tivermos em conta 

o facto de estar definido que os alunos deviam sair 10 minutos antes do toque de saída, 

para mudarem de roupa e para se dirigirem à aula seguinte. Em conversa com um 

professor da escola alertei para este problema sendo que aquilo que este me disse foi 

que existiam problemas mais importantes da EF, no âmbito da disciplina, que deveriam 

ser resolvidos em primeira instância. 

Relativamente à organização dos exercícios e gestão do material, consegui, ao 

longo do ano, criar rotinas para que os alunos se responsabilizassem pela montagem e 

desmontagem do material no início e no final da aula. Desta forma, as rotinas definidas 

com a turma foram as seguintes: 

- os alunos chegam à aula e sentam-se em frente ao quadro para ouvir a 

instrução inicial; 

- no inicio do ano defini que os alunos seriam responsáveis pelo registo 

das suas presenças no momento em que chegavam à aula. No entanto, o 

facto de os alunos terem prevaricado várias vezes o registo, fez com que 

tivesse que alterar o procedimento passando a ser eu a fazer esse 

mesmo registo; 

- durante todo o ano dei permissão aos alunos para que estes bebessem 

água quando achassem necessário desde que não demorassem 

demasiado tempo. Os alunos sempre cumpriram a regra; 

- procurei sempre incentivar os alunos a tomarem banho após as aulas. 

Nos últimos dois meses de aula, com o aumento das temperaturas alguns 
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alunos começaram a fazê-lo. No entanto, não foi algo realizado durante 

todo o ano. 

O posicionamento durante o acompanhamento das atividades da aula será um 

aspeto que ainda terei que continuar a trabalhar, mesmo após o final do estágio. Apesar 

de estar ciente de que a minha colocação não é a melhor, visto que me coloco em muitas 

ocasiões no centro do ginásio, onde não tenho possibilidade de controlar a turma toda, 

tento sempre corrigir esse posicionamento quando me apercebo. No entanto, esse 

automatismo ainda não ficou totalmente adquirido, pelo que deverá ser uma preocupação 

no meu futuro profissional. 

As fichas de explicação dos objetivos da aula foram utilizadas como auxiliares de 

ensino. Uma vez que as aulas de ginástica foram, na sua grande maioria, organizadas 

por estações, procurei que em cada estação estivesse uma ficha que explicasse aos 

alunos os objetivos dessa mesma estação. Também durante a execução dos testes de 

aptidão física, as fichas de registo foram utilizadas para que os alunos que não 

realizassem a aula pudessem participar na mesma ajudando os colegas. Por fim, utilizei 

sempre o quadro para que tanto o início da aula como a sua conclusão fossem bastante 

explícitos para os alunos. 

4.2.2. Instrução 

 

Os momentos de instrução à turma foram fluidos, com boa colocação de voz e 

explícitos. Criei o hábito de, no início da aula, apresentar à turma os objetivos, as tarefas 

da aula através da apresentação dos exercícios planificados e os diferentes grupos de 

nível em que os alunos estariam integrados. Procurei sempre utilizar a linguagem técnica 

correta para não incorrer em erros e para que os alunos enriquecessem a sua própria 

aprendizagem. O processo de instrução e organização da aula é fundamental que exista 

a identificação dos objetivos a atingir, a planificação correta das tarefas, assim como a 

apresentação eficaz das tarefas que forneça ao aluno uma ideia clara sobre o que deve 

fazer, entre outras (Rink, 1993), por isso, foi um dos aspetos onde mais investi e no qual 

obtive sucesso. 

Embora tenha ainda lacunas de conhecimento em algumas matérias, penso ter 

um conhecimento alargado na maioria das matérias do currículo e, em particular nos 

JDC, conseguindo que os alunos compreendam não só aquilo que está a ser realizado, 

mas também a importância que essas aprendizagens têm na sua evolução. Apesar de 

nas matérias de ginástica não ter um conhecimento tão aprofundado dos seus 

conteúdos, consegui sempre dar um feedback adequado aos alunos. Para que esse 
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feedback fosse adequado criei um documento de instruções chave para cada elemento 

gímnico, o que me ajudou no momento de intervir. 

Ao longo do ano letivo, os estilos de ensino predominantemente utilizados foram o 

estilo de ensino por tarefa e o estilo de ensino por comando. Apesar de ter definido que 

iria utilizar mais estilos de ensino divergentes, tal não foi possível visto que, sempre que 

dei mais alguma autonomia aos alunos, estes não tiveram a capacidade de gerir a sua 

própria aprendizagem, recusando-se a realizar o que lhes era pedido e, em alguns casos, 

evidenciando comportamentos de indisciplina. 

Na 5ª e última UE utilizei o estilo de ensino recíproco para as matérias de dança e 

ginástica. Este estilo de ensino veio-se a revelar benéfico do ponto de vista da motivação 

dos alunos para a prática tendo, no entanto, que ser utilizado apenas em períodos 

bastantes reduzidos da aula, visto que os alunos começavam a dispersar caso eu não 

estivesse presente. Também durante esta UE e, visto que correspondia às últimas aulas 

que iria ter com a turma, arrisquei no sentido de utilizar o estilo de ensino de descoberta 

convergente na matéria de dança para que os alunos tentassem construir a sua própria 

sequência. Rapidamente percebi que tal não seria possível, mais uma vez devido aos 

problemas de motivação para a prática, neste caso da parte dos alunos do sexo 

masculino, que acabavam por apresentar comportamentos fora da tarefa. 

Assim, apesar de a utilização de estilos de ensino divergentes serem benéficos 

para a aprendizagem dos alunos, há que ter em consideração as características da turma 

sob risco de perder o controlo da prática. 

No que concerne ao acompanhamento da atividade dos alunos, o meu feedback 

foi pertinente na grande maioria das vezes e tentei sempre variar o tipo: prescritivo, 

interrogativo, quinestésico ou descritivo. Apesar de numa fase inicial o feedback 

interrogativo ter sido utilizado com muito pouca frequência, aos poucos fui resolvendo 

esse problema, uma vez que a partir da 2ª etapa de formação já utilizei essa estratégia 

pedagógica com bastante eficácia. Consegui controlar a atividade da turma e melhorei 

bastante a transmissão de feedback à distância ao longo do ano lectivo. No entanto, nem 

sempre verifiquei que o facto de ter transmitido esse feedback, se traduzisse em 

aprendizagens efetivas dos alunos. Isto poderá estar relacionado com o facto de que os 

alunos apenas retêm o feedback para benefício das suas aprendizagens caso exista uma 

orientação por parte do professor de como evoluir e, caso estejam dispostos a dedicar 

esforço pessoal, tal como referem Hattie e Timperley (2007). 

Neste âmbito, tive bastante dificuldade em fechar o ciclo de feedback, e este foi 

um aspeto com o qual me preocupei numa fase mais avançada no ano letivo. Consegui, 
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de facto, atingir este objetivo através do registo da realização das tarefas através de uma 

ficha de observação. Esta ficha obrigou-me não só a estar mais atento aos alunos 

aquando da realização das tarefas pedidas mas também, a fechar o ciclo de feedback.  

Durante o acompanhamento das atividades houve, ainda, a necessidade de 

diminuir os momentos de observação excessiva da aula sem produzir qualquer tipo de 

feedback útil para os alunos. Este aspeto ocorreu maioritariamente quando estava 

demasiado focado em comportamentos de indisciplina por parte de um pequeno grupo de 

alunos, esquecendo os restantes que estavam a realizar as tarefas com dedicação e 

interesse. Na última etapa adoptei a estratégia de intervir menos sobre esses alunos e 

estar mais focado sobre os alunos que demonstravam interesse em melhorar. Desta 

forma, consegui ignorar os comportamentos desses alunos e melhorar a frequência de 

feedback. 

Em particular nas matérias que apresentava maiores dificuldades, como nas 

ginásticas, de solo, aparelhos, acrobática e ainda na dança, procurei sempre, através de 

estudo autónomo, partilha de conhecimentos com os colegas estagiários e outros 

professores, melhorar o meu conhecimento sobre as mesmas. Considero que as 

competências relacionadas com a intervenção são de importância fulcral no 

funcionamento da aula e do desenvolvimento das competências dos alunos.  

Na ginástica de solo, acrobática e aparelhos, matérias nas quais apresentava 

muita dificuldade, tive a ajuda dos meus colegas de estágio, tanto na intervenção junto 

dos alunos, como na construção de um conjunto de progressões que os ajudaram a 

atingir os seus objetivos. De referir também que ao longo das aulas senti que os alunos 

apresentavam uma grande aversão à prática destas matérias o que se coaduna com o 

que referiram nas fichas individuais entregues no início do ano. De modo a ultrapassar 

esta aversão inicial utilizei as seguintes estratégias: 

- construção de fichas de heteroavaliação de modo a que os alunos 

pudessem observar as suas dificuldades e, fundamentalmente, as 

pudessem superar; 

- alternância entre aulas nas quais a estrutura apresentava uma lógica de 

estações, nas quais os alunos trabalhavam em grupo nos elementos 

técnicos definidos, com aulas organizadas em pequenos circuitos 

gímnicos com diversos elementos de ginástica acrobática, solo e 

aparelhos de modo a quebrar a monotonia. 

No futebol, matéria na qual a turma apresentava um bom nível, em especial os 

alunos do sexo masculino, procurei criar situações nas quais estes desenvolvessem as 
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suas capacidades de acordo com o seu nível. Para os alunos de nível NI, I ou Elementar 

(E), os exercícios de técnica individual (condução de bola, passe e remate) assumiram a 

maior parte da estrutura da aula. No entanto, para os alunos de nível Avançado (A) tive 

dificuldade em estruturar momentos de aprendizagem que lhes fossem significativos visto 

que já tinham atingido todos os objetivos do PNEF. Assim, e através da troca de 

experiencias com outros professores e observação de aulas, em especial na semana do 

PTI, na parte final do ano lectivo condicionei o jogo formal de modo a criar situações que 

permitissem a superação destes alunos. Por exemplo, promovi condicionantes do jogo 

em que os alunos não podiam passar a bola ao colega que lhes tinha passado 

anteriormente de forma a promover a desmarcação e a troca de bola. 

No voleibol consegui desenvolver aulas com um clima bastante positivo visto ser 

uma matéria à qual os alunos aderiam bastante bem. Optei, quase sempre, por uma 

estrutura da aula na qual cada grupo de nível trabalhava no seu campo, salvo em aulas 

politemática as quais requeriam outra organização do espaço. Apesar de já ter um 

conhecimento bastante bom acerca da matéria em questão e de algumas progressões 

metodológicas, os treinos do DE e a troca de informações com a professora responsável 

pelo núcleo foram muito importantes. Do ponto de vista da evolução dos alunos, verifiquei 

que mesmo os alunos que no início do ano não conseguiam apresentar uma técnica 

individual de qualidade suficiente para manter um fio condutor do jogo, no final da 5ª UE 

já apresentavam qualidade suficiente ao nível do domínio dos elementos técnicos 

fundamentais, manchete e toque de dedos. 

Relativamente ao badminton, a maioria da turma apresentava um nível bastante 

bom tanto do ponto de vista da coordenação óculo manual como das técnicas base e 

jogo formal em singulares. No entanto, tive alguma dificuldade em estruturar a aula para 

que os alunos tivessem a oportunidade de jogar em jogo de pares, uma vez que no 

ginásio onde optei por leccionar esta matéria, as marcações estavam mal desenhadas. 

Assim, muitas vezes tive que escolher apenas um grupo de alunos para jogar a pares 

deixando os outros noutras tarefas. 

Nas danças, todos os alunos foram diagnosticados com nível NI por razões já 

referidas. Uma vez que é uma matéria na qual apresentei algumas dificuldades do ponto 

de vista da demonstração e do feedback, a transmissão de conhecimentos por parte dos 

meus colegas estagiários e o estudo autónomo foram extremamente importantes. Uma 

vez que na turma não tinha qualquer aluno que pudesse servir de modelo para os 

colegas, contrariamente ao que acontecia nas turmas dos meus colegas, poderia ter 

pedido a um aluno dessas turmas que pudesse servir como agente de ensino. 
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Transversalmente a todas as matérias, houve uma preocupação com a criação de 

progressões que fossem adaptadas aos diferente níveis de execução dos alunos. 

Segundo Rosado e Mesquita (2009), a possibilidade de diferentes soluções motoras 

serem passiveis de aplicação para o mesmo cenário situacional exige que a progressão 

integre não só a articulação vertical, resultante de tarefas com níveis de dificuldade 

distintos, como também, a articulação horizontal, integrando situações com o mesmo 

nível de dificuldade. 

Ainda como estratégia de melhoria da instrução, a utilização do questionamento 

foi uma dificuldade inicialmente referida no PIF, e na qual consegui evoluir. Realizando 

questionamento sempre que possível sobre aquilo que estava a ser realizado no sentido 

de perceber se os alunos compreendiam o que estava a ser trabalhado, foi possível 

aumentar a atenção dos alunos, bem como orientá-los para a prática. 

Numa fase inicial, cometi o erro de questionar um grupo de alunos que falava 

constantemente aquando da minha intervenção, com o objetivo de estes se sentirem 

incomodados e prestarem maior atenção ao que estava a ser explicado. Rapidamente 

percebi que a estratégia era errada uma vez que estes tentavam, com as suas respostas, 

prejudicar o ambiente da aula. Desta forma, passei a realizar questionamento apenas aos 

alunos que estavam focados na minha intervenção, o que, não só melhorou a sua 

percepção sobre as atividades, como fez com que, os alunos mais indisciplinados 

estivessem concentrados no que estava a ser dito. Por vezes notava que os alunos 

apenas executavam determinada habilidade técnico-tática (ex: passe e corte) porque eu 

assim os indicava ou pressionava para que executassem. Segundo Rosado e Mesquita 

(2009), mais do que a prescrição, interessa o questionamento, visto que, o 

treinador/professor ao questionar o praticante sobre o porquê de utilizar determinada 

solução motora, valoriza o comportamento intencional. 

A demonstração foi também assinalada no PIF como uma dificuldade, 

nomeadamente às matérias com menor domínio. No caso da ginástica de aparelhos e da 

ginástica acrobática, utilizei muitas vezes agentes de ensino. Desse modo, foi possível 

garantir aos alunos modelos mais corretos de execução. Nestes casos foi necessário ser 

cuidadoso na escolha dos alunos para demonstrar. Embora a maioria tivesse capacidade 

para realizar a demonstração, uma parte dos alunos tinha comportamentos de pouco 

apropriados ao momento, tornando-se contraproducente a utilização dessa estratégia. 

Assim, passei a utilizar os alunos mais bem comportados para a demonstração, ainda 

que não tivessem um nível tão elevado de desempenho. 
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4.2.3. Clima Relacional 

 

Durante todo o ano, no que se refere à dimensão clima, um dos aspetos que 

procurei melhorar, foi a minha relação com os alunos. Este problema aconteceu devido 

ao facto de alguns alunos apresentarem comportamentos de desrespeito para comigo e 

para com os objetivos da própria aula. Desta forma, foquei-me em não dar demasiada 

importância a esses alunos, mas também, não ignorar o facto de estes estarem a 

perturbar os restantes colegas. Umas das estratégias para melhorar este relacionamento 

foi, durante as aulas estar mais descontraído a lidar com os comportamentos de 

indisciplina e conversar com os alunos na parte final da aula no sentido de me aperceber 

das suas dificuldades e preocupações. Esta estratégia revelou-se eficaz no sentido em 

que verifiquei uma grande melhoria no meu relacionamento com os alunos e no próprio 

clima da aula. Isto é particularmente importante se tivermos em conta que, segundo 

Rosado e Mesquita (2009), temos uma capacidade superior de retenção de informação 

em enquadramentos ambientais positivos do que em enquadramentos negativos. Estes 

autores referem também que a empatia, entendida como a sensibilidade às 

necessidades, percepções, atitudes e emoções dos receptores é decisiva no processo de 

ensino-aprendizagem. 

4.2.4. Disciplina 

 

Relativamente à prevenção e remediação dos comportamentos inapropriados dos 

alunos, a turma apresenta comportamentos bastante distintos. Existem alunos 

interessados e com vontade de realizar aquilo que lhes é solicitado, estando sempre 

atentos a todos os feedbacks. Por outro lado, existiu sempre um grupo de alunos com 

pouco interesse na aula tentando sempre arranjar justificações para não realizar os 

exercícios ou mesmo não participar na aula alegando indisposição ou doença, muitas 

vezes sem atestado médico. Por fim, houve um grupo que por vezes perturbava a aula, 

desrespeitando as minhas indicações e, sobre o qual tive que intervir e repreender quase 

todas as aulas. As percepções que tive das razões pelas quais este núcleo de alunos 

tinha pouco interesse pela prática basearam-se muito nas conversas que tinha com eles 

no início ou no final das aulas. A principal razão passa pelo facto de a disciplina de EF 

não contar para a nota de ingresso no ensino superior, objetivo principal da maioria dos 

alunos. 

No que concerne ao grupo que apresentou desinteresse perante a aula de EF, 

faltando e justificando essas mesmas faltas, adoptei diversas estratégias: 
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- marcação de faltas de atraso ou de material; 

- não permitir que os alunos realizem a avaliação noutra aula sempre que 

observei que a justificação não era passível de ser aceite. Por exemplo, 

nos testes de aptidão física; 

- conversa com a DT no sentido de perceber o porquê dos alunos não 

realizarem as aulas e intervir junto dos EE. 

Apesar de todos estes esforços, senti sempre que qualquer que fosse a minha 

intervenção com os alunos, nada mudaria o seu comportamento. Isto porque, os EE 

justificam todas as faltas com a aceitação da DT. Para tentar resolver esta questão 

conversei por diversas vezes com a DT, com os próprios EE e com um professor 

experiente no seio do grupo de EF. A DT, apesar de bastante disponível para resolver 

todas estas questões, muitas vezes apresentava-se conivente com estas justificações 

constantes.  Isto torna-se um problema se tivermos em conta que o DT se deve 

apresentar como um orientador, cuja finalidade é facilitar ao aluno uma aprendizagem 

que o conduza ao encontro da máxima concordância possível entre as suas 

capacidades, atitudes, valores e interesses como pessoa, e as atitudes exigidas pelas 

diversas opções que o mundo, incluindo o do trabalho, lhe apresenta, de modo a 

conseguir a sua autorrealização (Coutinho, 1998). 
Assim, a justificação apresentada pela DT é que os EE na maioria das ocasiões 

apresentam atestados médicos para os seus educandos. Para os alunos que não 

apresentam justificação médica a DT não apresentou qualquer justificação dizendo 

apenas que não sabia se seria boa opção não justificar as faltas que os EE solicitavam. 

Em conversa com um professor experiente no seio do grupo de EF e antigo professor 

desta turma, este foi muito claro indicando-me que tal preocupação era legitima, mas sem 

possibilidade de ser alterada, sendo que a única solução desse problema seria a 

diminuição dos níveis dos alunos aquando da sua classificação de final de período. 

Assim, num ambiente escolar onde as regras e regulamentos externos, juntamente com 

pressões dos pais, são ocorrências típicas, seria importante a promoção de formas 

autodeterminadas de motivação (Taylo, Ntoumanis, Standage, & Spray, 2010). 

Curiosamente, os alunos que apresentavam menor motivação para a prática e mais 

frequentemente se afastavam da participação na aula foram aqueles com menores 

competências do ponto de vista motor. Isto vai ao encontro das evidências de Taylo, 

Ntoumanis, Standage e Spray (2010) quando referem no seu estudo que, os estudantes 

que apresentavam maior competência do ponto de vista motor estariam mais motivados 

para a prática. Da mesma forma, também os rapazes aparentam estar mais motivados do 
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que as raparigas, o que poderá estar relacionado com um currículo com matérias 

maioritariamente desportivas e, portanto, mais centrado na agenda social dos alunos do 

sexo masculino (Brandão, 2002). 

Relativamente aos alunos que perturbavam a aula, consegui controlar em grande 

parte os seus comportamentos com uma atitude assertiva e muitas vezes severa, não 

permitindo que estes perturbassem o trabalho dos alunos que queriam de facto melhorar. 

Como tal, na maioria das vezes em que a formação de grupos foi uma necessidade, tive 

sempre a preocupação de separar estes alunos. Apesar de a maior  preocupação ter sido 

sobre este grupo de alunos, também a aluna A, apresentou por diversas vezes 

comportamentos de desrespeito pelos colegas e pelo professor. O aluno B é um aluno 

que apresentou por diversas vezes desrespeito pelo professor e pelas tarefas da aula, 

não realizando as tarefas que estavam definidas para toda a turma. Por diversas vezes 

sentava-se no banco sem razão, e deixava de realizar a tarefa apenas por não lhe 

apetecer. Uma das estratégias que resultou foi chamar o aluno à parte tentando perceber 

o porquê da sua reação e, na maioria dos casos, repreendendo-o. No entanto, por 

diversas vezes tive a necessidade de indicar ao aluno que abandonasse a aula. Em 

conversa com o EE este referiu que não se importava que o aluno fosse posto fora da 

aula, e que também não o iria repreender. 

O aluno C, o aluno D e o aluno F, apresentavam comportamentos de indisciplina 

sempre que a tarefa não era do seu agrado. Ou seja, sempre que a matéria em questão 

não era futebol, os alunos tendiam a perturbar a realização das tarefas dos colegas. 

Apesar de os comportamentos de indisciplina deste grupo de alunos não serem tão 

graves como o do aluno B, perturbavam a aula sempre que tinham esses 

comportamentos. A estratégia de resolução que se revelou eficaz foi o facto de numa das 

aulas ter indicado aos alunos que se sentassem a realizar um resumo de alguns 

documentos relacionados com o tema do trabalho da área dos conhecimentos. Foi-lhes 

indicado que o resumo teria uma apresentação à turma no final da aula e que faria parte 

da sua avaliação. Após esta aula os alunos melhoraram substancialmente o seu 

comportamento. No entanto, apesar dos alunos terem melhorado o seu comportamento 

nas aulas seguintes a esta minha intervenção, existiu sempre uma tendência de, ao 

longo do tempo, voltarem a apresentar o mesmo tipo de comportamento. 

Apesar de, durante a realização dos documentos de planeamento de etapa ou de 

UE, não ter referido a aluna A como problemática, esta ao longo do ano apresentou por 

diversas vezes falta de respeito para comigo e para com os colegas. Durante a 1ª e 2ª 

etapa de formação tive sempre a preocupação de conversar com esta aluna no sentido 
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no sentido da mesma poder melhorar o seu comportamento e o seu desempenho.  

Apesar de não ser uma aluna com dificuldades do ponto de vista da execução da maioria 

dos objetivos das diversas matérias, foi uma aluna que terminou tanto o 1º como o 2º 

período com classificação negativa muito devido à sua falta de dedicação na aula. No 3º 

período adoptei a estratégia de não intervir tanto junto da aluna, tanto nos momentos da 

aula, como nos momentos fora da aula. Esta estratégia veio-se a revelar benéfica visto 

que a aluna solicitou uma conversa comigo no sentido de me prometer que iria melhorar 

o seu comportamento, o que acabou por se verificar até ao final do ano letivo. 

Ao longo do ano, nem sempre consegui construir os melhores momentos de 

aprendizagem, apesar das conversas informais com os alunos antes e depois da aula, 

dos feedbacks e até com a criação de alguns momentos de humor. O clima de 

aprendizagem nem sempre foi o mais favorável devido aos seguintes factores: 

- o facto de os alunos não apreciarem a diferenciação imposta, e portanto 

não aceitarem de bom grado a criação de grupos de nível e de grupos de 

trabalho só com rapazes ou raparigas; 

- a indisponibilidade constante de grande número de alunos em trabalhar 

as matérias nas quais apresentam maior dificuldade, alegando que a 

disciplina de EF serve para descontrair e, portanto, deveria ser dada 

prioridade às matérias que os alunos mais gostavam; 

- o facto de a disciplina não contar para a média de acesso ao ensino 

superior, o que criou um clima de displicência pelos objetivos da mesma. 

Tentei contornar estes fatores criando aulas nas quais a criação de grupos fosse 

regida pelo nível de execução e outras em que os grupos fossem mistos. Esta solução 

apresentou-se bastante eficaz na resolução desta problemática.  

No que concerne à relação dos alunos com as matérias, a grande maioria da 

turma preferia os JDC e apenas em situação de jogo formal. Os rapazes de uma forma 

geral preferiam o futebol enquanto que as raparigas preferiam o voleibol. De forma a 

evitar comportamentos de indisciplina, ao longo do ano letivo, estruturei as aulas dos JDC 

para que tivessem progressivamente mais tempo de jogo formal, o que se veio a revelar 

como uma boa estratégia. Esta decisão levanta questões relacionadas com aquilo que os 

alunos precisam de aprender e aquilo que eles preferem realizar. 

Oliveira (2001), através da sua tese de mestrado, conclui que a estruturação 

didático-metodológica das aulas de EF dificulta a tarefa do professor, tanto no 

planeamento como na lecionação. Durante as aulas, o professor vê-se confrontado com 

a situação de leccionar matérias muito distintas aos diferentes grupos de trabalho e em 
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espaços de difícil controlo. Identifico-me com este autor no que concerne à dificuldade da 

formação de grupos de nível tal como referi anteriormente. Este autor refere ainda a 

necessidade dos professores atuarem de forma mais preventiva e não tanto de forma 

tutorial ou punitiva o que, muitas vezes se verificava na minha intervenção. 

4.2.5. Semana de professor a tempo inteiro 

 

A realização da semana de Professor a Tempo Inteiro (PTI) permitiu que tivesse 

contacto com diversas turmas de características muito diferenciadas, de níveis de 

escolaridade diferentes e com rotinas de diversas. Do ponto de vista da escolha das 

turmas penso que poderia ter optado por escolher uma turma de um nível de 

escolaridade abaixo do 8º ano ao invés de duas turmas de ensino secundário. No 

entanto, os constrangimentos temporais não permitiram que tal fosse possível. 

A dimensão instrução foi um dos aspetos mais divergentes na intervenção com as 

várias turmas, em função do nível de escolaridade e dos comportamentos de indisciplina 

dos alunos. Por um lado, a turma do 8º ano de escolaridade apresentou na primeira aula 

alguns comportamentos de indisciplina e desrespeito pelo professor, o que me obrigou a 

criar algum distanciamento na relação com os alunos, pelo que a aula não foi tão 

proveitosa como seria espectável. Já na segunda aula o mesmo não se verificou, sendo 

que os alunos tiveram uma postura completamente diferente. Verifiquei que o professor 

titular da turma não promove grande rigor no cumprimento das questões organizativas da 

aula, o que por sua vez poderá aumentar estes comportamentos. Por outro lado, as 

turmas do 5º, 10º e 11º anos de escolaridade não apresentaram qualquer comportamento 

de indisciplina tendo aceite as minhas orientações e propostas de aula. 

A definição de objetivos e tarefas foi mais difícil para as turmas do ensino 

secundário, pois senti que existe uma maior variação de desempenho entre os alunos 

dessas mesmas turmas, ao contrário do que acontece nas turmas do 2º e 3º CEB. Isto 

pode acontecer por dois fatores: o facto de que nestes anos de escolaridade os alunos se 

encontrarem mais subordinados à orientação do professor; não apresentarem diferenças 

significativas entre si do ponto de vista no número de horas semanais de prática de 

atividade física. Isto irá obrigar a que, no ensino secundário, exista uma maior 

diferenciação do ensino visto que nestes anos as diferenças entre rapazes e raparigas 

acentuam-se de grande forma, em especial nos JDC. 

Do ponto de vista da organização senti que também existiram diferenças bastante 

vincadas. Por um lado, a turma do 5º ano de escolaridade apresentou rotinas muito bem 

consolidadas. Tendo em conta que o professor era o mesmo para a turma do 5º ano de 
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escolaridade e para o 11º de escolaridade observaram-se diferenças significativas, sendo 

que esta última não apresentava rotinas tão vincadas. O 11º ano de escolaridade não 

tinha qualquer tipo de rotina e, no entanto, não foi necessária qualquer tipo de 

advertência disciplinar, ou sequer repetir uma instrução, pois os alunos sabem 

exatamente como comportar-se. 

Do ponto de vista do clima relacional foi possível observar algumas diferenças 

entre os diferentes anos de escolaridade. Nas idades mais jovens os alunos tendem a 

criar situações de conflito uns com os outros, e são bastante perturbadoras da dinâmica 

da aula, obrigando à intervenção do professor. Por outro lado, os alunos mais velhos 

apresentaram alguns comportamentos fora da tarefa mas de forma muito pontual e 

bastante individualizada, não sendo um problema da turma e, desta forma, necessitando 

apenas de uma intervenção mais individualizada. 

A nível de relação com as tarefas, os alunos mais novos estiveram nitidamente 

mais motivados, no entanto, a turma do 11º ano de escolaridade teve também uma 

participação muito boa sendo, no entanto, mais seletivos. Foi necessário um maior 

ajustamento das tarefas de modo a manter os alunos motivados.  

Por último analisando a relação que estabeleci com os alunos, julgo que nos anos 

mais baixos, das turmas de 2º CEB, essa relação foi mais naturalmente reconhecida, 

enquanto que com alunos mais crescidos teve que ser mais ajustada, principalmente no 

que se refere ao desrespeito da autoridade do professor. 

A semana de PTI foi uma oportunidade para intervir em vários níveis de 

escolaridade e também para sentir o desgaste físico e psicológico provocado por várias 

horas de aula seguidas. As diferenças na intervenção foram nítidas nas várias dimensões 

de organização, instrução, disciplina e clima relacional. A nível das dimensões 

organização e disciplina estas foram bastante importantes em especial com as turmas do 

2º CEB, sendo que este fator se encontrou mais salvaguardado nas turmas do ensino 

secundário. No que concerne ao clima relacional, tive bastante facilidade em todas as 

turmas, sendo que com a turma de 8º ano de escolaridade tive algum atrito com um ou 

outro aluno o que prejudicou um pouco a aula. Este é um fator que terei que melhorar 

futuramente. Houve uma maior motivação geral por parte dos alunos mais novos, mas 

também uma atitude mais assertiva da minha parte. No caso dos alunos do ensino 

secundário, a minha postura foi mais aberta, e a motivação foi mais variável, havendo 

sempre um conjunto de alunos da turma menos empenhados ao mesmo tempo que 

outros se mostraram muito interessados, obrigando a uma maior diferenciação das 

tarefas.  
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4.2.6. Conclusão 

 

Existiu sempre uma grande cumplicidade no que concerne a discussão com os 

pares do núcleo no sentido de melhorar a intervenção pedagógica nas aulas. A cada 

segunda feira realizámos reuniões de estágio com o orientador para que fossem 

discutidas as aulas de cada professor estagiário sobre os pontos da sua organização, 

intervenção, assim como relação com os alunos e gestão de problemas inerentes à 

mesma. Estas reuniões revelaram-se bastante importantes para que pudéssemos dar a 

nossa opinião sobre a aula do colega e ouvir as sugestões relativas à nossa aula. 

Uma das principais dificuldades na 1ª etapa de formação foi a realização das 

observações das aulas dos colegas estagiários, situação essa que foi corrigida com a 

construção de grelhas de observação das quatro dimensões, as quais foram aplicadas 

durante a observação das aulas. 

Desde o início do ano letivo que procurei sempre auxiliar os meus colegas de 

estágio nas tarefas de aula. Aproveitei sempre as aulas dos meus colegas para ajudar na 

montagem e desmontagem do material, assim como realizar ajudas na matéria de 

ginástica como forma de melhorar o meu conhecimento e experiência nessa matéria. 

Uma vez que tenho bastante facilidade nos JDC ajudei por diversas vezes os meus 

colegas de estágio no planeamento das aulas, sugerindo exercícios e progressões para 

diversos níveis. Por vezes, também fui chamado a demonstrar determinados elementos 

técnicos do basquetebol, uma vez que nem os meus colegas nem os alunos tinham 

capacidade para os executar corretamente. Também durante os testes de aptidão física 

ajudei os meus colegas a registar os valores nas fichas de registo, assim como, o 

contrário também se verificou. No início do ano letivo sentimos uma grande necessidade 

de entreajuda em algumas tarefas da aula, nomeadamente, no registo de certos 

indicadores de realização dos alunos, e na gestão do material quando ocorria algum 

incidente. No entanto, à medida que o ano letivo foi avançado, o conhecimento do 

funcionamento das turmas, do material e de tudo aquilo que envolve a aula foi-se 

tornando mais sólido, sendo que essa necessidade de ajuda foi-se tornando cada vez 

mais desnecessária. 

4.3. Avaliação 

 

A avaliação apresenta-se como um processo fundamental não só para que o 

aluno seja classificado de acordo com o seu aproveitamento, mas também para que este 

perceba onde se situa no seu processo de aprendizagem. 
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Segundo os PNEF, o “reconhecimento do sucesso é representado pelo 

domínio/demonstração de um conjunto de competências que decorrem dos objetivos 

gerais”. Por outro lado, a avaliação formativa é um “processo que nos permite recolher as 

informações necessárias à orientação, regulação e controlo da aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos” (Carvalho, 1994). Desta forma, tendo em conta que a 

avaliação é um procedimento necessário para definir prioridades e garantir a qualidade 

do ensino, procurei que a avaliação formativa e sumativa fossem o mais objetivas e 

estruturadas possível.  

4.3.1. Avaliação formativa 

 

Relativamente ao protocolo de AI procedemos à sua alteração tal como já foi 

referido anteriormente. As maiores dificuldades passaram pela alteração dos seus 

objetivos e indicadores, de forma a estarem mais explícitos e enquadrados dentro de 

cada matéria. Nem sempre consegui realizar um prognóstico correto para todos os 

alunos em todas as matérias, muito pelo facto de não ter um critério de observação 

definido, caindo no erro de tentar avaliar tudo ao mesmo tempo. Ao longo do ano procurei 

criar critérios de observação e estratégias de modo a estar mais concentrado em 

determinados aspetos ao invés de observar a globalidade do movimento de determinado 

aluno. 

Durante as primeiras 2 etapas de formação a minha maior dificuldade passou por 

conseguir criar de uma metodologia de avaliação formativa, com o auxílio de alguns 

instrumentos. Assim, foi criado um instrumento de avaliação formativa que foi aplicado 

durante a 3ª etapa de formação e cujos momentos de observação se basearam nos 

seguintes princípios definidos por Carvalho (1994): 

- escolha de situações que sejam simultaneamente de avaliação e de 

treino; 

- escolha de situações de fácil observação dos objetivos definidos; 

- escolha de situações que permitam a avaliação de mais do que um nível 

do programa; 

- escolha de critérios de observação que possibilitem a observação do 

desempenho global do aluno; 

- escolha dos alunos a observar em cada momento de forma criteriosa. 

Este instrumento baseou-se na construção de uma ficha de observação de todas 

as matérias que me ajudou a realizar a avaliação formativa dos alunos. Apesar de tudo, 

esta ficha apresentava algumas lacunas, nomeadamente ao nível da falta de descrição 
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dos objetivos que cada aluno tinha que cumprir em cada matéria. Esta ficha foi 

reestruturada especialmente no que se refere á especificação dos diversos níveis dos 

alunos e respetivos objetivos. Durante as aulas foram distribuídos diversos documentos 

orientadores do trabalho escrito para que os alunos pudessem ter uma base para 

construírem os trabalhos. Esta estratégia revelou-se eficaz pois diversos alunos 

apresentaram trabalhos com qualidade, o que não aconteceu no 1º período. 

Para efeitos de autoavaliação durante as duas primeiras etapas de formação foi 

enviada uma ficha para o e-mail da turma, com a explicação dos diversos níveis para que 

os alunos não tivessem dúvidas. Esta estratégia revelou-se ineficaz visto que apenas um 

aluno reenviou o respetivo e-mail com a ficha de autoavaliação preenchida. Na última 

etapa, referente ao final do ano letivo alterei a metodologia, levando para a última aula a 

ficha de autoavaliação com os critérios bem explícitos. Desta forma, todos os alunos 

preencheram e entregaram a sua ficha de autoavaliação. De um ponto de vista geral, os 

níveis indicados pelos alunos foram comparáveis aos os definidos pelo professor, o que 

poderá sugerir que, apesar dos seus comportamentos, os alunos compreenderam a sua 

avaliação e, sobretudo, a sua aprendizagem. Isto está de acordo com o identificado por 

Araújo (2015) quando diz que a avaliação das aprendizagens deve encorajar a 

autoavaliação e que um aluno capaz de se autoavaliar conhece os objetivos de 

aprendizagem, interiorizou os critérios para apreciar o seu progresso e é capaz de, em 

conformidade, gerir a sua aprendizagem. 

No que diz respeito à competência referente aos juízos prognósticos da AI, o PAI 

e a sua reformulação vieram a revelar-se fundamentais para que o diagnóstico individual 

e por conseguinte o prognóstico fossem realizados com maior facilidade. Os alunos que 

estavam em nível NI ou A foram facilmente identificados, ora porque apresentavam um 

conjunto de características que, pela sua qualidade, os destacava dos outros ou pelo 

facto de não apresentarem as noções básicas de cada matéria. Os alunos que estavam 

no nível I ou E, ou seja, mais difíceis de identificar, foram sujeitos a outros momentos de 

observação depois da AI. Isto permitiu que alguns níveis fossem corrigidos relativamente 

ao que tinha sido inicialmente aferido. No entanto, tive dificuldade em avaliar determinado 

grupo de alunos, em certas matérias, nas quais apresento menos experiência. Por 

exemplo, no basquetebol facilmente consegui observar o nível de todos os alunos da 

turma tendo necessitado apenas de uma aula para tal, visto que tenho experiência de 

treino na matéria. No entanto, no caso da ginástica de solo necessitei de várias aulas 

para o conseguir. A estratégia utilizada para ultrapassar esta dificuldade foi a criação de 

grupos de alunos mais difíceis de diagnosticar para cada matéria e juntá-los em 
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pequenos grupos durante as aulas dedicadas à AI. Esta estratégia veio-se a revelar 

extremamente eficaz. 

Após o diagnóstico dos alunos, procedi ao prognóstico para o resto do ano letivo. 

De referir que o planeamento das etapas e UE teve por base esse prognóstico de início 

de ano, salvo exceções de alunos que, por deficiente observação, ou por terem tido uma 

evolução abaixo ou acima do esperado, sofreram ligeiros ajustes nesse mesmo 

prognóstico. 

Uma dificuldade sentida durante a 3ª etapa de formação foi o estabelecimento de 

uma relação entre os resultados do período de avaliação sumativa e os resultados do 

período de AI. Quero com isto dizer que existiram alunos com avaliação E numa 

determinada matéria durante a AI e no momento da avaliação sumativa foram avaliados 

com I ou mesmo NI. Isto ocorreu pelo facto de alguns alunos com comportamentos de 

indisciplina ao saberem que estão a ser alvo de uma avaliação formal não se aplicarem e 

não demonstrarem todas as suas capacidades, tentando desta forma boicotar todo o 

processo de avaliação. Isto criou-me bastantes dificuldades no momento de adaptar os 

grupos de trabalho nas aulas seguintes visto que a postura dos alunos era imprevisível. 

Durante o 3º período planeei ter uma conversa com estes alunos tentando explicar-lhes a 

importância da avaliação na sua classificação final no sentido de os alertar para o efeito 

negativo da sua atitude nas aulas. No entanto, após esta conversa não notei alterações 

relevantes no seu comportamento. 

Durante o processo de avaliação da turma procurei sempre que a avaliação 

formativa e sumativa fossem dois pratos de uma balança, nos quais o processo de 

avaliação formativa contínuo e coerente sustentasse as decisões na avaliação sumativa. 

Procurei também que os alunos fossem parte integrante dessa mesma avaliação através 

da autoavaliação e estivessem conscientes do conjunto de processos que culminam 

numa classificação final. Segundo Barbosa e Neves (2006), a contextualização da 

avaliação, no ensino-aprendizagem não pode resumir-se a momentos formais e 

desligados do ensino-aprendizagem (momentos de teste), devendo, pelo contrário, 

acompanhar todo o processo e integrar-se nele; a atribuição de classificações deve 

resultar de toda informação (quantitativa e qualitativa) recolhida ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem e não apenas nos momentos formais de testagem e; as tarefas de 

aprendizagem e de avaliação devem aproximar-se o mais possível de tarefas reais, 

deixando de ser meramente académicas. 

Durante a primeira etapa de formação, a avaliação formativa foi realizada ao longo 

das aulas, embora no caso dos JDC não tenha sido tão bem conseguida. No caso da 
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ginástica de solo e ginástica de aparelhos, os alunos na grande maioria das aulas tinham 

uma ficha tarefa na qual tinham as informações sobre os elementos que já conseguiam 

executar e quais aqueles que tinham que melhorar. No caso dos JDC torna-se difícil 

adaptar uma ficha desse tipo pois os alunos não vão parar a atividade para preencher ou 

verificar aquilo que conseguem ou não conseguem fazer. No entanto, após reflexão 

chego à conclusão que poderia ter aplicado esta ficha entre exercícios, em momentos de 

paragem ou mesmo, no final da aula. Na 3ª etapa de formação construí uma ficha de 

observação na qual tinha todas as matérias que estavam a ser lecionadas durante uma 

determinada UE e que ia preenchendo durante as aulas. Esta ficha não só me permitiu 

observar os alunos em diversos contextos de aula, como também tornou mais fácil a 

avaliação sumativa. 

Realizei também várias ficha de heteroavaliação, sendo que, para alguns alunos 

estas fichas foram bastante benéficas, apesar de os alunos não terem uma noção real 

das suas competências, especialmente na matéria de ginástica, o que não acontece nas 

outras matérias. Isto poderá estar relacionado com uma falta de conhecimento da 

respetiva matéria e dos seus elementos técnicos. 

4.3.2. Avaliação sumativa 

 

Relativamente à avaliação sumativa o grupo deparou-se com um problema desde 

o primeiro dia de aulas. O método de avaliação utilizado pelo departamento de EF e os 

critérios aprovados em conselho pedagógico não estavam em consonância com o 

modelo dos PNEF. A avaliação sumativa na escola secundária 2,3 Dona Filipa de 

Lencastre consiste em avaliar os alunos em dois domínios segundo as seguintes 

percentagens: domínio das atividades físicas e aptidão física que corresponde a 70% da 

avaliação e domínio dos comportamentos e valores que corresponde aos restantes 30%. 

De acordo com os PNEF, a atribuição dessas percentagens não se encontra correta visto 

que os comportamentos e valores estão implícitos dentro de cada área. Apesar de não 

concordar com os critérios vigentes, senti-me na obrigação de os utilizar umas vez que 

eram os critérios aprovados em conselho pedagógico. Em seguida apresento a tabela 

que me orientou para a atribuição das classificações: 
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Níveis Atividades Físicas Aptidão Física Conhecimentos 

0 a 4 Não cumpre nenhum dos 
critérios dos níveis seguintes 

Está fora da ZSAF em 
todos os testes 

Obtém menos de 20% no teste 
ou trabalho 

5 a 9 6 I Apto em pelo menos 3 
testes (em 5) 

5 – mais de 20% no trabalho  
6 – mais de 25% no trabalho 
7 – mais de 30% no trabalho 
8 – mais de 35% no trabalho 
9 – mais de 40% no trabalho 

10 a 13 4 I + 2 E Apto em pelo menos 3 
testes (em 5) 

10 – mais de 45% no trabalho 
11 – mais de 50% no trabalho 
12 – mais de 55% no trabalho 
13 – mais de 60% no trabalho 

14 a 17 2 I + 4 E Apto em pelo menos 4 
testes (em 5) 

14 – mais de 65% no trabalho 
15 – mais de 70% no trabalho 
16 – mais de 75% no trabalho 
17 – mais de 80% no trabalho 

1
18 a 20 1 I + 4 E + 1 A Apto em todos os testes 

18 – mais de 85% no trabalho 
19 – mais de 90% no trabalho 
20 – mais de 95% no trabalho 

Tabela 9 – Tabela de critérios de avaliação 

Desta forma, numa primeira fase classificava os alunos com a utilização da tabela 

acima apresentada, sendo que posteriormente, a esse valor seriam acrescentados os 

valores dos 30% das atitudes e valores. Penso que esta metodologia não é a mais 

correta visto que a atribuição dos 30% relativos às atitudes e valores é bastante subjetiva.  

Durante todo o ano tive uma enorme dificuldade em realizar a avaliação sumativa 

nas diferentes matérias visto que, aquando da sua calendarização, existiam sempre 

alunos que não compareciam à aula. Desta forma, tive que reajustar o planeamento das 

aulas tendo em conta as faltas dos alunos. Outra dificuldade sentida foi o peso da 

responsabilidade de quantificar a avaliação dos alunos ao longo de todo o período. Estas 

discrepâncias entre aquilo que o PNEF indica e aquilo que é feito na escola, dificultou por 

vezes a já difícil tarefa que é avaliar. Isto coaduna-se com o que é referido por Teixeira e 

Onofre (2009), quando referem que a dificuldade na avaliação decorre da pesada 

responsabilidade que é imposta aos professores estagiários quando têm que realizar um 

juízo de valor sobre a prestação dos seus alunos, com dados pouco objetivos e muitas 

vezes sem o apoio de critérios e procedimentos de avaliação claros. 

4.3.3. Conclusão 

 

Uma vez que os critérios de avaliação a utilizar pelo grupo de estágio foram 

sempre alvo de grande discussão durante a 1ª etapa de formação, o núcleo de estágio foi 

sempre bastante interventivo junto da orientadora de faculdade e do orientador de escola 

no sentido de esclarecer esta situação. 
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Após esclarecimento dos procedimentos a seguir relativamente a este assunto 

ficou acordado, na última etapa, que o núcleo de estágio iria tentar colocar este problema 

nas reuniões do grupo de EF. No entanto, o núcleo nunca se sentiu capaz de colocar 

esta questão, visto termo-nos apercebido de uma falta de receptividade da maioria dos 

professores na abordagem do tema. Não obstante, sentimos que é um tema de 

importância fundamental a ser discutido no futuro. 

5. Área 2 

 

Esta área de formação visou privilegiar “o desenvolvimento das competências 

relacionadas com a participação em estudos e projetos de investigação – ação 

estreitamente ligados ao contexto escolar” (FMH, 2014). Desta forma, identificámos um 

problema da escola, procedemos à análise da sua relevância no dia a dia da mesma, 

através da sua caracterização, realizámos o seu enquadramento teórico, efetuámos o 

seu desenho metodológico e aplicámos os instrumentos de pesquisa. 

5.1.1. Desenvolvimento do estudo 

 

A atitude dos alunos face à disciplina EF foi um problema por nós identificado 

desde o início deste ano letivo. Apesar do DE estar bem desenvolvido e estruturado na 

nossa escola, com bons resultados a nível nacional, a EF enquanto disciplina do currículo 

parece não ser levada muito a sério, especialmente no ensino secundário. Este foi o 

nosso ponto de partida para identificar o problema de estudo. 

Após a identificação do problema, foram distribuídos questionários aos alunos, 

aos professores e aos EE para obtermos uma legitimação do problema. Aquando da 

distribuição dos questionários houve sempre uma dificuldade em conseguir uma amostra 

suficientemente grande e que fosse representativa. Estes questionários foram 

importantes no sentido de fundamentar a nossa percepção. Os resultados obtidos foram 

os seguintes:  

 - 12 alunos responderam que a EF não é tão importante como as outras 

disciplinas ou deveria ser opcional; ��� 

 - metade disse que não reconhece aprendizagens visíveis ou as aprendizagens 

são feitas noutros contextos; ��� 

 - 16 alunos referiram que a principal finalidade da disciplina deveria ser a  

promoção de estilos de vida ativos e saudáveis. 
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De forma a confirmar esta nossa percepção, analisámos as opiniões dos 

professores de EF através de entrevistas. Os resultados foram os seguintes:  

- um dos professores refere que a mudança do regime de avaliação no ensino 

secundário afetou drasticamente a atitude dos alunos nas aulas; 

- a maioria dos professores refere que existe uma necessidade premente de 

melhorar a formação na área dos conhecimentos, relativamente ao tema da atividade 

física para a saúde. 

Finalmente, realizámos uma análise do PE da escola. Neste documento, a política 

da escola está representada através de objetivos focados no desenvolvimento de 

competências científicas. A EF não é de forma alguma mencionada como estratégia 

pedagógica, mesmo sabendo que está a ser desenvolvido um projeto de educação para 

a saúde. As atividades desportivas aparecem meramente como forma de “melhorar a 

disciplina,  a assiduidade e a pontualidade dos alunos” (AEDFL, 2011).  

Face ao que foi apresentado identificámos como sendo um problema do 

departamento, a pouca importância dada pelos alunos à disciplina de EF. Por outro lado, 

e a partir dos questionários, verificámos também que há uma forte expectativa de que a 

disciplina promova os estilos vida ativos e saudáveis. Assim, numa perspetiva de 

investigação/resolução, colocámos a hipótese de haver uma relação entre o problema 

identificado e essa expectativa. 

Desta forma, considerámos que seria pertinente enunciar o problema do nosso 

estudo sob a forma de uma pergunta (prévia às perguntas de partida): 

Será que a pouca importância dada à disciplina está relacionada com o facto de 

as aulas serem pouco centradas na promoção da saúde? 

Após identificar o problema, formulámos duas perguntas de partida que serviram 

de linha condutora ao longo do estudo.  

1) Qual é o grau de importância dado à disciplina de EF na escola secundária 2,3 

Dona Filipa de Lencastre?  

2) Será que a EF é pouco focada na atividade física para a saúde?  

É certo que as duas perguntas de partida não vão responder na totalidade ao 

problema em questão. No entanto, de forma a que o trabalho fosse exequível, sentimos a 

necessidade de analisar o problema de forma separada, ou seja, analisámos a validade 

das perguntas e não a relação entre elas, contribuindo assim para a clarificação do 

problema. 

5.1.2. Enquadramento Teórico 
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O enquadramento teórico apresentado pretende justificar a escolha das perguntas 

de partida e requereu um profundo conhecimento do campo de estudo através da 

pesquisa bibliográfica. 

A primeira pergunta de partida do nosso trabalho pretendeu averiguar qual a 

atitude dos alunos do Escola Secundária 2,3 Dona Filipa de Lencastre face à disciplina 

de EF. A pertinência deste tema reside na evidência de que a atitude de uma pessoa 

influencia os seus comportamentos e, portanto, as suas aprendizagens (Feldman, 2001 in 

Pereira, Carreiro da Costa & Diniz, 2009). Neste cenário, os referidos autores justificam 

que este facto pode ser decisivo no âmbito da EF pela possibilidade de as atitudes dos 

alunos face à disciplina poderem ter um impacto favorável ou desfavorável na 

participação dos mesmo nas atividades física e na aquisição de estilos de vida 

saudáveis.  
Em 1994, Tannehill e colaboradores realizaram um estudo que tinha como 

objetivo avaliar as atitudes dos alunos e dos seus EE perante o programa de EF no qual 

estavam envolvidos. Foi aplicado um questionário a alunos do 10º e 11º anos de 

escolaridade que tinha tido ou estavam a ter aula de EF. A estes alunos foi entregue um 

questionário com perguntas como: quais os objetivos que achavam que a EF devia 

procurar atingir; a importância da disciplina na sua educação; e que experiencias tinham 

tido na EF que tivesse alterado a sua atitude para com a disciplina. Quando foram 

questionados acerca do que a EF deveria ensinar, os estudantes indicaram que a EF 

deveria: ensinar técnicas desportivas (74%), ensinar a jogar desportos coletivos (70%) e 

desenvolver a aptidão física (68%). Não se observaram diferenças de género. Por outro 

lado, quando lhes foi perguntado o que é que a EF de facto ensina, os estudantes 

referiram que o ensino dos desportos coletivos (59%) e o ensino das técnicas desses 

mesmos desportos (52%) são as vertentes da disciplina mais vincadas. Tanto rapazes 

como raparigas referiram que o desenvolvimento da aptidão física não é enfatizado nos 

seus programas. Relativamente à importância da disciplina, 31% dos estudantes 

inquiridos referiram que a EF é importante ou muito importante para a sua formação. 

Mais de 50% dos inquiridos referem que a EF é menos importante que todas as outras 

disciplinas.  
Mais recentemente Ernest, Fenster, Langford e Stelzer (2004) realizaram um 

estudo que tinha como objetivo analisar a atitude dos alunos relativamente à EF em 

quatro países (República Checa, Estados Unidos, Áustria e Inglaterra). Foi aplicada a 

escala de Adams (questionário) a 1107 alunos de seis escolas nos países acima 

referidos. Os resultados mostraram uma atitude dos alunos favorável à EF visto que a 
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média de respostas na escala de Adams foi de 84,7, bem acima do valor de indiferença 

de 64. Houve diferenças significativas entre género na atitude dos alunos perante a 

disciplina. Os alunos do sexo masculino apresentaram uma média de 86 na escala de 

Adams enquanto que os do sexo feminino apenas 82. Estes quatro pontos são 

estatisticamente significativos. Também Marques (2010) testemunhou uma atitude 

positiva face à disciplina de EF (67,2%), e também, em relação à escola (79,4%).  
Neste ponto é, então, importante, perceber quais os fatores que têm influência nas 

formação das atitudes dos alunos. Silverman (2005), pretendendo estudar os impacto da 

EF na adoção de estilos de vida saudáveis, salientou três fatores como sendo decisivos 

na atitude dos alunos face à disciplina. A idade, o professor e o currículo. Tendo este 

trabalho um caráter de investigação-ação, parece-nos pertinente focar a nossa atenção 

em variáveis que sejam modificáveis e, por isso, o currículo será aquela que mais se 

adequa ao nosso contexto. Mais concretamente, e na assunção de que o currículo 

influencia a atitude dos alunos, perguntamo-nos: que conteúdos são dados nas aulas?, 

que atividades acontecem nas aulas?, será que os conteúdos promovem boas atitudes 

por parte dos alunos?. 
Considerando os PNEF, as finalidades da EF são bastante amplas, passando pela 

aprendizagem de atividades físicas, a promoção de estilos de vida ativos, interpretação 

da cultura desportiva e desenvolvimento do repertório motor. Ora, estas orientações 

encerram muitas possibilidades de interpretação da EF, do conteúdo dos programas e 

podem traduzir- se em vários tipos de contexto de aula. É neste contexto que surge a 

segunda pergunta de partida do nosso trabalho, ou seja, pretendemos perceber se as 

aulas de EF vão ao encontro das expectativas dos alunos. Tecnicamente, se o currículo 

vivido corresponde ao currículo desejado que, segundo os questionários que realizámos 

para despiste do problema, está relacionado com a promoção de estilos de vida ativos. 

Esta é uma finalidade bastante consensual, e é mesmo uma razão apontada para a 

existência da disciplina no currículo (NASPE, 2004; McKenzie & Lounsbery, 2013), sendo 

esta uma premissa estruturante do nosso trabalho.  
O facto da EF escolar ser uma disciplina obrigatória, acessível a todas as crianças 

em idade escolar, atribui-lhe a responsabilidade de dotar os jovens de instrumentos para 

que possam ser ativos ao longo da sua vida (Quitério, 2012: McKenzie & Lounsbery, 

2013). Mas apesar disso, não estão bem definidas as formas de o fazer (Metzler, 

McKenzie, van der Mars, Barrett-Williams & Ellis, 2013: Quitério, 2012). O que é que 

constitui uma EF eficaz e de qualidade, bem como, a prioridade que se deve dar ao 

objetivo da promoção da saúde, são questões bastante discutidas e controversas.  
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Metzler, McKenzie, van der Mars, Barrett-Williams & Ellis (2013) propõem um 

modelo curricular especificamente focado na promoção da saúde - Health Optimizing 

Physical Education (HOPE). Assumindo as características de um Programa Inclusivo de 

Atividade Física Escolar (CSPAP), este modelo faz da promoção de atividade física ao 

longo da vida, o seu objetivo primordial. Segundo os autores, o HOPE fundamenta-se 

num modelo sócio-ecológico (Lox, Martin Ginis, & Petruzzello, 2010), que pressupõe que 

o comportamento humano é influenciado por vários contextos de diferentes níveis. Este 

modelo surge num contexto de saúde pública muito debilitado, com uma grande 

prevalência de doenças crónicas e uma EF escolar com objetivos muito difusos. Assim, e 

tendo em conta a insuficiência do tempo alocado à disciplina para o cumprimento das 

recomendações de AF diária dos jovens, há uma necessidade de que a promoção de 

estilos de vidas saudáveis seja feita, não só através das aulas, mas também através do 

contexto escolar extra-aula, e do contexto extra escola. O programa HOPE deve intervir a 

vários níveis, entre os quais, atividades pré e pós aulas, aulas de EF que desenvolvam o 

desempenho motor visando a participação em atividades extra-aula, educação familiar, 

intervenção nas políticas escolares e aumento da literacia sobre AF. Ainda assim, é 

preciso ter em conta que a utilização deste modelo como ponto de comparação é 

limitada. O HOPE é um programa específico para idades K-12, sendo que inclui 

atividades adequadas a estas fases do desenvolvimento dos jovens.  
Por fim, um conceito que achámos importante esclarecer é o conceito de 

Educação Física para a Saúde. Embora este conceito não esteja completamente 

definido, existem algumas linhas orientadoras. Em 2004, a National Association for Sport 

and Physical Education através da definição de algumas linhas orientadoras para a EF 

referiu que para a EF ser orientada para a saúde teria que ter componentes de 

desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória, força muscular, flexibilidade e 

composição corporal. Em 2012, Sallis e colaboradores definiram que a EF para a saúde 

deveria ter duas componentes fundamentais: uma componente centrada na promoção da 

atividade física a longo prazo e outra centrada no desenvolvimento da aptidão física dos 

alunos no presente. Na mesma ótica, o programa HOPE refere que a EF para a saúde 

deverá estar centrada em três aspetos: providenciar oportunidades de prática de 

atividade física nas aulas que seja do agrado dos alunos, ensinar skills motores e 

comportamentais genéricos, bem como, encorajar a prática de atividade física no dia a 

dia dos jovens e no seu futuro. 

5.1.3. Metodologia 
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A tabela que se segue faz a tradução das diretrizes do HOPE na aplicação prática 

que lhes demos na recolha de informação. 

Diretrizes HOPE Elementos de análise Instrumentos 
Atividade física 
extracurricular antes, 
durante e após as aulas 

• Desporto Escolar 
• Outros 

• Análise documental: PEE 
• Análise documental: Documentos 

do grupo de EF 

Ensino das técnicas 
desportivas, jogos e 
danças 

• Aulas de EF (Conteúdo, 
Instrução e Aluno/Professor) 

• SOFIT 
• Entrevista professores de EF 

Programas de AF 
relacionados com a 
comunidade 

• Clubes desportivos 
• Ginásios 
• Outros 

• Análise documental: PEE 

Literacia para a AF • Área dos conhecimentos • SOFIT 
• Entrevista professores de EF 

Interdisciplinaridade • Cooperação entre professores • Análise documental: PEE 

Tabela 10 - Metodologia (HOPE) 

5.1.4. Instrumentos e análise de dados 

 

O instrumento utilizado na observação das aulas foi o SOFIT (System for 

Observing Fitness Instruction Time) que é um instrumento de observação utilizado para 

avaliar a instrução relacionada com o fitness nas aulas. Pressupõe que são analisadas 

três dimensões – o nível de atividade física dos estudantes, o contexto da aula e o 

comportamento do professor. 

Para cada aula foram escolhidos de forma aleatória 4 alunos (2 alunos do sexo 

masculino e 2 alunos do sexo feminino). Através de uma ficha de registo construída com  

as 3 dimensões acima referidas, um observador registou os acontecimentos da aula em 

períodos de 10 segundos, num período de 45 minutos em cada aula. Cada aluno era 

observado durante 4 minutos seguidos. Apenas se iniciou a observação quando 51% dos 

alunos da turma estavam presentes e a realizar a aula prática. De forma a facilitar a 

observação, estava presente um auxiliar de forma a controlar os intervalos de registo e 

de observação. Antes de serem registadas as aulas das diversas turmas o observador e 

auxiliar treinaram o procedimento numa aula experimental.  

A análise destes dados foi feita através do registo numa folha de Excel, onde 

foram feitos os somatórios e médias das turmas individualmente e em conjunto para se 

proceder à comparação. Nesta fase o grupo de estágio sentiu que estes procedimentos 

poderiam ter sido realizados de forma diferente, uma vez que não foi possível a 
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comparação entre rapazes e raparigas, por não ter sido contemplada essa separação nas 

folhas de registo. 

Foram realizadas entrevistas a 8 professores do grupo de EF. Cada entrevista foi 

dividida em duas partes, uma parte com questões mais relacionadas com os PNEF e as 

finalidades da EF e a outra parte mais relacionada com a estrutura da aula. As 

entrevistas seguiram uma metodologia diretiva e semi estruturada. 

As entrevistas aos professores foram realizadas no final da aula observada e a 

análise dos resultados das entrevistas foi realizada através de análise qualitativa. 

De modo a analisar as opiniões e atitudes dos alunos face à disciplina de EF 

utilizámos ainda um questionário desenvolvido por Tannehill et al.(1994). Este 

questionário analisou os seguintes parâmetros: 

- Objetivos e finalidades da EF; 

- A percepção dos alunos da importância da disciplina na sua formação 

pessoal; 

- O gosto dos alunos pela disciplina; 

- A importância que os alunos dão à disciplina de EF em comparação com 

outras disciplinas do currículo; 

- As atividades que os alunos preferem no currículo. 

No caso dos questionários, os dados foram processados estatisticamente (SPSS 

v.22). O quadro baixo mostra os testes realizados para cada uma das questões. 

 

Análise de 
frequências, média, 

desvio padrão, 
mínimo e máximo 

Diferenças entre 
sexos – t test para 

variáveis não 
paramétricas 

Diferenças entre anos 
de escolaridade – one 

way ANOVA para 
variáveis não 
paramétricas 

Diferenças entre 
categorias de 

resposta – t-test 
para variáveis não 

paramétricas 
Q

 0 X    

Q
 1 X X X  

Q
 2 X X X X 

Q
 3 X X X X 

Q
 4 X X X X 

Q
 5 X X X X 

Q
 6 X X X X 

Q
 7 X X X  

Q
 8 X X X  

Q
 9 X X X  

Q
 10 X X X  
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Tabela 11 – Análise de dados SPPS (questionários)  

5.1.5. Sessão de apresentação 

 

No que concerne à apresentação do estudo investigação-ação, achámos que 

seria pertinente a marcação da mesma para um dia de reunião do grupo de EF de forma 

a estarem todos os professores. No entanto, penso que poderíamos ter sido mais 

assertivos no sentido de divulgar a toda a comunidade escolar. Apenas enviámos e-mails 

aos professores do grupo e a alguns colegas de outros núcleos de estágio, pelo que 

poderíamos ter optado pela utilização de cartazes na escola e a utilização de redes 

sociais. 

Do ponto de vista da construção da apresentação penso que foi um dos pontos 

fortes da sessão. Através do desenvolvimento de diapositivos apelativos do ponto de 

vista visual, aliados à nossa capacidade de comunicação conseguimos captar a atenção 

da plateia. Penso que os diapositivos poderiam ter tido alguns momentos de 

apresentação de áudio/vídeo de forma a quebrar alguma monotonia visto terem sempre a 

mesma estrutura ao longo de toda a apresentação. 

Relativamente à nossa comunicação penso que conseguimos transmitir a maioria 

das informações a que nos tínhamos proposto. Do ponto de vista individual considero 

que estive bastante bem. Utilizei um tom de voz correto e fui bastante eloquente nas 

palavras utilizadas, sendo que também adotei uma postura correta durante toda a 

apresentação. A informação que selecionámos para ser transmitida foi minuciosamente 

selecionada, sendo que não tínhamos tempo para falar sobre todos os pontos do 

trabalho. Sou da opinião que esta informação foi bem selecionada, se bem que penso 

que por vezes o excesso de quadros, gráficos e informação do ponto de vista quantitativo 

poderá ter confundido a plateia. Por fim, a apresentação poderia ter tido outro tipo de 

dinâmica no seu final, solicitando a participação dos professores presentes. Estes 

poderiam ter transmitido a sua opinião e experiências pessoais no sentido de fomentar a 

discussão e partilha de ideias ou soluções. 

5.2. Conclusão 

 

Após a realização do estudo conseguimos obter os seguintes resultados: 

Em resposta à pergunta 1 – “Qual a atitude dos alunos face à EF?”: 

- A EF é considerada pelos alunos como sendo menos importante do que 

as restantes disciplinas. No entanto, os alunos continuariam a optar pela 
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mesma se esta fosse opcional. As respostas das raparigas são 

significativamente diferentes das dos rapazes, pela negativa; 

- As atividades que os alunos consideram mais e menos importantes 

variam entre género; 

- A condição física, os desportos coletivos e os desportos individuais foram 

as atividades que os alunos consideraram mais importantes. 

Procurando responder à pergunta 2 – “Será que as aulas se enquadram com a 

educação física para a saúde?” concluímos o seguinte: 

- Em todas as turmas observadas, registou-se que o tempo de atividade 

física moderada a vigorosa foi inferior a 50% do tempo total de aula; 

- O trabalho de condição física foi muito diferenciado, variando na forma 

(integrada, separado ou misto) e no tempo despendido (mínimo 4,5%, 

máximo 61,7%); 

- O trabalho da área de conhecimentos não tem um caráter estruturado e 

reflete o descrito no PC, ao colocar esta área como facultativa; 

- Os professores cuja finalidade atribuída à disciplina se enquadra com a 

EF para a saúde, criticam o PNEF na medida em que está pouco 

adequado à realidade das escolas, é demasiado eclético e extenso e tem 

uma componente de promoção da saúde pouco explorada. 

Desta forma podemos sugerir as seguintes recomendações: 

- Operacionalizar os PNEF da forma que os professores considerem mais 

pertinente face aos contextos de cada escola visto que a EF para a saúde surge como 

forma de legitimação da disciplina; 

- As áreas dos conhecimentos e da aptidão física poderão ser objeto de reflexão 

por parte do grupo de EF, no sentido de formalizar a sua operacionalização 

- A intensidade da atividade física praticada em cada aula é o indicador mais 

objetivo que a literatura menciona e, dado que estas recomendações não foram 

verificadas nas aulas observadas, poderá ser um aspeto a otimizar no sentido de 

aumentar a AF para a saúde nas aulas; 

- Investir na divulgação do DE e no ajustamento dos seus horários, 

fundamentalmente no ensino secundário 

6. Área 3 – Participação na escola 
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A área de participação na escola englobou a participação nas atividades de DE, 

assim como a implementação e avaliação de uma atividade de dinamização da escola. 

Relativamente às atividades de DE optei pelo voleibol no escalão de iniciados 

masculinos. Esta opção foi realizada tendo em vista a oportunidade de melhorar os meus 

conhecimentos numa área do treino desportivo na qual não tenho tanta experiência. 

No que concerne a atividade de dinamização da escola o núcleo de estágio optou 

pela realização de um passeio de bicicleta que visa melhorar a autonomia dos alunos na 

sua deslocação diária para a escola. 

6.1.1. Planeamento e avaliação da atividade de treino 

 

No que concerne a esta competência realizei a divulgação do núcleo de DE 

juntamente com a ajuda da professora responsável pelo núcleo, tendo sido eu a criar o 

cartaz que posteriormente foi colocado nos corredores da escola. Apesar de não ser 

possível avaliar a eficácia dessa mesma divulgação posso afirmar que muitos dos alunos 

que fizeram parte do grupo-equipa já vinham de anos anteriores. 

Na coadjuvação do planeamento e avaliação do núcleo, em conversa com a 

professora responsável foi-me recomendada a leitura de diversos documentos de forma a 

que encontrasse os exercícios adequados ao escalão etário e ao planeamento que se 

pretendia desenvolver. Desta forma os exercícios planeados para o escalão de iniciados 

centram-se no adquirir da técnica individual correta dos diferentes elementos técnicos do 

jogo, assim como diversas competências táticas como as estruturas defensivas 1:2:1 e 

2:2 no jogo de 4 contra 4 e o bloco e sua proteção. Houve também a preocupação de 

construir exercícios que desenvolvessem a coordenação e velocidade de execução dos 

praticantes, componentes da aptidão física fundamentais nestas idades. De referir 

também que o planeamento foi realizado tendo em conta que nos primeiros dois 

encontros de DE os jogos seriam jogados em 4 contra 4 e os restantes, até ao final do 

ano, serão jogados em 6 contra 6. 

As principais dificuldades sentidas ao nível do planeamento foram a construção de 

uma bateria de exercícios que se coadunasse com o escalão etário em questão e a 

definição das prioridades nos conteúdos a ensinar. No que concerne aos exercícios 

desenvolvidos com os alunos realizei uma pesquisa minuciosa auxiliado, por documentos 

da disciplina de Didática da Atividade Física e Desporto lecionada na FMH, assim como, 

por diversa bibliografia da modalidade. Relativamente aos conteúdos a lecionar e na 

definição de prioridades, em conversa com a professora responsável, assim como, com 

um dos meus colegas de estágio que realizou a especialização em voleibol no último ano 
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de licenciatura, pude discutir, refletir e decidir quais as melhores opções para o 

grupo/equipa. Ainda assim, penso que esta discussão foi muito superficial tendo ficado 

muitas duvidas por esclarecer relativamente aos elementos técnicos e táticos a trabalhar 

com este escalão, assim como a altura do ano ideal para o realizar. Assim a tabela 

seguinte apresenta os objetivos de inicio de ano do grupo/equipa para o ano lectivo: 
Meses Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

Período 1º período 2º período 3º período 
Etapa 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 

Competências 
tácticas a 

desenvolver 
Avaliação 

inicial 
Iniciação ao 

4x4 

Colocação da 
bola no 

passador. 
Ataque e sua 

proteção 

Defesa 1:2:1 
Defesa 2:2 

Bloco e sua proteção 
Introdução ao 6x6 

Competências 
técnicas a 

desenvolver 

Toque de dedos 
Remate 

Deslocamentos 

Manchete 
Serviço por cima 

Bloco 
Revisão 

Tabela 12 – Planeamento inicial do DE 

Após a construção da tabela acima apresentada deparei-me com o facto de que 

não tinha tido em conta a calendarização dos momentos competitivos da equipa que 

indicavam que as primeiras duas competições iam jogar-se em 4 contra 4 e as duas 

últimas em 6 contra 6. Assim o planeamento teve que sofrer alguns ajustamentos. Em 

baixo apresento a tabela com os ajustes: 

 

 

 
Meses Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

Período 1º período 2º período 3º período 
Etapa 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 

Competências 
tácticas a 

desenvolver 
Avaliação 

inicial 
Iniciação 
ao 4x4 

Colocação da 
bola no 

passador. 
Ataque e sua 

proteção 

Defesa 
1:2:1 

Defesa 
2:2 

Introd
ução 
ao 
6x6 

Sistema ofensivo 6x0 
Sistema defensivo em 

W 

Bloco e 
sua 

proteção 

Competências 
técnicas a 

desenvolver 

Toque de dedos 
Remate 

Deslocamentos 

Manchete 
Serviço 
por cima 

Revisão Remate Bloco 

Tabela 13 – Planeamento do DE ajustado 

Em termos de apuramento para o campeonato regional, apenas os encontros em 

6 contra 6 contavam para esse mesmo apuramento. 

De referir que no 1º encontro tivemos um problema de falta administrativa devido 

ao facto de não termos o número suficiente de atletas que era necessário para competir. 

Os jogos foram realizados, sem que esse resultado fosse contabilizado para melhoria de 

classificação da equipa. Em seguida apresento a classificação após o 1º e 2º encontro: 
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Tabela 14 – Classificação DE após 1º encontro 

 

 

 

 

 

Tabela 15 – Classificação DE após 2º encontro 

Do ponto de vista da presença dos alunos ao treino, o grupo equipa apresentou 

sempre alguma inconsistência. No início do ano lectivo compareceram muitos alunos 

sendo que, nessa fase inicial, o treino era dividido entre mim e a professora no sentido de 

podermos ter exercícios e feedback mais adaptado a cada escalão/idade. Após este 

início positivo, os alunos deixaram de ser tão assíduos, sendo que, a partir do mês de 

janeiro, isso afectou bastante o desenvolvimento do grupo/equipa visto que o objetivo do 

mesmo era desenvolver o jogo em 6 contra 6. Durante o mês de Fevereiro, conversei 

com os alunos no sentido de perceber porque não estavam a comparecer aos treinos. As 

razões apontadas foram as seguintes: 

- pressão dos EE para melhorarem as classificações; 

- incompatibilidade de horários com os apoios das diversas disciplinas; 

- desmotivação, visto alguns alunos terem ingressado no desporto 

federado. 

6.1.2. Condução da atividade de treino 

 

A condução da atividade de treino foi uma mais valia para a minha formação uma 

vez que a professora responsável permitiu que eu interviesse de forma quase total e 

apoiou-me corrigindo a minha intervenção. A correção da professora foi particularmente 

importante numa fase inicial do ano letivo quando não tinha um conhecimento tão 

aprofundado sobre a matéria. Não obstante, a possibilidade de intervir no treino deu-me a 

possibilidade de aplicar esse mesmo conhecimento. A pesquisa bibliográfica e leitura de 
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diversos livros de referência da modalidade foram também fundamentais para a minha 

evolução. Tal como foi referido anteriormente, numa fase inicial dos treinos com este 

grupo/equipa, salvo as primeiras semanas, a professora dividia os alunos que estavam 

no treino, sendo que eu ficava com o grupo dos iniciados. Posteriormente, e à medida 

que o ano foi avançando e os alunos compareceram em menor número a professora 

juntava os dois grupos, sendo que a minha função era de apoio ao treino e de maior 

proximidade com os alunos no sentido de corrigir aspetos técnicos deficitários. 

Durante o mês de setembro as atividades de treino foram dedicadas à captação e 

avaliação dos alunos. A metodologia de avaliação dos alunos utilizada foi semelhante à 

do PAI. A tabela seguinte apresenta essa metodologia: 

 
VOLEIBOL 

Nível Objetivos Indicadores 

IN
TR

O
D

U
TÓ

R
IO

 

Situação de exercício 1+1 

Sustenta a bola utilizando corretamente as técnicas de 
toque de dedos e manchete na rede. 

Toque de dedos: coloca-se 
debaixo da bola, toca a bola 
acima e à frente da cabeça, 
utiliza a perna recuada para 
impulsionar a bola para a frente. 
Correção da manchete: vira-se 
de frente para a bola, pernas 
fletidas no momento do contacto, 
braços em hiperextensão e fixos. 

Situação de jogo 2+2 
Faz serviço por baixo Coloca a bola no campo contrário 
Joga com os companheiros efetuando passes ou 
manchetes, para manter a bola no ar 

Mantém a bola jogável 

Recebe o serviço com passe ou manchete de acordo com 
a trajetória da bola 

Enquadra-se com a bola 
Orienta o passe para o colega 

E
LE

M
E

N
TA

R
 

Situação de jogo 4x4 

Serviço por baixo ou por cima, colocando a bola numa zona 
de difícil recepção ou em profundidade 

Correção do serviço 
Coloca a bola  junto à linha lateral 
ou junto à rede 

Na recepção do serviço, posiciona-se corretamente de 
modo a dar continuidade às ações ofensivas (segundo 
toque e ataque em passe colocado ou remate (em apoio) 
para o campo contrário 

Bola alta no primeiro toque 
Segundo toque orientado para o 
atacante 
Ataque para uma zona de difícil 
recepção 

A
V

A
N

Ç
A

D
O

 

Situação de jogo 4x4 ou 6x6 
Como passador, posiciona-se corretamente para passar a 
bola a um companheiro 

Faz o passe paralelo à rede, 
facilitando o ataque 

Em situação de finalização, remata, faz amortie ou passe 
colocado 

Cria dificuldade ao adversário 
Afasta-se antecipadamente da 
rede para fazer a chamada de 
ataque 

Ao remate da sua equipa, faz proteção ao ataque Assume uma posição defensiva 
(baixa) aquando do remate 

Ao ataque da equipa adversária, executa o bloco  

Tabela 16 – Avaliação Inicial do Desporto Escolar 



 63 

Utilizando esta tabela como base para a avaliação dos alunos presentes ao treino, 

construi outra tabela de modo a poder resumir as dificuldades dos alunos e no que se iria 

trabalhar. 

 
Nº Aluno Nível Necessita trabalhar: 

1 Kevin Monteiro PE - Deslocamentos na recepção ao serviço; 
- Colocação do serviço por baixo / Serviço por cima 

2 Pedro Gueifão PA 
- Técnica do remate; 
- Proteção ao ataque; 
- Bloco 

3 Manuel Frazão E - Deslocamentos na recepção ao serviço; 
- Serviço por cima 

4 Diogo Salgado PE - Chamada para serviço / técnica 
- Bloco 

5 João Paiva PA 

- Chamada de ataque/remate; 
- Técnica de amortie; 
- Proteção ao ataque; 
- Bloco 

6 Giuliano da Silva E - Técnica do serviço por cima; 
- Deslocamentos 

7 Diogo Rocha PA 
- Técnica de remate; 
- Proteção ao ataque; 
- Bloco 

8 Gonçalo Martinez E 
- Técnica de toque de dedos; 
- Técnica de remate; 
- Bloco 

9 Henrique Martinez PA - Técnica de remate/intenção; 
- Bloco 

10 João Antunes E - Deslocamentos na recepção ao serviço; 
- Serviço por cima 

11 Gonçalo Geraldes PE - Técnica de toque de dedos; 
- Proteção ao ataque 

Tabela 17 – Objetivos por aluno do DE após avaliação inicial 

A minha intervenção durante este mês foi bastante reduzida visto ter estado numa 

fase de observação das metodologias utilizadas pela professora, ajudando apenas à 

organização do treino. Progressivamente fui-me sentindo mais confiante para ir 

orientando determinados momentos do treino com pequenos grupos, sendo que a 

professora me foi confiando essas mesmas tarefas. 

Durante os meses de outubro e novembro foi dada importância ao toque de dedos 

e ao remate do ponto de vista da técnica individual dos alunos, sendo que do ponto de 

vista da tática, a colocação da bola no passador em 4 contra 4 foi o objetivo definido. 

Nesta fase tive a oportunidade de orientar o treino visto que a professora dividia o campo 

para que os iniciados trabalhassem de um lado e os infantis do outro. As dificuldades 

sentidas foram manter a concentração dos alunos durante o treino e evitar 

comportamentos fora da tarefa ou de indisciplina. Relativamente ao primeiro problema 

procurei solucioná-lo criando exercícios na parte fundamental do treino que solicitassem 
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altos níveis de concentração, como por exemplo, um exercício em filas no qual os alunos 

tinham que circular corretamente. Caso não o fizessem a equipa perdia o ponto, sendo 

que existiria um castigo no final com exercícios de condição física (extensões de braços 

ou abdominais). Relativamente à problemática dos momentos fora da tarefa ou da 

indisciplina senti que os alunos não me respeitavam da mesma forma que faziam com a 

professora. Penso que não me debrucei o suficiente sobre esta questão, tendo os treinos 

sido prejudicados. 

Nos meses de dezembro e janeiro os objetivos traçados para o grupo equipa 

foram: desenvolver uma percepção das diferenças entre a defesa 1:2:1 e a defesa 2:2 e  

iniciar o trabalho do 6 contra 6, tendo em vista a competição. Nesta fase os alunos 

começaram a apresentar alguma desmobilização tal como foi acima referido. Desta forma 

a minha intervenção no treino passou a ser mais de apoio à professora. Estive mais 

dedicado às questões de organização e intervenção individualizada junto dos alunos, 

sobretudo nos elementos de técnica individual como o toque de dedos, manchete, 

serviço ou remate. 

Nos meses de fevereiro e março o sistema ofensivo em 6x0 e o sistema defensivo 

em W eram os objetivos principais a serem trabalhados. De referir que os treinos tiveram 

que sofrer um ajustamento visto que não compareciam iniciados em número suficiente 

para que se realizasse jogo 6 contra 6, apenas com alunos deste escalão etário. Assim, a 

professora definiu que o treino de segunda feira seria mais focado nos objetivos dos 

infantis (jogo 4 contra 4) enquanto que o treino de quinta feira seria destinado aos 

iniciados. Desta forma, nos treinos de quinta feira alguns infantis jogavam em formato 6 

contra 6 para que os iniciados presentes ao treino pudessem treinar os seus objetivos. A 

minha intervenção no treino manteve-se idêntica. 

6.1.3. Ação de intervenção 

 

Relativamente a esta competência e, após discussão entre o grupo de estágio, o 

coordenador e o grupo de EF, decidiu-se pela realização de um passeio de bicicleta 

intitulado Filipa Sobre Rodas. Este projeto teve o objetivo de fomentar o deslocamento 

autónomo e seguro dos alunos da escola secundária 2,3 Dona Filipa de Lencastre. O 

público alvo foram os alunos do ensino secundário. Assim, os objetivos específicos desta 

atividade foram: 

- promover uma forma de atividade física informal; 

- a autonomia dos alunos; 

- a exploração da cidade; 
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- um conhecimento básico do código da estrada que permita aos 

participantes circular com segurança; 

- um conhecimento de outras medidas de segurança do ponto de vista do 

utilizador de bicicletas; 

- uma sensibilização para os aspetos ecológicos de redução das emissões 

de carbono; 

- o contacto com o espaço físico envolvente; 

- o convívio entre a comunidade escolar e extraescolar . 

Ao nível do planeamento da atividade tivemos enormes dificuldades no 

estabelecimento de contacto com as autoridades competentes no sentido de assegurar 

todas as condições para a realização da atividade, como por exemplo, os carros e motas 

da polícia de forma a assegurar a segurança necessária nas movimentadas estradas da 

cidade de Lisboa. Por outro lado, a necessária apresentação do projeto em conselho 

pedagógico foi uma preocupação do grupo de estágio desde o primeiro dia. O facto de 

serem necessárias as autorizações da polícia, para que o projeto fosse apresentado em 

conselho pedagógico, e por outro lado, o facto de na escola terem exigido que a polícia 

teria que autorizar em primeira instância, criou um impasse muito grande, tendo estado 

mesmo em causa a realização da atividade. No entanto, através do trabalho em equipa e 

persistência do grupo de estágio, conseguimos que a PSP autorizasse a atividade e esta 

fosse apresentada em conselho pedagógico. 

A atividade estava inicialmente agendada para o dia 6 de Maio. No entanto, o 

facto de os alunos de 9º ano de escolaridade terem um exame da disciplina de Inglês 

nessa data, obrigou a um adiamento da atividade. Assim, a atividade foi adiada para o 

dia 13 de Maio. 

O percurso realizou-se em aproximadamente 45 minutos, sendo que realizámos 

algumas paragens para hidratação e repouso. A ajuda dos agentes da polícia foi 

fundamental tanto na orientação na estrada, como no controlo dos carros. No final da 

atividade, e após uma reflexão cuidada, sugerem-se as seguintes melhorias: 

- divulgar a atividade de forma presencial junto dos professores das 

diferentes disciplinas para que não sejam apenas alunos a participar; 

- transmitir à escola a necessidade de criar um local de estacionamento de 

bicicletas no interior da escola, uma vez que, os furtos são um dos 

principais motivos pelo qual os alunos não levam mais vezes a bicicleta 

para a escola; 
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- aumentar o espectro de participação a toda a comunidade escolar, 

incluindo encarregados de educação. 

6.2. Conclusão 

 

Como conclusão do ano de DE penso que poderia ter havido uma melhor 

colaboração com a professora titular no sentido do planeamento que realizei estar de 

acordo com as ideologias da professora. Senti que, ao realizar o planeamento, tive 

demasiada autonomia e, por vezes, senti-me desorientado naquilo que devia trabalhar 

com os alunos. No que concerne à condução do treino penso que o facto de, a certa 

altura do ano, os alunos terem tido uma atitude de displicência para com o mesmo, ao 

mesmo tempo que não compareciam, teve um enorme reflexo em termos competitivos. O 

grupo equipa acabou por ser bastante prejudicado por isso, visto que tinha claras 

capacidades para ter melhores resultados. 

Relativamente à ação de intervenção penso que esta teve um papel fundamental 

na promoção de hábitos de vida saudável junto dos alunos, sendo que a escola tem um 

papel fundamental nos próximos anos no sentido de continuar a promover este tipo de 

atividades. No final, penso que a divulgação da atividade poderia ter sido melhor 

divulgada aos professores de outros departamentos, assim como aos EE dos alunos 

participantes. 

7. Área 4 – Relação com a comunidade 

 

Esta área visa desenvolver a relação do estagiário com a comunidade escolar, 

assim como, desenvolver processos de caracterização e acompanhamento pedagógico 

do grupo-turma. 

7.1. Identificar características da turma 

 

Na primeira aula do ano letivo entreguei a cada aluno uma ficha de identificação 

de forma a caracterizar a turma. A ficha incluía os dados pessoais dos alunos (incluindo 

informações de saúde), informações de cariz social (relação com os colegas) e opinião 

(gostos) relativamente à disciplina de EF. Após a análise da ficha foi realizado um estudo 

turma e retiradas as principais particularidades da mesma. Após o tratamento da 

informação contida nesta ficha foi-me possível realizar um estudo de turma onde 

apresentei diversa informação, tais como as motivações dos alunos, com quem preferem 
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trabalhar ou as suas matérias preferidas, que me foi útil na gestão do relacionamento 

com estes. 

A turma era constituída por 30 alunos, sendo que 2 alunos não estavam inscritos 

na disciplina de EF, perfazendo um total de 28 alunos. A maioria dos alunos frequentou a 

escola no ano lectivo anterior. No entanto, um pequeno grupo constituído por 5 alunas 

transitaram de escolas e cursos diferentes. A atitude que os alunos demonstraram face, à 

escola, e à disciplina foi bastante diferenciada. Um dos grupos estava bastante motivado 

para a participação na aula de EF, apresentando também aproveitamento nas outras 

disciplinas. Outro grupo estava bastante desmotivado para a prática apresentando por 

diversas vezes comportamentos de indisciplina e ausência de material necessário às 

atividades escolares. Através do diálogo com a DT pude perceber que existia um grupo 

de alunos que apresentava uma atitude displicente também em relação às restantes 

disciplinas, não se empenhando e tendo por isso, resultados muito inferiores face às suas 

reais capacidades. 

Estas informações ajudaram-me em dois aspetos: 

- gestão dos grupos de trabalho durante as aulas no sentido de melhorar a 

prática e diminuir comportamentos de indisciplina; 

- identificação da percepção individual dos alunos e das suas fragilidades. 

7.2. Problemáticas da turma 

 

A seguinte parte do relatório procura fazer um resumo daquelas que foram as 

principais problemáticas da turma tanto em termos da turma enquanto grupo, como em 

termos individuais. 

7.2.1. Consumo de estupefacientes 

 

A DT apresentou-me alguma preocupação relativamente a um grupo de alunos e 

à possibilidade de estes consumirem substâncias psicotrópicas durante o período de 

aulas, no exterior da escola. Durante a aula de EF verifiquei por algumas vezes que estes 

alunos se apresentaram na aula com sintomas de consumo de drogas. Embora estes 

alunos não se encontrassem dependentes, penso que deveria ter existido uma 

preocupação acrescida por parte da DT para com os comportamentos destes alunos. 

Embora neste ano de estágio não tenha tido a capacidade de intervir ativamente 

junto da DT, numa situação futura será importante desenvolver uma atividade que dê 

resposta direta a estes comportamentos de risco. Segundo Sussman, Arriaza, & Grigsby 
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(2014), a intervenção com estes alunos terá necessariamente que passar pela prevenção 

educacional do consumo de estupefacientes, assim como o desenvolvimento de skills de 

vida como o auto controlo e a aprendizagem da tomada de decisão. Além disso, um 

documento oficial das Nações Unidas defende como estratégias de intervenção (United 

Nations - Office on Drugs and Crime, 2004): 

• redução da motivação dos alunos em adquirir qualquer tipo de drogas; 

• limitação da quantidade disponível no ambiente próximo aos jovens. Isto 

pode passar por limitar o uso, posse e venda de drogas ilícitas; 

• mitigar as consequências negativas em termos de saúde e do ponto de 

vista social do consumo de drogas. 

Assim, julgo que seria pertinente a realização de uma ação de sensibilização para 

o consumo de drogas e os seus perigos como uma forma de aumentar a informação 

sobre o tema, junto dos alunos. 

7.2.2. Alunos desenquadrados 

 

Este problema foi verificado no momento em que a aluna M solicitou uma 

conversa comigo no sentido de não realizar as aulas de EF pois, uma vez que seria 

necessário trabalhar em grupo, esta não se sentiria confortável com ninguém da turma 

para formar esses mesmos grupos. A aluna C não gosta não gosta de trabalhar em grupo 

durante as aulas sendo constantemente alvo de bullying por parte dos colegas, assim 

como a aluna M. Estas alunas vieram de escolas diferentes sendo que ambas entraram a 

meio do ano letivo, o que poderá ter dificultado a sua integração. Fazendo uma análise 

individualizada das suas fichas de identificação estas referiram que preferem o trabalho 

individual durante as aulas e que as pessoas da turma são o aspeto que gostam menos 

na escola.  

De forma a solucionar este problema, uma vez que a maioria das aulas têm 

momentos de trabalho em pequenos grupos, procurei integrar estas alunas no mesmo 

grupo de forma a que o tempo de contacto com os restantes colegas fosse menor. No 

entanto, tive momentos de conversa com estas alunas no final ���das aulas, no sentido de 

as colocar em grupos diferentes para que a sua integração se processe de forma 

progressiva e eficaz. No final do ano verifiquei uma melhoria na relação destas alunas 

com as restantes colegas e até, uma maior motivação para a prática. 

7.3. Reuniões de atendimento aos EE e de Conselho de Turma 
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No acompanhamento da DT participei nas reuniões do conselho de turma e nas 

reuniões de EE. No que concerne as reuniões de EE expressei, sempre que possível, as 

minhas preocupações relativamente aos principais problemas da turma, tais como os 

atrasos sucessivos e os comportamentos de indisciplina. No entanto, apenas alguns EE 

se mostraram receptivos às minhas preocupações, referindo que iriam conversar com os 

seus educandos no sentido destes melhorarem os seus comportamentos. Curiosamente, 

os EE que o referiram são os dos alunos que apresentam comportamentos adequados. 

O horário de atendimento aos EE foi às quartas feiras pelas 10 horas e 30 

minutos. A comparência nas reuniões de atendimentos dos EE nunca foi possível devido 

à coincidência deste horário sobre as aulas na faculdade. Assim, acordei com a 

professora que sempre que um EE solicitasse outro horário ela me informaria e eu 

tentaria estar presente. 

As reuniões de conselho de turma são momentos nos quais os professores da 

turma se reúnem para discussão e troca de informações relevantes, assim com discutir 

os problemas existentes e as formas de os solucionar. Estas reuniões foram importantes 

no sentido de tentar solucionar os problemas acima descritos, mas também, fazer um 

ponto de situação acerca da situação genérica da turma. Assim, as informações que 

foram transmitidas durante estas reuniões foram as seguintes:  

• Alunos críticos do ponto de vista do comportamento e do aproveitamento;   

• Balanço por disciplina;  

• Discussão dos problemas acima referidos e possíveis soluções. 

Ao longo das reuniões foi possível verificar que os problemas identificados na 

disciplina de EF eram transversais às restantes disciplinas. Isto vem reforçar a 

necessidade de uma ação conjunta dos professores da turma para dar resposta a estes 

problemas. Aqui o DT deverá ter uma função de liderança de modo a mobilizar os 

restantes professores. 

7.4. Conclusão 

 

Estando as aulas de EF à minha responsabilidade, tentei melhorar o 

relacionamento entre a turma. As aulas em que lecionei os JDC foram aproveitadas para 

a promoção do trabalho de grupo. 

Por outro lado, procurei sempre manter um contato constante com a DT no 

sentido de perceber os aspetos relevantes da turma e a melhor forma de intervir. Esta 

mostrou-se bastante receptiva embora um pouco impotente na resolução dos problemas 

de comportamento e faltas dos alunos por razões já acima referidas. Assim, apesar de ter 
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criado uma boa relação de trabalho com a DT, nunca me senti confortável para 

questionar a decisão de justificar as faltas dos alunos de forma constante. 

8. Reflexão Final 

A escola secundária 2,3 Dona Filipa de Lencastre está inserida num meio sócio 

económico médio a elevado com os alunos a terem uma oferta educativa e desportiva 

extremamente diversificada. A atitude dos alunos face à disciplina de EF foi um problema 

identificado desde o início deste ano letivo. Apesar do DE estar bem desenvolvido e 

estruturado na nossa escola, com bons resultados a nível nacional, a EF enquanto 

disciplina do currículo parece não ser levada muito a sério, especialmente no ensino 

secundário.  

Relativamente ao problema de estudo, este esteve de acordo com a realidade da 

escola e com a realidade da EF a nível nacional. O problema de motivação dos alunos 

acima referido poderia ser em parte resolvido caso a EF se centrasse mais na promoção 

da saúde, em particular no ensino secundário. Desta forma, o núcleo de estágio deixou 

propostas importantes, nomeadamente a reestruturação das áreas da aptidão física e 

dos conhecimentos, no sentido de melhorar a intervenção dos professores nas aulas de 

EF e a qualidade das mesmas no sentido de uma EF para a saúde. Neste sentido, o 

desenvolvimento do projeto Filipa Sobre Rodas foi uma forma do grupo de estágio alertar 

a direção da escola e o grupo de EF para a necessidade premente de desenvolver mais 

atividades com estas características. 

No que concerne a lecionação existem questões que se levantam aquando da 

decisão das matérias prioritárias e do próprio planeamento numa turma com estas 

características. Penso que ao longo do ano o facto de ter como matérias prioritárias 

modalidades que os alunos não apreciam, numa turma altamente desmotivada para os 

objetivos da disciplina, foi prejudicial não só para a prática como para o clima da aula. 

Neste sentido o planeamento tornou-se difícil pelo facto de os alunos não colaborarem. 

No futuro penso que seria importante refletir se a lecionação das matérias para as quais 

os alunos estão mais desmotivados será a melhor opção, numa realidade escolar em que 

a classificação da disciplina de EF não conta para a média de ingresso no ensino 

superior. 

Do ponto de vista das necessidades de formação pessoais, as dimensões 

disciplina e clima de aula foram aquelas onde apresentei maior dificuldade. Apesar de ter 

sido bastante assertivo durante todo o ano na penalização de comportamentos 

inapropriados, senti que o seu efeito era momentâneo, nunca tendo conseguido que os 
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alunos alterassem os seus comportamentos de uma forma estável. Não obstante, em 

reuniões de CT todos os professores referiam o mesmo e, mesmo com diálogo com os 

EE, nunca foi possível resolver esta questão. Por sua vez, o clima de aula era afetado 

pelos comportamentos inapropriados de alguns alunos. Neste sentido, os momentos de 

diálogo com outros professores do grupo de EF mais experientes, nomeadamente na 

semana de PTI e reuniões do grupo, foram benéficos no sentido de conhecer novas 

formas de intervenção e estratégias de prevenção. Por outro lado, também o 

planeamento foi uma das dificuldades sentidas. A articulação necessária entre todos os 

níveis de planeamento é uma capacidade que deverei continuar a procurar melhorar, 

mesmo depois do final do estágio. Isto está de acordo com as evidências apresentadas 

por Teixeira e Onofre (2009) quando, num estudo realizado a professores estagiários 

tentando identificar as suas principais dificuldades, estes referem que as principais 

dificuldades são as questões ligadas ao planeamento, instrução, organização e clima de 

aula. 

Relativamente às atividades desenvolvidas durante o estágio, todas elas foram 

enriquecedoras pois contribuíram para a experimentação de funções específicas 

inerentes ao processo de ensino. Desde promover atividades dentro da sala de aula 

como fora desta, desenvolver relações com o intuito de melhorar o clima afectivo e 

promover bons ambientes de trabalho, assim como, a aprendizagem de todas as funções 

administrativas de um professor. Embora já tivesse tido um contacto anterior com as 

atividades de lecionação nomeadamente através do treino desportivo de jovens, o facto 

de lecionar para alunos com experiências, capacidades e motivações distintas revelou-se 

como um autêntico desafio desde o primeiro dia. Funções como planear, organizar, 

executar e avaliar/refletir, foram parâmetros fulcrais à dinâmica de toda a atividade 

envolvente no estágio e fundamentais para alcançar o êxito profissional no processo de 

ensino. 
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