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Introdução 

O presente documento surge no âmbito da Área 1 - organização e gestão do ensino 

e da aprendizagem e tem como principal objetivo, realizar um balanço da semana a 

tempo inteiro (STI), da lecionação ao 1º ciclo e da análise das aulas filmadas. 

Tem também como objetivo analisar a evolução do professor na área da condução 

do ensino, mostrando os seus pontos fortes e fracos de forma a contribuir para a sua 

formação enquanto professor. 

Numa parte inicial, será apresentado o balanço das aulas lecionadas na semana a 

tempo inteiro, destacando as principais dificuldades sentidas, e enumerar os aspetos 

positivos e negativos, referenciados pelos professores. 

De seguida é apresentado o balanço da aula lecionada ao 1º ciclo, destacando 

também os seus pontos positivos e negativos observados. 

Por fim é realizada a análise das aulas filmadas, sendo descritos os vários sistemas 

de observação, a descrição da metodologia a utilizar, e a apresentação dos 

resultados. É também feita a comparação dos resultados entre as duas aulas filmadas 

e com os valores da bibliografia de referência consultada. 
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1. Semana a tempo inteiro    

Calendarização 

A STI decorreu na semana de 2 a 6 de Fevereiro e incluiu a lecionação de aulas ao 

2º ciclo, na escola EB 2, 3 Maria Alberta Meneres e do 3º ciclo e secundário na escola 

secundária de Mem Martins. A opção de seleção das turmas a lecionar teve como 

principal critério abranger os 3 ciclos de escolaridade e como segundo critério 

selecionar turmas de áreas diferentes da área minha turma. Neste sentido foram 

selecionadas 5 turmas: 5º B, 6º C, 8º C, 11º CT1 e 10º CT6. 

Depois de contactados os professores dessas turmas e definido o horário, houve 

uma conversa com cada um desses professores de forma a adaptar o plano de aula 

ao planeamento que esse professor tem para a sua turma, tendo em conta o número 

de alunos, o espaço a utilizar, as matérias a lecionar e os objetivos e conteúdos a 

abordar na aula. Depois desta fase foram elaborados os planos para cada uma destas 

aulas. O horário definido para a STI foi o seguinte: 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:15 
9:45 

    10º LH7 

10:05 
11:35 

 8º C 6º C 
Direção de 

Turma 
11º CT1 

11:45 
13:15 

Reunião de 
Estágio 

10º LH7 5º B 10º CT6 
Reunião de 

Estágio 

13:30 
15:00 

 
Treino DE 

Futsal 

 
 

Treino DE 
Futsal 

Direção de 
turma 
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8º C 

Plano de aula 

 
 

                          

Unidade de Ensino -  Aula nº -  Hora 10:05   

           11:35   

              

Ano 8º Turma C  Duração 75’  Data 03/02/2015   

              

Material Didático 
Pinos, cones, coletes, barreiras, 6 bolas de 

futebol. 
Etapa Didática Desenvolvimento   

              

Instalação Polivalente 1  Nº de Alunos 20 Professor -   

              

             

                          

Objetivos 

Futebol: 
- Recebe e enquadra-se ofensivamente. 
 

Atletismo: 
- Transpõe 3 barreiras, à altura mínima, mantendo um ritmo de 3 passadas entre as barreiras 
- Combina com fluidez e coordenação geral, a corrida, a transposição e a receção. 
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Hora TP Conteúdos/Descrição da tarefa Organização 

10:10 
5´ 

Instrução Inicial 

 

 
 

Em semi-círculo à frente do professor. 
 

10:15 
5´ 

Aquecimento geral 
Corrida. 
Mobilização articular. 

 À volta do campo e em vagas. 

10:20 
15´ 

Situações de aprendizagem 
 

Futebol: 

- Exercício de passe, receção e condução de bola. 
  Em filas, frente-a-frente: 
- conduz a bola até ao colega e vai para o final da fila; 

- conduz a bola até meio, passa ao colega e vai para o 
final da fila contrária. 

 

       

Em filas, frente-a-frente. 

10:35 
22,5´ 

+ 
22,5´ 

Situações de jogo 
 

Futebol: 
- Jogo com balizas pequenas. 

 

Atletismo (barreiras): 
– Exercício de desenvolvimento da corrida. 
Organizados em colunas, os alunos realizam 

exercícios de skipping baixo, alto e atrás. 
Seguidamente realizam saltos alternados entre os 
cones com o ritmo de 3 passos entre cada cone. 

  – Exercício de desenvolvimento da técnica de 
barreiras. 

Organizados em colunas e em posição lateral às 

barreiras, os alunos realizam extensão alternada das 
pernas transpondo a barreira. Em seguida realizam 
flexão alternada das pernas e transposição das 

barreiras. Por fim, alinhados frontalmente às barreiras, 
realizam o movimento de transposição das barreiras 
com a perna de ataque e com a perna de chamada. 

  – Corrida de barreiras. 

 

2 estações: 
Grupo 1 – Futebol 
Grupo 2 – Atletismo 

 
Rotação: 
1 – 2 - 1 

11:20 
5´ 

         Retorno à calma 

Alongamentos. 

Balanço do trabalho realizado. 

 
Em semi-círculo à frente do professor. 
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Balanço 

Esta aula não foi lecionada por mim devido ao Intercâmbio realizado com o núcleo 

de estágio da escola Gama Barros, que coincidiu com a observação da aula da minha 

colega, sendo sugerido pelo professor orientador que eu estivesse presente na 

observação da aula da minha colega, não sendo assim possível lecionar esta aula. 
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6º C 

Plano de aula 

 

                          

Unidade de Ensino -  Aula nº -  Hora 10:05   

           11:35   

              

Ano 6º Turma C  Duração 75’  Data 04/02/2015   

              

Material Didático 
Pinos, cones, coletes, barreiras, 2 bolas de 

futebol, 4 bolas de voleibol. 
Etapa Didática Desenvolvimento   

              

Instalação Polivalente  Nº de Alunos 27 Professor -   

              

             

                          

Objetivos 

Futebol: 

- Recebe e enquadra-se ofensivamente. 
 
Atletismo: 

- Transpõe 3 barreiras, à altura mínima, mantendo um ritmo de 3 passadas entre as barreiras 
- Combina com fluidez e coordenação geral, a corrida, a transposição e a receção. 
 

Voleibol: 
- Utiliza com oportunidade o passe e manchete. 
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Hora TP Conteúdos/Descrição da tarefa Organização 

10:10 
5´ 

Instrução Inicial 

 

 
 

Em semi-círculo à frente do professor. 
 

10:15 
5´ 

Aquecimento geral 

Corrida. 
Mobilização articular. 

 À volta do campo e em vagas. 

10:20 

20´ 

+ 
20´ 

+ 
20´ 

Situações de jogo 
 

Voleibol: 

– Jogo em campo reduzido, condicionado só com 
passe e manchete. 
 

Futebol: 
- Jogo com balizas pequenas. 

 

Atletismo (barreiras): 
– Exercício de desenvolvimento da corrida. 
Organizados em colunas, os alunos realizam 

exercícios de skipping baixo, alto e atrás. 
Seguidamente realizam saltos alternados entre os 
cones com o ritmo de 3 passos entre cada cone. 

  – Exercício de desenvolvimento da técnica de 
barreiras. 

Organizados em colunas e em posição lateral às 

barreiras, os alunos realizam extensão alternada das 
pernas transpondo a barreira. Em seguida realizam 
flexão alternada das pernas e transposição das 

barreiras. Por fim, alinhados frontalmente às barreiras, 
realizam o movimento de transposição das barreiras 
com a perna de ataque e com a perna de chamada. 

  – Corrida de barreiras. 

 

3 estações: 
Grupo 1 – Futebol 
Grupo 2 – Atletismo 

Grupo 3 - Voleibol 
 
Rotação: 

1 – 2- 3 – 1 

11:20 
5´ 

         Retorno à calma 

Alongamentos. 

Balanço do trabalho realizado. 

 

Em semi-círculo à frente do professor. 
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Balanço  

Esta aula não foi lecionada por mim devido a um acidente de trânsito que cortou as 

vias de acesso à escola, impedindo que eu chegasse a tempo de lecionar a aula. 
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5º B 

Plano de aula 

 

                          

Unidade de Ensino -  Aula nº -  Hora 11:45   

           13:15   

              

Ano 5º Turma B  Duração 75’  Data 04/02/2015   

              

Material Didático 
Pinos, cones, coletes, 4 bolas de futebol, 4 

bolas de andebol. 
Etapa Didática Desenvolvimento   

              

Instalação Campo exterior  Nº de Alunos 28 Professor -   

              

             

                          

Objetivos 

Futebol: 
- Recebe e enquadra-se ofensivamente. 

 
Andebol: 
- Com boa pega de bola, em situação clara de passe, executa-o, desmarcando-se logo de seguida 

- Em situação clara de remate, executa-o, em apoio ou em salto 
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Hora TP Conteúdos/Descrição da tarefa Organização 

11:50 
5´ 

Instrução Inicial 

 

 

 

Em semi-círculo à frente do professor. 

 

11:55 
5´ 

Aquecimento geral 
Corrida. 

Mobilização articular. 
 À volta do campo e em vagas. 

12:00 
10´ 

+ 

10´ 

Situações de aprendizagem 
 

Futebol: 
- Exercício de passe, receção e condução de bola. 

  Em filas, frente-a-frente: 

- conduz a bola até ao colega e vai para o final da fila; 
- conduz a bola até meio, passa ao colega e vai para o 
final da fila contrária. 

 
Andebol: 
 - Exercício de passe, receção e drible. 

Em filas, frente-a-frente: 
- drible até à fila contrária e vai para o final da fila; 
- drible até meio, passe de ombro e vai para o final da 

fila contrária 
- drible até meio, passe picado e vai para o final da fila 
contrária. 

 

 

Em filas, frente-a-frente. 
 
2 estações: 

Grupo 1 – Futebol 
Grupo 2 – Andebol 
 

Rotação: 
1-2-1 

12:20 
20´ 

+ 
20´ 

Situações de jogo 
 

Futebol: 
- Jogo com balizas pequenas. 

 

Andebol: 
 – Jogo sobre uma baliza. 

 

2 estações: 

Grupo 1 – Futebol 
Grupo 2 – Andebol 
 
Rotação: 

1 – 2 – 1 

13:00 
5´ 

         Retorno à calma 

Alongamentos. 

Balanço do trabalho realizado. 

 

Em semi-círculo à frente do professor. 
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Balanço 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

Instrução 
Consegui captar a atenção dos alunos na instrução. 

Expliquei bem os exercícios e os objetivos. 
- 

Organização 
Boa estrutura da aula e organização dos exercícios, 

adequada às matérias lecionadas e aos espaços disponíveis. 
-  

Disciplina 
Utilizei as regras que estavam estabelecidas pelo professor, 

em que um apito “pára a atividade” e dois apitos “juntam 
todos ao professor”.  

Não se registaram comportamentos de desvio ou fora da 
tarefa. 

Clima 
O clima foi bastante positivo, senti que os alunos estavam 

motivados e empenhados nas tarefas. 
Houve alguns conflitos entre os alunos, mas que consegui 

resolver com facilidade. 

Feedback 
Estive bastante interventivo com feedbacks prescritivos e 

descritivos. 
Poucos feedbacks direcionados ao grupo. 

Situações de 
aprendizagem 

Situações de aprendizagem adaptadas ao nível dos alunos. 
Na situação de jogo de Andebol, os grupos eram muito 

grandes, fazendo com que os alunos participassem pouco e 
contribuindo para alguma desmotivação. 
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10º CT6 

Plano de aula 

 

Unidade de Ensino -  Aula nº -  Hora 11:45 

           13:15 

            

Ano 10º Turma CT6  Duração 75’  Data 05/02/2015 

            

Material Didático Pinos, 8 bolas de voleibol. Etapa Didática Desenvolvimento 

            

Instalação Pavilhão  Nº de Alunos 19 Professor - 

            

            

                        

Objetivos 
Voleibol: 

- Serve por baixo, colocando a bola no campo adversário 
- Utiliza com correção e oportunidade o passe e a manchete mantendo a bola em condições jogáveis 
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Hora TP Conteúdos/Descrição da tarefa Organização 

11:50 
5´ 

Instrução Inicial 

 

 

 

Em semi-círculo à frente do professor. 

 

11:55 
5´ 

Aquecimento geral 
Corrida. 

Mobilização articular. 
 À volta do campo e em vagas. 

12:00 
10´ 

Força muscular 
Realizar 2 séries de: 

- 2x10 agachamentos 
- 2x10 flexões de braços 
- 2x20 abdominais 

- 2x20 lombares 
 

 Em xadrez á frente do professor. 

12:10 
20´ 

Situações de aprendizagem 

 
Voleibol: 
- Exercício de passe e manchete. 

 
Em filas, frente-a-frente do mesmo lado da rede: 
- receção em toque de dedose passe para a fila 

contrária; 
- receção em toque de dedos, passe para a fila 
contrária e devolução em manchete. 

 

 

Em filas, frente-a-frente. 

12:30 30´ 

Situações de jogo 
 

Voleibol: 

  Jogos 4x4 condicionado, só com passe, manchete e 
serviço por baixo. 

 

 

13:00 
5´ 

         Retorno à calma 

Alongamentos. 

Balanço do trabalho realizado. 

 

Em semi-círculo à frente do professor. 
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Balanço 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

Instrução 
Consegui captar a atenção dos alunos na instrução. 

Expliquei bem os exercícios e os objetivos. 
No balanço final devia ter focado mais os objetivos 

pretendidos. 

Organização 
Boa organização da aula, distribuí bem os alunos pelas 

tarefas e mantive-os sempre em atividade. 

Esta aula não foi planeada, visto que originalmente era para 
lecionar a aula de outra turma mas o professor faltou, e 

substituí em cima da hora pela aula desta turma. 
Só antes da aula falei com a prof. que me disse as matérias 
que estava a lecionar, o número de alunos e os objetivos. 

Disciplina 
Não se registaram comportamentos de desvio ou fora da 

tarefa. 
- 

Clima - 
Verificou-se alguma desmotivação da realização das situações 

de aprendizagem. 

Feedback 
Intervi na correção técnica, durante as situações de 

aprendizagem e ao nível das regras do jogo, durante as 
situações de jogo.  

Emiti poucos feedbacks durante a aula, a maioria individuais.  

Situações de 
aprendizagem 

O trabalho de desenvolvimento da força muscular foi bem 
conseguido, os alunos realizaram as tarefas propostas e 

mostraram motivação. 

Não tive capacidade para rapidamente criar situações de 
aprendizagem que se adaptassem à turma. 

As situações de jogo não estavam adaptadas ao nível dos 
alunos, era necessário fazer jogos mais reduzidos 2x2 ou 3x3. 

As situações de aprendizagem foram pouco diversificadas, 
realizando sempre o mesmo gesto técnico. 

Muito tempo nas situações de aprendizagem, que começou a 
criar alguma desmotivação nos alunos. 
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11º CT1 

Plano de aula 

 

Unidade de Ensino -  Aula nº -  Hora 10:05   

           11:35   

              

Ano 11º Turma CT1  Duração 75’  Data 06/02/2015   

              

Material Didático 
Pinos, cones, coletes, 4 bolas de 
basquetebol, 4 bolas de andebol. 

Etapa Didática Desenvolvimento   

              

Instalação Polivalente 2  Nº de Alunos 21 Professor -   

              

             

                          

Objetivos 

Andebol: 
- Ultrapassa o seu adversário direto utilizando fintas e mudanças de direção para passar a um companheiro 
em posição mais ofensiva, ou rematar em suspensão ou apoiado 

- Coloca-se perto da linha de área de baliza e consegue flutuar, para o lado da bola e atacar o portador da 
bola 
 

Basquetebol: 
- Progride em drible usando as 2 mãos 
- Lança utilizando lançamento na passada 
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Hora TP Conteúdos/Descrição da tarefa Organização 

10:10 
5´ 

Instrução Inicial 

 

 

 

Em semi-círculo à frente do professor. 

 

10:15 
5´ 

Aquecimento geral 
Corrida. 

Mobilização articular. 
 À volta do campo e em vagas. 

10:20 
12,5´ 

+ 

12,5´ 

Situações de aprendizagem 

 
Andebol: 
- Exercício de finalização com passe e receção. 
4 grupos, 2 em cada baliza. Passe do lateral para o 

ponta, devolução do passe e remate em salto ou em 
apoio, com oposição de um defensor. 
 

Basquetebol:  
- Exercício de lançamento com passe e receção. 
Aluno com bola inicia em drible até à entrada da linha 

de 3 pontos, passa ao colega em apoio que devolve o 
passe, em seguida lançamento na passada. 

       

Depois de rematar roda pelo lado direito. 
Trocar de lado ao fim de 7 min. 
 

2 estações: 
Grupo 1 – Basquetebol 
Grupo 2 – Andebol 

 
Rotação: 
1-2-1 

10:45 
17,5´ 

+ 
17,5´ 

Situações de jogo 
 

Basquetebol: 
- Jogo sobre uma tabela. 

 

Andebol: 
 – Jogo sobre uma baliza. 

 

2 estações: 
Grupo 1 – Basquetebol: 

Grupo 2 – Andebol 
 
Rotação: 

1 – 2 – 1 

11:20 
5´ 

         Retorno à calma 

Alongamentos. 

Balanço do trabalho realizado. 

 
Em semi-círculo à frente do professor. 
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Balanço 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

Instrução 

Consegui captar a atenção dos alunos na instrução. Os 
alunos entenderam bem as situações de aprendizagem 

propostas e os objetivos pretendidos. Utilizei a demonstração 
que facilitou o entendimento dos alunos. 

No balanço final devia ter focado mais os objetivos 
pretendidos. 

Organização 
Boa organização da aula, distribuí bem os alunos pelas 

tarefas e mantive-os sempre em atividade. Consegui 
rentabilizar o espaço existente. 

- 

Disciplina 
Não se registaram comportamentos de desvio ou fora da 

tarefa. 
- 

Clima 
Registou-se um bom clima de aula, com os alunos motivados 

e empenhados nas tarefas. 
O grupo das raparigas revelou alguma desmotivação durante 
a realização da situação de aprendizagem de Basquetebol. 

Feedback 
Utilizei bastante o feedback descritivo e prescritivo na 

correção técnica dos alunos. 
Poucos feedbacks para o grupo, foram sobretudo individuais. 

Situações de 
aprendizagem 

As situações de aprendizagem estavam bem direcionadas 
para os objetivos pretendidos. 

Os alunos realizaram durante muito tempo as situações de 
aprendizagem, repetindo durante muito tempo o mesmo 

exercício, é necessário criar mais variantes dentro do 
exercício. 

Na situação de jogo de Andebol é necessário criar grupos 
mais reduzidos e propor objetivos de nível inferior, como a 
defesa individual, visto que o nível dos alunos ainda não 

permite trabalhar a defesa zona.  
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2. Lecionação ao 1º ciclo 

Calendarização 

A lecionação da aula ao 1º ciclo ocorreu no dia 24 de Abril na escola EB 1 de Mem 

Martins nº 2. A turma selecionada para a lecionação da aula foi o 3º B. 

Depois de contactado o professor da turma e definido o horário, houve uma 

conversa com ele de forma a adaptar o plano de aula ao planeamento que o professor 

tem para a sua turma, tendo em conta o número de alunos, o espaço a utilizar, as 

matérias a lecionar e os objetivos e conteúdos a abordar na aula. Depois dessa fase 

foi elaborado o plano de aula. 
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3º B 

Plano de aula 

 

                          

Unidade de Ensino -  Aula nº -  Hora 10:45   

           11:45   

              

Ano 3º Turma B  Duração 60’  Data 24/04/2015   

              

Material 
Pinos, 1 colete, 2 bolas de basquetebol. 

 
Etapa 3ª Etapa   

              

Espaço Pavilhão  Nº de Alunos 23 Professor -   

              

             

                          

Conteúdos Exercícios de velocidade. Jogos lúdicos e de iniciação ao basquetebol. 
  

  

                          

Objetivos 
Desenvolvimento da velocidade de reação, coordenação e deslocamentos. Passe, 
receção e drible no basquetebol. 
 

  

  

                          

 

 

 



22 

 

 

 

 

Hora TP Descrição da tarefa Esquema Organização 

10:45 

      

   5´ 

  

Instrução Inicial 

 

 

 

Em semi-círculo à frente do professor. 

 

10:50 

   5´ 

     

Aquecimento geral 

Corrida. 
Mobilização articular. 

 À volta do campo e em vagas. 

10:55 
15´ 

Velocidade de reação, coordenação e 
deslocamentos 

 
Organizados em filas, ao sinal do professor realizam os 
seguintes exercícios: 

- Partida de pé e apoios alternados entre os pinos; 
- Partida sentado e saltos a pés juntos entre os pinos; 
- Partida deitado e saltos ao pé cochinho entre os 

pinos. 
 
 

 

  

11:10 
15´ 

+ 

15´ 

Situações de jogo 
 

Roda do lenço: 
- Um aluno com um lenço corre à volta da roda formada 
pelos colegas, quando deixar cair o lenço, esse aluno 

apanha o lenço e tenta apanhar o colega antes deste 
dar 2 voltas à roda. 
 

Jogo da roldana: 
- Um grupo de alunos em fila com uma bola e outro 
grupo de alunos forma uma roda à frente. Os alunos da 
roda têm de fazer passes entre eles sem a bola cair no 

chão, enquanto que os alunos da fila realizam drible à 
volta da roda voltando para a fila. Termina depois de 
todos driblarem à volta da roda, trocando a seguir de 

funções. Ganha o grupo que conseguir mais passes 
dentro da roda. 

 

2 estações: 
Grupo 1 – Roda do lenço 
Grupo 2 – Jogo da roldana 

 
Rotação: 
1 – 2 - 1 

11:40 
5´ 

         Retorno à calma 

Alongamentos. 

Balanço do trabalho realizado. 

 
Em semi-círculo à frente do professor. 
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Balanço 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

Instrução 

Consegui captar a atenção dos alunos na instrução. Os 
alunos entenderam bem as situações de aprendizagem 

propostas e os objetivos pretendidos. Utilizei a demonstração 
que facilitou o entendimento dos alunos. 

- 

Organização 
Boa organização da aula, distribuí bem os alunos pelas 

tarefas e mantive-os sempre em atividade. Consegui 
rentabilizar o espaço existente. 

- 

Disciplina 
Mantive sempre o controlo da turma, que apesar de ser 

grande não registou comportamentos de indisciplina, apenas 
uma discussão entre alunos que foi rapidamente resolvida. 

Alguns comportamentos fora da tarefa durante os tempos de 
espera nas filas. 

Clima 
Registou-se um bom clima de aula, com os alunos motivados 

e empenhados nas tarefas. 
- 

Feedback 
Utilizei bastante o feedback descritivo e prescritivo na 

correção técnica dos alunos. Dirigi bastante os feedbacks 
tanto individualmente como para o grupo. 

Concentrei muito os feedbacks no grupo que realizou o jogo 
da roldana, visto ser necessário intervir bastante. Senti 

dificuldade em trabalhar com 2 estações com alunos destas 
idades, uma vez que a autonomia deles e bastante limitada e 

é necessário estar sempre muito próximo. 

Situações de 
aprendizagem 

As situações de aprendizagem estavam bem adaptadas ao 
nível dos alunos, segui o planeamento definido pelo 

professor para esta etapa com o trabalho da velocidade de 
reação. 

Houve a necessidade de adaptar a primeira situação de 
aprendizagem, passando os alunos a partir depois do colega 
tocar na mão, visto que não estava a funcionar o planeado 

inicialmente. 

 

 

 

 

 



3. Análise das aulas filmadas 

Para a análise das aulas filmadas foram escolhidos três sistemas de observação 

com o objetivo de analisar o desempenho do professor, de forma a contribuir para a 

sua evolução. 

Os sistemas adotados foram a gestão do tempo da sessão (GTS), o sistema de 

observação do comportamento do professor (SOCP) e o sistema de observação do 

feedback pedagógico (SOFP). 

A primeira aula observada pertence à 3ª etapa e à 9ª unidade de ensino, realizada 

no Polivalente no dia 3 de Março de 2015, onde as matérias abordadas foram o 

Basquetebol e o Atletismo (salto em comprimento). 

A segunda aula observada pertence à 4ª etapa e à 12ª unidade de ensino, 

realizada no Polivalente no dia 24 de Abril de 2015, onde as matérias abordadas foram 

o Voleibol, o Futebol e o Basquetebol. 

 

 3.1. Gestão do tempo da sessão (GTS) 

     O registo e notação dos dados foi efetuado através da duração, onde se registou o 

tempo inicial e final e a duração de cada episódio temporal, durante toda a sessão. 

     Os gráficos seguintes apresentam a análise das aulas filmadas através da gestão do 

tempo da sessão (GTS): 

 

                        Gráfico 1 – GTS na aula de 03-03-2015. 
 

Na primeira aula verificamos que houve um tempo de Prática Específica de 44%, 

Organização 21%, Instrução 18% e Prática não Específica 17%. Nesta aula despendi 

18% 

21% 

17% 

44% 

0% 

GTS 

Instrução Organização Prat. N. especifica Prat. Específica Outros
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um pouco mais de tempo na instrução inicial porque foi a última aula antes da 

apresentação dos trabalhos de grupo e houve necessidade de esclarecer as normas 

de apresentação dos trabalhos. Outra dificuldade que surgiu foi na Organização, 

devido à partilha do polivalente com outra turma, durante a realização da situação de 

aprendizagem tive de juntar dois grupos aos restantes, devido à necessidade desse 

espaço ser utilizado pela outra turma. (Gráfico 1). 

 

 

                      Gráfico 2 – GTS na aula de 24-04-2015. 

Na segunda aula, observamos um tempo de Prática Específica de 57%, 15% de 

Organização e depois 14% para Prática não Específica e Instrução. Na lecionação desta 

aula verificou-se bastante tempo de prática específica. Este valor deve-se à estrutura da 

aula, onde na parte principal foram formados 3 grupos de trabalho a trabalhar em 3 estações 

todas elas em situação de jogo, e devido às rotinas de trabalho já instalados, as transições 

entre estações fizeram-se sem grandes perdas de tempo. Também o facto de não terem 

sido realizadas situações de aprendizagem permitiu que não se despendesse tanto tempo 

em instrução, aumentando o tempo de prática específica. (Gráfico 2). 

 

3.2. Sistema de observação do comportamento do professor (SOCP) 

     O registo e notação dos dados foi efetuado por intervalos de 5 segundos, registando-

se o comportamento hierarquicamente superior. Para a aplicação deste sistema foi 

observada 50% de cada sessão distribuída por períodos de 3 minutos. 

14% 

15% 

14% 
57% 

0% 

GTS 

Instrução Organização Prat. N. especifica Prat. Específica Outros
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Os gráficos seguintes apresentam a análise das aulas filmadas através do sistema de 

observação do comportamento do professor (SOCP): 

 

       Gráfico 3 – SOCP na aula de 03-03-2015. 
 

Na primeira aula verificamos que o tempo de Observação foi de 26% e a Instrução 

foi de 24%. Quanto à Organização e ao Feedback foram ambos de 22%. Verificou-se 

um valor elevado de Organização devido à interrupção a meio da situação de 

aprendizagem para juntar os grupos. (Gráfico 3). 

 

 

       Gráfico 4 – SOCP na aula de 24-04-2015. 

Na segunda aula verificamos que o tempo de Observação foi de 32%. Isto pode dever-se 

às características da aula, sempre em situação de jogo, onde não necessito despender tanto 

tempo em Organização (17%). Nas restantes categorias os valores são idênticos aos 

observados na aula anterior com 24% de Instrução e 21% de Feedback. (Gráfico 4). 

 

24% 

22% 22% 

1% 

0% 

5% 

26% 

0% 

SOCP 

Instrução Feedback Organização Afectividade P Afectividade N IVA Observação Outros

24% 

21% 17% 

3% 

0% 

3% 

32% 

0% 

SOCP 

Instrução Feedback Organização Afectividade P Afectividade N IVA Observação Outros
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 3.3. Sistema de observação do feedback pedagógico (SOFP) 

      Para a aplicação deste sistema foi observada a totalidade das 3 sessões, registando-

se o total de feedbacks e agrupando-os em cada uma das categorias. 

     Os gráficos seguintes apresentam a análise das aulas filmadas através do sistema de 

observação do feedback pedagógico (SOFP): 

 

                   Gráfico 5 – SOFP – Dimensão Objetivo e Forma na aula de 03-03-2015. 

 

           Gráfico 6 – SOFP – Dimensão Direção e Afetividade na aula de 03-03-2015. 
 

Na primeira aula verificamos que quanto ao objetivo do Feedback, foram 38% 

avaliativos, 34% prescritivos e 28% descritivos. Em relação à forma foram 59% 

auditivos e 38% mistos. Na dimensão direção foram 62% dirigidos ao aluno, 19% à 

classe e 19% ao grupo. Em relação à afetividade foram 75% positivos e 25% 

negativos. Nesta aula por ter sido de Atletismo, dirigi mais os feedbacks para o alunos, 

visto ser uma modalidade individual e estar mais focado em cada um deles. Também o 

objetivo do feedback se centrou nos feedbacks avaliativos, talvez por sentir mais 

dificuldades na correção técnica nesta matéria. Quanto à forma, verificaram-se mais 

feedbacks mistos, visto que tentava fazer as correções técnicas através não só de 

informação auditiva mas também visual. (Gráficos 5 e 6). 

34% 
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0% 

Prescritivos Descritivos

Avaliativos Interrogativos

Objectivo 

59% 

3% 
0% 
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Forma 
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Aluno Grupo Classe

Direcção 

75% 
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Pos. Neg.

Afectividade 
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                 Gráfico 7 – SOFP – Dimensão Objetivo e Forma na aula de 24-04-2015. 

 

                 Gráfico 8 – SOFP – Dimensão Direção e Afetividade na aula de 24-04-2015. 

Na segunda aula observamos que quanto ao objetivo do Feedback, foram 26% 

avaliativos, 48% prescritivos, 21% descritivos e 5% interrogativos. Em relação à forma foram 

74% auditivos e 25% mistos e 1% visuais. Na dimensão direção foram 52% dirigidos ao 

aluno, 9% à classe e 39% ao grupo. Em relação à afetividade foram 72% positivos e 28% 

negativos. Nesta aula por se tratarem de matérias coletivas, dirigi mais os feedbacks para o 

grupo e menos para o aluno. Também por dominar melhor os conteúdos pedagógicos 

destas matérias, aumentei os feedbacks prescritivos e interrogativos. Quanto à forma, como 

se lecionaram matérias coletivas, privilegiei mais os feedbacks auditivos. (Gráficos 7 e 8). 

 

3.4. Comparação entre as aulas 

Em relação ao GTS verificamos que houve um aumento do tempo de Prática Específica 

da primeira para a segunda aula, começando com 44% na primeira e passando para 57% 

na segunda. As restantes categorias diminuíram em relação direta. 
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  Analisando o SOCP verificamos sobretudo um aumento da Observação de 26% para 

32% e uma diminuição da Organização de 22% para 17%, da primeira para a segunda aula. 

  Quanto ao SOFB verificamos que em relação ao objetivo do feedback observamos um 

aumento dos feedbacks prescritivos de 34% para 48% e uma diminuição dos feedbacks 

avaliativos 38% para 26% da primeira para a segunda aula. Quanto à forma do feedback, 

eles foram maioritariamente auditivos nas 2 aulas e havendo um aumento de 59% para 74% 

da primeira para a segunda. Em relação à direção verificamos que na primeira aula foram 

dirigidos predominantemente para o aluno (62%), enquanto que na segunda aula houve um 

maior equilíbrio entre aluno e classe com 52% e 39% respetivamente. Na dimensão 

afetividade houve um claro predomínio do feedback positivo nas 2 aulas. 

 

3.5. Comparação com a literatura 

Comparando o sistema de GTS das minhas aulas, verificamos que apresentam valores 

de Instrução de 18% e 14%, valores ligeiramente acima dos definidos por Diniz (1997), que 

se situam na ordem dos 12,89% para a categoria de Instrução. Segundo o mesmo autor o 

tempo de Organização deverá ser 20,41%, semelhante aos valores encontrados nas minhas 

aulas que foram de 21% e 15%. Ainda segundo Diniz (1997), o tempo de Prática Específica 

deverá ser de 51,03%, valor também semelhante ao encontrado nas minhas aulas, que foi 

de 44% e 57%. 

Analisando o SOCP, para Diniz (1997) a Instrução deverá ter um valor de 10,62%, valor 

inferior ao verificado nas minhas aulas que apresentam valores de 24%. Segundo o mesmo 

autor, o Feedback deve apresentar valores de 27,99%, valor superior aos observados nas 

minhas aulas que foram de 22% e 21%. 

     De acordo com Mota (1989), o feedback é uma variável importante na determinação 

da eficácia e qualidade da lecionação, devendo, por isso, fazer parte integrante dos 

conhecimentos e procedimentos didático-metodológicos do professor. Nas aulas 

direcionei principalmente ao aluno, com objetivo prescritivo e avaliativo, de forma auditiva 

e com afetividade positiva. Verificou-se que descurei o feedback interrogativo, apenas 

com 5% na segunda aula, tão importante na aquisição de aprendizagens, como refere 

Rosado (1997) é uma excelente forma de motivar os alunos para a necessidade de 

tratarem a informação que recebem das suas próprias execuções. 
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Conclusão 

A realização deste trabalho permitiu tirar algumas conclusões em relação ao 

comportamento do professor na dimensão da condução do ensino de forma a 

contribuir para a sua formação. 

Após o balanço da semana a tempo inteiro e da lecionação ao primeiro ciclo 

podemos observar que ao nível da instrução consegui transmitir os conteúdos e 

objetivos pretendidos para as aulas, captando a atenção dos alunos, dificuldade que 

eu sinto com a minha turma, e que durante a lecionação destas aulas não se verificou. 

Como ponto menos positivo, podemos destacar os balanços finais das aulas, que 

muitas vezes não foram realizados. Como melhoria para o futuro, será necessário gerir 

melhor o tempo da aula de forma ter tempo para os balanços finais das aulas. 

Ao nível da organização, penso que já consigo dominar bem esta dimensão, 

conseguindo distribuir bem os alunos pelas tarefas, mantendo-os o máximo de tempo 

em atividade e rentabilizando os recursos espaciais e materiais de forma a potenciar 

as aprendizagens dos alunos. De forma menos positiva surge alguma dificuldade em 

adaptar e transformar o planeamento definido quando surge algum imprevisto. 

Relativamente à disciplina, foi uma dimensão em que não surgiram dificuldades 

durante a lecionação destas aulas, no entanto para o futuro será necessário 

estabelecer regras de comportamento na aula no início do ano e fazê-las cumprir até 

ao fim, de forma a evitar comportamentos de desvio ou fora da tarefa. 

Quanto ao clima, penso que foram aulas positivas, verificando-se motivação e 

empenho dos alunos na realização das tarefas propostas. Apenas de destacar 

negativamente alguma desmotivação dos alunos na realização das situações de 

aprendizagem analíticas, sendo necessário no futuro diversificar mais estas situações 

de forma a mantê-los motivados e empenhados. 

Ao nível do feedback, será necessário no futuro aumentar o número de feedbacks 

prestados. Duma forma geral penso que intervi bastante na correção técnica, no 

entanto os feedbacks foram maioritariamente dirigidos individualmente, sendo 

necessário intervir mais ao nível do grupo e da turma. 

As situações de aprendizagem foram duma forma geral adaptadas aos objetivos 

pretendidos para as aulas, no entanto ao nível do Voleibol verificou-se que os grupos 

eram muito grandes para o nível dos alunos, seria necessário criar grupos mais 

reduzidos. Também será necessário no futuro, reduzir o tempo dedicado às situações 

de aprendizagem e aumentar o tempo nas situações de jogo. 
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Após a análise das aulas filmadas, podemos observar que ao nível da gestão do 

tempo da sessão (GTS) apenas a instrução apresenta valores diferentes, neste caso 

acima dos valores observados na bibliografia de referência. Esta situação deve-se às 

características da turma, alunos muito desconcentrados e faladores, que fazem com 

que se tenha que despender mais tempo nesta dimensão. No entanto será necessário 

criar estratégias de forma a captar mais rapidamente a atenção dos alunos. 

Relativamente ao feedback, verificamos que a sua prestação se situa abaixo dos 

valores de referência, sendo necessário intervir mais e emitir um maior número de 

feedbacks por aula. Ainda ao nível do feedback será também necessário diversificar 

mais a sua direção, emitindo mais feedbacks para o grupo e para a turma.  
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