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RESUMO
O Estágio Pedagógico surge como o culminar de um ciclo de estudos,
proporcionando ao estagiário a experiência de desenvolver e aplicar os conhecimentos
adquiridos ao longo da sua formação académica em contexto real, sendo uma etapa
conclusiva do Mestrado em Ensino de Educação Física dos Ensinos Básico e Secundário
da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra.
Deste modo, surge o presente Relatório de Estágio que apresenta e descreve o
trabalho desenvolvido, as atividades realizadas e as aprendizagens adquiridas
provenientes do contato com a prática pedagógica com a turma B3 – Instalador Reparador
de Computadores, do Centro Educativo dos Olivais, no ano letivo 2018/2019. Assim,
este documento procura descrever, debater e refletir de uma forma crítica, construtiva e
sustentada, o percurso desenvolvido ao longo do Estágio Pedagógico.
No âmbito do estágio pedagógico, as vivências profissionais e pessoais
permitiram compreender as variáveis associadas ao processo de ensino-aprendizagem e
realizar tomadas de decisão coerentes. Partindo do planeamento, análise e controlo dos
processos pedagógicos, foi possível desenvolver algumas capacidades como a autonomia,
cooperação, liderança, adaptação, reflexão crítica e respeito pelas características
individuais de cada indivíduo.
A variedade de situações e problemáticas associadas à prática educativa torna o
processo profissional docente complexo, pela necessidade de gestão e operacionalização
de um conjunto de atividades em prol da comunidade escolar e em particular do aluno.
Neste contexto, ao longo do documento encontraremos três capítulos referentes à
contextualização da prática, à prática pedagógica e ao aprofundamento do temaproblema.

Palavras-Chave: Estágio Pedagógico. Educação Física. Reflexão. Processo de EnsinoAprendizagem. Responsabilidade Pessoal e Social.

8

ABSTRACT
The Teacher Training emerges as the culmination of a cycle of studies, providing
the trainee with the experience of developing and applying the knowledge acquired during
his academic training in a real context, being a conclusive stage of the Master's Degree in
Physical Education Teaching of Basic and Secondary School of Sports Sciences and
Physical Education of the University of Coimbra.
Thus, the present Teacher Training presents and describes all the work developed,
the activities carried out and the learning acquired from the contact with the pedagogical
practice with the group B3 - Computer Repair Installer, of the Olivais Educational Center,
in the year 2018/2019. Thus, this document seeks to describe, debate and reflect in a
critical, constructive and sustained way, the entire course developed throughout the
Pedagogical Stage.
In the context of the pedagogical stage, the professional and personal experiences
allowed to understand the variables associated with the teaching-learning process and to
make coherent decision-making. From the planning, analysis and control of pedagogical
processes, it was possible to develop some capacities such as autonomy, cooperation,
leadership, adaptation, critical reflection and respect for the individual characteristics of
each individual.
The variety of situations and problems associated with educational practice makes
the professional teaching process somewhat complex, due to the need to manage and
operationalize a set of activities in favor of the school community and in particular the
student. In this context, throughout the document we will find three chapters concerning
the contextualization of practice, pedagogical practice and the deepening of the problem
theme.

Keywords: Teacher Training. Physical Education. Reflection. Teaching-learning
process. Personal and social responsibility.
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INTRODUÇÃO
O presente relatório surge no âmbito da unidade curricular de Estágio Pedagógico
(EP) desenvolvido no Centro Educativo dos Olivais (CEO), pertencente ao Agrupamento
de Escolas EB2,3 Martim de Freitas, no ano letivo de 2018/2019, integrado no plano de
estudos do segundo ano do Mestrado em Ensino de Educação Física dos Ensinos Básico
e Secundário (MEEFEBS), da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da
Universidade de Coimbra (FCDEF-UC).
O EP é o último momento que habilita profissionalmente para a função de
professor de educação física (EF), por isso o relatório pretende conceber uma reflexão
crítico-construtiva acerca do nosso processo de formação até este momento fundamentada
em todo o trabalho desenvolvido no CEO, com a turma B3 – Instalador Reparador de
Computadores, sob a orientação e supervisão do professor cooperante Mestre Nuno
Barroso e da orientadora da FCDEF, Professora Doutora Elsa Ribeiro Silva.
A partir do Decreto de Lei nº 46/86 de 14 de outubro, respeitante à Lei de Bases
do Sistema Educativo, percebemos que o sistema educativo pretende dar resposta às
necessidades dos indivíduos, no desenvolvimento pleno e integral do aluno, na formação
de sujeitos livres, responsáveis, autónomos, solidários e capazes de refletir de forma
crítica e criativa acerca do meio social em que estão inseridos e de se dedicarem para uma
evolução progressiva.
Segundo Lopes (2011, pp. 67-68) “O desporto é um meio de transformação da
pessoa. Ora essa transformação deve ter uma intencionalidade em função dos objetivos
visados. Podemos, por exemplo, formar para desenvolver capacidades e competências
que potenciem a autonomia, a tomada de decisão, a montagem de estratégias, ou pelo
contrário a dependência, a obediência cega, a reprodução de estereótipos.”
Com base na perspetiva anteriormente apresentada, torna-se fundamental que o
processo educativo associado ao EP possibilite a formação do professor, através “(…) da
relação teoria-prática, conhecimentos do campo de trabalho, conhecimentos pedagógicos,
administrativos, como também conhecimentos da organização do ambiente escolar, entre
outros fatores” (2008, p. 2).
O relatório final de estágio constitui-se como mais um elemento de formação, uma
vez que a sua finalidade passa por fazer uma análise crítica e reflexiva ao trabalho
14

desenvolvido, descrevendo de uma forma geral as experiências vivenciadas ao longo do
ano letivo. O estagiário revê o seu trajeto, analisando as dificuldades sentidas, assim como
as estratégias adotadas para as solucionar e os conhecimentos e competências adquiridos.
Neste sentido, destacamos a importância que o EP teve na integração da vida profissional
de forma progressiva e orientada, através da prática supervisionada em contexto real,
desenvolvendo as competências profissionais e imprescindíveis na formação de um futuro
bom docente.
Seguindo as linhas orientadoras descritas no Guia do EP, (in Ribeiro-Silva;
Fachada; Nobre, 2018) este relatório integra um conjunto de temas e subtemas essenciais
estruturados em três capítulos: (I) Contextualização da Prática, no qual são apresentadas
as expetativas iniciais e uma caracterização do meio e contexto escolar; (II) Prática
Pedagógica que abarca três partes fundamentais: atividades de ensino-aprendizagem;
atividades de organização e gestão escolar; projetos e parcerias educativas. Na primeira
parte a mesma é composta por um conjunto de subtemas no qual se pretende realizar uma
análise reflexiva e crítica direcionada para cada tópico; (III) Aprofundamento do Tema
Problema, no qual é apresentado um estudo caso desenvolvido a partir do segundo
período, com base no modelo de desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social.
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA
1. Expetativas Iniciais
As nossas expetativas iniciais relativas ao EP, incidem na necessidade de aprender
por meio do desenvolvimento de conhecimentos práticos e metodologias que nos
permitam evoluir enquanto profissionais do ensino em educação física. Dos relatos e
histórias que ouvimos de colegas do ano passado e de outros anos, estávamos bastante
receosos e nervosos devido à entrada nesta nova etapa, da nossa vida. Entrámos a medo
e com as expetativas um pouco em baixo, derivado ao “sofrimento” que foi observado
em colegas anteriores, bem como da insegurança na lecionação de algumas matérias.
Somos inexperientes no que diz respeito a ser os “experts” nas matérias de educação
física, mas tencionamos com o presente ano, chegar ao fim e dizer que conseguimos
alargar o nosso conhecimento.
Ninguém nasce ensinado e todos os dias, são dias de aprendizagem, isto significa,
que estaremos uma vida inteira a aprender, portanto não podemos ter medo de errar, não
podemos ter medo de falhar, pois nenhum ser humano é perfeito e só evoluímos com os
erros, com a prática. Apesar de sentirmos que temos uma personalidade forte, o
perfecionismo leva-nos ao medo de falhar e determinadas palavras poderão deixar-nos
em baixo, no entanto cabe-nos tornarmo-nos mais seguros de nós próprios e aceitar o
erro/falha, podendo dessa forma evoluir. Já passou algum tempo desde a primeira reunião
com o nosso orientador de estágio, mas as lembranças são como se estivéssemos lá neste
preciso momento, onde reinava um conjunto de sentimentos como: o nervosismo, a
ansiedade e o medo de errar.
Ao longo da conversa e do recebimento de informações acerca do centro
ficávamos cada vez mais nervosos e receosos do que nos esperava, o tal medo de errar,
estava cada vez mais presente naquele momento.
Digamos que já sabíamos para onde iríamos! Fomos nós a escolher o Centro
Educativo dos Olivais para estágio! Mas parece que naquele dia 12 de julho, tudo parecia
belo, no entanto a cada dia que se aproximava o início do estágio começávamos a cair na
realidade de para onde iriamos.
Segundo os nossos colegas, este era um ano de trabalho árduo e ainda mal
havíamos iniciado o estágio, já tínhamos uma lista enorme de trabalhos, projetos, temas,
16

etc., para desenvolver, no entanto queríamos acreditar que com calma e dedicação tudo
se fazia e colocar o nervosismo de lado, seria o primeiro passo a dar para atingir o sucesso.
As nossas principais expetativas para o presente ano passavam por adquirir
conhecimentos, competências e experiência para que possamos vir a ser bons
profissionais, eficazes e eficientes naquilo em que escolhemos para a nossa vida futura,
adquirindo assim competências para decidir, optar e adaptarmo-nos a diferentes situações
com as quais nos iremos deparar no dia-a-dia de cada aula, sem mostrar hesitações e
sentirmo-nos confiantes na tomada de decisões e no questionamento por parte dos alunos.
Atualmente, com o decorrer do ano letivo, o nervosismo, a ansiedade e o medo de
errar foram diminuindo de forma gradual, sendo que da mesma forma foram adquiridos
os conhecimentos e competências que pretendíamos, através da experiência que este ano
nos proporcionou. Com todos os obstáculos que fomos encontrando no caminho,
conseguimos evoluir e alcançar os objetivos iniciais. Crescemos a nível pessoal, mas,
principalmente, a nível profissional.

17

2. Caraterização do Meio
A caracterização da escola torna-se um meio fundamental e indispensável ao
professor, para que este, ao iniciar o ano letivo, conheça o contexto no qual está inserido,
facilitando o desenvolvimento das diversas atividades no domínio do seu trabalho,
facilitando na compreensão das dinâmicas de funcionamento, bem como das normas,
valores, missão e objetivos que regem a comunidade escolar.
É necessário avaliarmos o contexto em que vamos incidir, reconhecendo o que ele
abarca e as razões para apresentar determinadas caraterísticas. Só através de um olhar
crítico sobre o contexto é que podemos partir para a operacionalização da nossa
intervenção. (Freire, 2003)
Assim, torna-se deveras importante iniciar o ano letivo com a respetiva
caracterização do meio no qual estamos inseridos.
2.1.

A Escola

O CEO localiza-se na freguesia de Santo António dos Olivais, pertencente ao
concelho e distrito de Coimbra. Este Centro Educativo (CE) é um dos oito a funcionar em
Portugal e foi criado em maio de 1911 com a designação de “Tutoria Central da Infância
de Coimbra e do Refúgio”, tendo então mais tarde, em Janeiro de 2001 com a entrada em
vigor da Lei Tutelar Educativa (Decreto-Lei n.º 166/99 de 14 de setembro), vindo a
designar-se de Centro Educativo dos Olivais.
Este CE está sob a tutela do Ministério da Justiça, que trabalha em parceria com
o Ministério da Educação garantindo desta forma o apoio escolar a jovens entre os doze
e os dezasseis anos, que praticaram factos qualificados como crime e, por essa razão,
estão a cumprir uma medida tutelar de internamento, através do Centro Protocolar de
Justiça (CPJ). Um dos principais objetivos do CEO é reintegrar na sociedade os jovens
que nele se encontram, reeducando-os de acordo com valores ético-morais socialmente
aceites.
O CEO é constituído por um edifício de quatro pisos, polivalente, que congrega
diferentes serviços ou áreas: administrativa, residencial, escolar, clínica e de ocupação
lúdica. Este CE tem duas unidades de internamento, a Unidade de Regime Semiaberto,
na qual os jovens têm aulas e atividades formativas e socioeducativas no centro, tendo a
possibilidade de sair aos fins-de-semana ou férias, de acordo com a fase em que se
18

encontrem, bem como saídas acompanhados para fins médicos, judiciais ou outras
exceções e a Unidade de Regime Fechado, onde os jovens estão em internamento
completo, não tendo direito a sair do centro, exceto em saídas acompanhadas, com fins
judiciais ou médicas.
A intervenção educativa desenvolve-se dentro do quadro legal, nomeadamente a
Lei Tutelar Educativa (Decreto-Lei n.º 166/99 de 14 de setembro) e o Regulamento Geral
e Disciplinar dos Centros Educativos (Decreto-Lei nº.323-D/2000), complementados
pelos Regulamento Interno e o Projeto de Intervenção Educativa, destacando-se neste, a
ação integrada de vários programas e o faseamento da intervenção.
O CEO, apresenta uma oferta formativa de cinco cursos profissionais sendo estes:
•

1

B2 - OJ - Operador de Jardinagem;

•

2

B3 - OMH - Operador de Manutenção Hoteleira;

•

B3 - OAMM - Operador de Acabamentos de Madeiras e Mobiliário;

•

B3 - IRC - Instalador e Reparador de Computadores;

•

Ensino secundário (articulado com escolas de Coimbra, sendo assim
realizado no exterior).

2.1.1. Recursos Materiais e Infraestruturas
Com base na missão e nos objetivos definidos pela comunidade educativa do
CEO, existem alguns fatores que caraterizam o meio escolar e que são essenciais para o
bom funcionamento das atividades e projetos escolares, como é o caso das infraestruturas,
mas também dos recursos materiais. Estes aspetos são certamente uma mais-valia na
compreensão da organização e do seu modo de gestão, que nos auxiliaram no
desenvolvimento de uma prática mais consciente e eficaz.
No que diz respeito a material desportivo, poderemos encontrar o inventário do
mesmo no fim deste documento (apêndice I). O CEO possui material suficiente para a
lecionação das várias matérias que o PNEF inclui. Existe alguma variedade e quantidade
de material respeitante a cada modalidade, estando na sua maioria em bom estado.
Relativamente a infraestruturas desportivas, destinadas à prática de Educação Física, o

1
2

A sigla B2 corresponde ao 2ºCiclo do Ensino Básico.
A sigla B3 corresponde ao 3ºCiclo do Ensino Básico.
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CEO dispõe de dois pavilhões gimnodesportivos, um localizado na unidade de regime
fechado denominado de Pavilhão Rosa Mota, sendo as dimensões do mesmo, 9m de
largura x 18m de comprimento e um no exterior do edifício principal, denominado de
Pavilhão Exterior, com uma dimensão um pouco maior de 10m de largura x 20m de
comprimento, sendo que nenhum deles apresenta as dimensões normais de um pavilhão
escolar. Existe ainda um campo exterior, denominado de Polidesportivo, um espaço
amplo compreendido entre 15/17metros de largura x 34/36 metros de comprimento, mais
favorável à prática desportiva.
2.2.

O Grupo Disciplinar

O grupo disciplinar de EF no CEO é composto por apenas dois professores, sendo
que nesta perspetiva a maioria das decisões são tomadas apenas pelos dois, porém
algumas com base também no grupo disciplinar da Escola Básica 2,3 Martim de Freitas,
agrupamento de escolas a que o CEO pertence. Os dois professores, são responsáveis,
cada uma das modalidades de Desporto Escolar, sendo o Andebol e o Voleibol as
abordadas no presente ano.
Relativamente à escolha das modalidades a abordar no presente ano letivo e visto
que no centro não há rotação de espaços, nem turmas a trabalhar ao mesmo tempo na EF,
cada professor é livre de abordar as matérias que pretende, não existindo uma articulação
entre professores, como se verifica em outro tipo de escolas.
Desta forma e sendo o grupo disciplinar tão pequeno, houve desde muito cedo
uma boa comunicação, entreajuda e disponibilidade para nos ajudar. Com o contacto já
experienciado, podemos dizer que ambos os professores demonstraram ser um grupo
acolhedor, prestável e sempre pronto a ajudar, colaborando e contribuindo desta forma,
para que o aumento das nossas competências enquanto futuros profissionais da educação
física fosse o maior possível. De destacar o enorme apoio e contributo do nosso professor
orientador Nuno Barroso, que esteve presente ao longo das diversas etapas deste EP,
mostrando sempre disponibilidade em ajudar e corrigir a nossa intervenção pedagógica.
2.3.

Núcleo de Estágio

O núcleo de Estágio Pedagógico de Educação Física do CEO, no ano letivo
2018/2019 foi constituído por um elemento do sexo masculino e um elemento do sexo
feminino, formando assim um grupo de dois alunos estagiários pertencentes ao
MEEFEBS, que já se conheciam desde a licenciatura, tendo várias vezes pertencido ao
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mesmo grupo de trabalho tanto na licenciatura como no mestrado. A proximidade e o
conhecimento entre ambos, foram um fator facilitador de integração neste ano de muito
trabalho, facilitando assim a colaboração entre os mesmos.
Por ser um núcleo de estágio pequeno em que os dois estagiários já se conheciam
da sua formação académica, conseguiu-se criar um grupo empenhado, interessado e
cooperativo nas várias tarefas propostas a realizar ao longo do presente ano, existindo
desta forma uma partilha de ideias, sugestões de melhoria e distribuição de trabalho,
procurando sempre alcançar um crescimento pessoal e profissional.
Ao longo do ano letivo, no final de cada aula lecionada e observada, era realizada
uma reunião conjunta com o professor orientador para discutir os pontos positivos e
negativos da aula, existindo ainda parte para sugestões e oportunidades de melhoria. As
observações e reflexões que surgiam das presentes reuniões, foram sem dúvida um ponto
fulcral na aprendizagem e aquisição de conhecimentos e competências fundamentais à
boa prática docente, pois nelas foi possível a partilha de ideias didático-pedagógicas e
convicções refletindo conjuntamente de forma crítica e aberta, aperfeiçoando a nossa
intervenção pedagógica dia após dia.
2.4.

Turma B3 Instalador – Reparador de Computadores

A turma associada ao presente relatório é da área de IRC – Instalador e Reparador
de Computadores, que diz respeito ao curso de 3º ciclo, B3. O grupo é constituído apenas
por jovens do sexo masculino, com idades compreendidas entre os catorze e os dezassete
anos. No início do ano letivo, era composta por nove alunos e no final do mesmo por sete
alunos. O número de alunos sofreu algumas oscilações devido à entrada de uns, para o
cumprimento da sua pena, e saída de outros, por já a terem cumprido.
Era uma turma heterogénea a nível do desempenho escolar, visto que a par de
alunos com boas capacidades físicas e boas habilidades motoras, existiam outros, com
bastantes dificuldades nestes domínios. Já quando ao comportamento o grupo era
homogéneo, salvo uma ou duas exceções.
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CAPÍTULO II – PRÁTICA PEDAGÓGICA
Parte 1 – Atividades de Ensino-Aprendizagem
A prática pedagógica é a ação do professor no espaço de sala de aula, onde o
professor deverá assumir, a função de guia reflexivo, ou seja, é aquele que ilumina as
ações em sala de aula e interfere significativamente na construção do conhecimento do
aluno. Ao realizar essa tarefa, o docente proporciona reflexões sobre a prática pedagógica,
pois, parte-se do pressuposto de que ao assumir a atitude problematizadora da prática,
modifica-se e é modificado gerando uma cultura objetiva da prática educativa,
traduzindo-se esta no produto final a partir do qual os profissionais adquirem o
conhecimento prático que eles poderão aperfeiçoar (Gimeno Sacristán, 1999).
A prática pedagógica afirma-se como um processo complexo em constante
mutação, no qual o professor desenvolve um papel fulcral na análise, interpretação,
reflexão, gestão e atuação proporcionando experiências de desenvolvimento físico,
pessoal e social aos alunos. O professor não só ensina, transmitindo conhecimentos e
aprendizagens aos alunos, como também ele aprende a compreender os mesmos, a
conhecê-los e acima de tudo a respeitá-los ao querer fazê-los crescer.
A prática pedagógica, não se deve balizar à relação unidirecional professor-aluno,
mas a algo mais profundo que envolva uma relação multidimensional e recíproca entre o
aluno e os diversos agentes da comunidade escolar, com o propósito de potencializar
transformações e aquisição de competências, enquanto cidadãos de uma sociedade em
constante mudança.
A prática pedagógica dos professores é muitas vezes, concebida e gerida numa
linha de orientações individuais, sem existir a integração de múltiplos agentes da
comunidade escolar, como por exemplo a do grupo disciplinar, o conselho de turma, dos
encarregados de educação e dos alunos, onde o seu contributo em muito poderá contribuir
para a eficácia e eficiência do processo de ensino-aprendizagem. Nesta ótica, desde a
formação inicial, o professor deve integrar um grupo de trabalho, de forma a ser capaz de
partilhar experiências individuais e transformando-as em reflexões de grupo que possam
contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os membros do grupo.
(Costa, 2009, p. 33)
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Estando nós em fase inicial de carreira, na qual a nossa experiência e competências
práticas são um pouco reduzidas, a partilha de opiniões/sugestões e discussão das
metodologias e estratégias adotadas pelos diversos intervenientes, é deveras importante e
enriquecedora para ambas as partes, refletindo-se dessa forma no desenvolvimento da
prática pedagógica, desde a sua conceção e gestão às opções tomadas junto da turma.

1. Planeamento
O planeamento consiste em tomadas de decisão de diferentes níveis de
abrangência. Desde decisões com um alcance plurianual – normalmente fruto do trabalho
reflexivo do grupo de professores da escola, às decisões de nível micro, cujo produto é o
plano de aula, elaborado por cada professor (Fachada, 2018, in Ribeiro-Silva et al, 2018).
O planeamento constitui desta forma um dos pontos fundamentais na organização eficaz
e rentável do processo ensino-aprendizagem. É nele que se definem os objetivos,
metodologias de ensino e estratégias a utilizar em função dos discentes, das suas
capacidades, conhecimentos e competências, espelhadas através de uma avaliação inicial
(AI).
Planificar significa determinar o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado
e o tempo que deve ser dedicado a cada conteúdo, definindo estratégias para uma
aprendizagem e aquisição eficaz por parte dos alunos (Alvarenga, 2011). Desta forma,
planear implica refletir sobre as intenções pedagógicas e a forma como adequá-las aos
educandos, antecipando acontecimentos e situações de aprendizagem, a partir da gestão
dos recursos materiais disponíveis (Silva; Marques; Mata; Rosa, 2016).
Para o professor, o planeamento permite um aumento no nível de segurança e
tomada de decisão, bem como uma melhor organização das situações de aprendizagem,
partindo dos objetivos delimitados, podendo resultar na rentabilização do tempo de aula
(Alvarenga, 2011).
É importante atuar de acordo com o planeamento, porém não se trata apenas de
prever um conjunto de propostas a cumprir exatamente, mas estar preparado para acolher
as sugestões dos alunos e integrar situações imprevistas que possam ser potenciadoras de
aprendizagem, não descurando dos objetivos previamente delineados, segundo nos diz
Silva (2016, p. 15).
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Para que exista um bom planeamento, Abreu (2016) apresenta-nos um conjunto
de características a ter em conta sendo elas:
•

Unicidade – o seu conjunto deve constituir um todo coerente;

•

Continuidade – o seu conteúdo deve representar uma sequência lógica (interna
e externa – anos anteriores e posteriores;

•

Flexibilidade – a sua estruturação deve permitir a adequação permanente às
condições de desenvolvimento dos alunos;

•

Objetividade e Exequibilidade – o seu conteúdo deve ser o menos ambíguo
possível (por exemplo, a nível dos objetivos) e manifestarem condições de
exequibilidade (serem realistas).

Sendo o planeamento a âncora do sucesso no processo de ensino-aprendizagem,
nos pontos a seguir poderemos encontrar as três linhas orientadoras que constroem um
planeamento sendo elas: o plano anual a longo prazo, as unidades didáticas a médio prazo
e o plano de aula a curto prazo.
1.1.

Plano Anual

O plano anual assume-se como um guia imprescindível aos professores, na medida
em que estrutura, organiza e prepara as atividades de ensino-aprendizagem a desenvolver
ao longo do ano letivo. Este deve ser elaborado tendo por base as matérias que são
lecionadas no presente ano, bem como as opções pessoais do docente com intuito de
promover um aperfeiçoamento efetivo nos alunos, não permitindo assim que a
periodização da atividade seja uma simples aplicação das ações contempladas em cada
matéria, mas que tenha em consideração as especificidades da turma e os comportamentos
que se pretendem solicitar (Jacinto; Carvalho; Comédias; Mira, 2001).
A elaboração do plano anual é o primeiro passo do planeamento e preparação do
ensino, e indica particularmente a compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de
desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções da organização do
ensino no presente ano letivo. (Bento, 2003, p. 57)
O planeamento surge então como a primeira tarefa a desenvolver, sendo a base de
todo o processo de ensino-aprendizagem. Neste plano a longo prazo, definem-se os
objetivos atingir, sendo este um processo dinâmico e contínuo, passível de alterações.
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Neste sentido, para a elaboração do plano, primeiramente seguimos algumas
orientações dadas pelo professor orientador, nas primeiras reuniões que tivemos com o
mesmo e de seguida analisámos e consultamos o PNEF, percebendo melhor os seus
objetivos, normas e orientações e metas e planificações de acordo com cada nível de
ensino. Tivemos ainda em conta o calendário escolar, os feriados nacionais, as pausas
letivas e as condições meteorológicas, que ainda sendo considerada como um ponto
incerto, era importante para nós visto termos à nossa disponibilidade para trabalhar um
espaço exterior, muito completo para a prática da educação física. Após leitura da Lei
Tutelar Educativa e do Regulamento do CEO, elaborámos um instrumento útil, objetivo,
estruturado e eficiente que culminou numa seleção e organização do ensino, num dado
decurso temporal e de conteúdo. (Apêndice II) Na elaboração desta estrutura, não existiu
preocupação com rotatividade de espaços, visto que em cada tempo letivo apenas existe
uma aula, sendo possível a cada professor decidir o espaço que vai ocupar em
determinado momento, tornando assim uma maior liberdade na abordagem de matérias.
Seguindo a sugestão do professor orientador, optámos por um ensino por etapas,
ou seja, em vez de lecionarmos apenas oito ou dez aulas de uma matéria num período e
ficar confinada a esse período, iremos abordar as matérias escolhidas ao longo de todo o
ano letivo, com o objetivo de promover uma maior continuidade na formação dos
discentes, aumentando dessa forma a consolidação dos conteúdos a abordar. A nosso ver,
é bastante importante que o ensino no CEO seja através do modelo por etapas, visto que
são alunos que pouco ou nada tiveram de contacto com a escola, com as modalidades,
sendo alunos que precisam de algum tempo para aprender, e que face a algumas
dificuldades motoras, que necessitam de mais tempo de prática motora. Ao início e como
são jovens que necessitam de novos estímulos, que se cansam demasiado rápido de algo,
tivemos receio que o modelo escolhido causasse constrangimentos e prejudicasse o
processo de ensino-aprendizagem. Porém todos estes receios desapareceram pouco tempo
depois das primeiras semanas de aulas, acreditando que se planearmos bem a aula,
escolhendo exercícios adequados ao nível de ensino em que nos encontramos, às
capacidades dos alunos e lhes dermos estímulos diferentes através de exercícios
diferentes, conseguimos captar a sua atenção e predisposição para a aprendizagem.
Afirmamos com grande certeza, que o modelo escolhido foi o acertado, na medida em
que conseguimos ser eficientes na transmissão de conhecimentos e competências,
captando em grande parte a atenção, concentração e empenho dos alunos.
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Assim as modalidades escolhidas para o presente ano letivo, estão descritas no
quadro seguinte:
Período

Matérias

Matérias
alternativas
Espaços

1º Período

2º Período

3º Período

Basquetebol

Basquetebol

Basquetebol

Voleibol

Voleibol

Voleibol

Futsal

Futsal

Futsal

Ténis

Ténis

Ténis

Badmínton

Badmínton

Badmínton

Ginástica

Ginástica

Ginástica

Testes FITescola

Testes FITescola

Testes FITescola

Frisbee

Frisbee

Tripela

Tripela

x

Pavilhão Rosa Mota; Pavilhão Exterior; Polidesportivo

Quadro 1 - Distribuição de espaços e matérias abordar à turma de IRC no ano letivo 2018/2019

Decidimos ainda introduzir no 2º e 3º períodos algumas matérias alternativas,
neste caso as escolhidas foram Frisbee e Tripela, duas modalidades raramente aplicadas
no contexto escolar, mas que muito entusiasmaram os nossos alunos e os ajudaram numa
forte aquisição de responsabilidades pessoais e sociais. Aqui destacamos o Frisbee, já
que é uma modalidade em que não existe a figura de árbitro e esta função é desempenhada
pelo coletivo de jogadores. De ressalvar, que no 1º período foram disponibilizadas
algumas aulas para a elaboração da coreografia de Natal (atividade integrante no tema de
vida do curso de IRC), que envolveu três estilos de dança diferentes – Folclore Português,
Afro e Funk. Quanto aos testes FITescola, foram aplicados no início e fim do 1º período,
sendo que nos restantes 2º e 3º períodos, apenas foram realizados no fim de cada um
deles.
O plano anual é um documento que deverá estar em constante atualização, o que
se verificou devido a eventos que, entretanto, surgiram, mas que não estavam previstos
no início do ano letivo, tais como torneios, festividades letivas, ou mesmo assuntos
internos ao CEO.
A estruturação desde plano foi essencial e imprescindível no processo de estágio,
visto ser um guia à nossa intervenção pedagógica, uma vez que permitiu traçar caminhos
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que pretendíamos percorrer bem como prever alguns contratempos que pudessem surgir,
sempre com a finalidade de atuarmos o mais assertivamente possível face a situações não
previstas de ocorrer.
1.2.

Unidades Didáticas

Concluído primeiro nível orientador do planeamento, o plano anual - longo prazo,
passamos à segunda linha a médio prazo, as Unidades Didáticas, a planificação de cada
bloco de matérias (apêndice III).
Concordamos assim com Carmona (2012), quando afirma que as Unidades
Didáticas (UD) são um instrumento que ajuda a organizar as aprendizagens e a articular
os conhecimentos a abordar, e pretende, através de uma sequência lógica e progressiva,
introduzir uma aprendizagem ativa e significativa deixando para trás o somatório de
atividades, sem utilidade significativa para os aprendizes.
Na elaboração do conteúdo e estrutura de uma UD, há que ter em consideração
alguns pontos importantes como: os objetivos pré-determinados, as matérias de ensino e
as linhas metodológicas que os programas nos apresentam e o plano anual. É fundamental
garantir, sobretudo a sequência lógico-específica e metodológica da matéria, organizando
as atividades de professor e aluno, por meio de regulação e orientação da ação pedagógica
(Bento, 1987, p. 60). Deste modo, pretende-se com a planificação analisar os problemas
e necessidades, de uma forma crítica, elaborando um trabalho que abranja as expetativas
e necessidades de todos, com o intuito de potencializar o trabalho pedagógico.
A UD visa auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem, visto que
esta é uma estrutura definida no início do ano letivo distribuída em etapas claras e
distintas. Essa estruturação necessita de ser criada e fundamentada em prol do
desenvolvimento dos alunos, sendo para isso, indispensável conhecê-los nas mais
variadas áreas de intervenção, nomeadamente a nível psicomotor, cognitivo e sócio
afetivo. Desta forma, percebemos que é essencial efetuar uma AI com o propósito de
verificar o nível dos alunos, por forma a atuar de forma individualizada, e por isso foram
considerados um conjunto de fatores que afluem para as necessidades dos alunos e
adequação ao nível em que estes se encontram. Assim, torna-se fundamental que os
objetivos da UD e respetivas estratégias sejam definidos após a avaliação diagnóstica e
uma reflexão dessa mesma avaliação.
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Neste contexto os conteúdos foram determinados de acordo com o PNEF,
referente ao 3º ciclo no geral (classificação do curso IRC - B3) e ao nível de domínio de
jogo em que a turma se encontra nestas matérias (AI). Por outro lado, no nosso processo
de atuação enquanto docentes, devemos considerar o tipo de solicitações que a sociedade
irá colocar aos alunos num futuro próximo procurando formar indivíduos com
competências ao nível da autonomia, responsabilidade, capacidade de adaptação, de
montagem de estratégias, de tomada de decisões, de reflexão, e sobretudo indivíduos
proactivos com vontade de encontrarem as respostas mais adequadas aos problemas de
acordo com o contexto. É necessário que a UD seja elaborada antes da lecionação de cada
matéria, por forma a fornecer-nos um melhor conhecimento acerca de cada matéria de
ensino, podendo focar-se em aspetos considerados pertinentes de acordo com o nível de
ensino e que constem do Plano Nacional de Educação Física (PNEF), intervindo desta
forma com maior qualidade pedagógica.
Na elaboração de cada UD, foi usada uma estrutura similar que seguiu as seguintes
normas: história da modalidade; caraterização da modalidade; regras básicas; objetivos
do PNEF; conteúdos (técnicos, táticos, cognitivos e sócia afetivos); fisiologia do treino e
condição física; objetivos da unidade didática; envolvimento (recursos materiais,
espaciais, humanos e temporais); extensão e sequências de conteúdos; avaliação e
progressões pedagógicas.
Na planificação da UD e, consequentemente, das aulas, proporcionamos
predominantemente aulas monotemáticas, sendo que com a existência de quatro aulas por
semana em blocos de 50 minutos, seria mais rentável lecionar apenas uma modalidade
por aula, sendo que na mesma semana seriam dadas várias matérias, uma por cada aula.
O nosso intuito passou por lecionar a grande maioria das matérias de ensino nucleares e
alternativas ao longo de todo o ano letivo para que fossem potencializados os efeitos
desejados, uma vez que acreditamos que ao abordar matérias apenas num pequeno
período de tempo poderá não ser suficiente para observarmos as modificações
pretendidas. A abordagem de uma matéria no 1º período num determinado ano letivo,
voltando a ser abordada no 3º período do ano letivo seguinte não é de todo, na nossa
opinião, rentável e suficiente no desenvolvimento das competências pretendidas nos
alunos, verificando-se uma quebra e uma falta de continuidade das situações de
aprendizagem, visto que esta é um processo que não ocorre de um dia para o outro, mas
que leva o seu tempo e requer uma continuidade de modo a que a aprendizagem seja
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consistente. Santos (2001) vem dar apoio à nossa ideia, ao reforçar que toda a
aprendizagem deve ser acompanhada, requer continuidade, e uma sequência lógica dos
acontecimentos.
Deste modo, na planificação da UD, de forma a potencializar-se o
desenvolvimento integral dos alunos optamos por lecionar as seguintes modalidades:
Futsal, Basquetebol, Voleibol, Ténis de Campo, Badminton e Ginástica, recorrendo ainda
a algumas aulas de lecionação de matérias alternativas como o Frisbee e Tripela. Uma
vez que, as matérias de ensino são um meio para transformar o aluno, as matérias
abordadas objetivavam solicitar comportamentos como a capacidade de tomada de
decisão, de adaptação, autonomia, cooperação, entreajuda, responsabilidade pessoal,
entre outros.
Para a avaliação da aptidão física foram utilizados testes da bateria FITescolas,
onde foram obtidos e analisados indicadores da composição corporal, capacidade aeróbia,
força, resistência abdominal, força dos membros superiores, agilidade, flexibilidade do
tronco e dos membros inferiores dos alunos. Com o propósito de consciencializar os
alunos para a importância da aptidão física, foi-lhes disponibilizada uma folha com os
valores de referência para a zona saudável da aptidão física.
Após a realização dos primeiros testes, no início do ano letivo, conseguimos
perceber que os alunos apresentavam algumas dificuldades no desenvolvimento das
capacidades condicionais e coordenativas, sendo que sentimos a necessidade de ao longo
de todas as aulas, serem incluídos exercícios específicos para desenvolver a força,
flexibilidade, coordenação, resistência, velocidade e agilidade. Após o término do 2º
período, onde se voltaram a realizar todos os testes referidos anteriormente, da bateria
FITescolas, houve uma evolução notória em todos os alunos, tendo estes apresentados
melhorias significativas em quase todos os testes. Isto foi possível pois até ao final do 2º
período a turma apenas teve saída de jovens, existindo apenas entrada de novos alunos na
turma no início do 3º período.
Ao longo do EP, apercebemo-nos da complexidade que é a abordagem das
matérias de ensino ao longo de todo o ano letivo, ou seja, a dificuldade em
operacionalizar, adequar e seguir uma ordem lógica de todo o processo de ensinoaprendizagem.
1.3.

Planos de Aula
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O plano de aula surge como o último elemento, mas não menos importante, a ser
realizado no ato de planear (curto prazo). Existem múltiplos fatores de eficiência e
eficácia no ensino da EF que são dificilmente controláveis pelo professor, porém, existem
outros igualmente importantes, que fazem parte da competência profissional e devem ser
intencional e conscientemente assumidos na prática diária, o plano de aula é um destes
(in Prática Pedagógica Supervisionada II, Fachada-Miguel et al 2019).
Assim, surge o conceito de plano de aula, que de acordo com Castro; Tucunduva;
Arns (2008) é um documento norteador da ação pedagógica, que agrega a sistematização
de todas as tarefas, recursos e meios necessários para a consecução das metas, objetivos
formativos e finalidades. Com o planeamento deste documento, é rentabilizado o tempo
disponível para a aula, o espaço, o material e potenciadas as estratégias de intervenção
pedagógica. O sucesso do processo de ensino-aprendizagem depende do plano de aula,
um bom planeamento é um fator decisivo na aprendizagem dos alunos.
Não existe uma estrutura melhor do que a outra, no entanto, o plano de aula, deve
ser funcional com intuito de atender às necessidades de quem planeia com objetivo de
otimizar a intervenção do docente, tendo sempre presente a importância da dimensão da
aula, dos objetivos a quem se destina e do tipo de pessoas que pretendemos formar.
De acordo com Aranha (2005) os planos de aula devem ser:
I.
II.

Indicados por um tema principal de desenvolvimento;
Precisos nos objetivos, nos conteúdos, no método de ensino escolhido, na
organização dos educandos e na avaliação;

III.

Uma unidade – o ensino deve ter uma relação comum;

IV.

Processos com continuidade, ou seja, sem fracionar o ensino;

V.

Flexíveis, possibilitando as alterações não previstas.

No que diz respeito ao plano de aula, estruturamos uma sessão de aula em três
fases, nomeadamente: fase inicial, de explicação, estimulação e motivação dos alunos
para a prática; fase contínua, de maior duração para a aquisição dos objetivos pretendidos;
fase final, para a normalização do organismo. Contudo, é de realçar que estas fases estão
diretamente ligadas entre si, em função do cumprimento das metas delineadas e da
predisposição dos alunos na sessão. Em todas as fases devemos respeitar os conteúdos
das tarefas e relacioná-los com as metas curriculares definidas, pelo que as primeiras
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tarefas de aula podem e devem integrar os objetivos de aula, de forma intencional e
justificada.
Partindo do modelo utilizado no primeiro ano do mestrado (apêndice IV) os planos
de aula foram estruturados da seguinte forma: cabeçalho, parte inicial, parte fundamental,
parte final e um espaço de fundamentação/justificação das opções tomadas. Através do
cabeçalho foram definidas algumas características essenciais da aula como: i) número do
plano de aula, data, hora e duração da sessão, respeitando o momento do período letivo;
ii) a turma e o número de alunos; iii) o local da aula, bem como a unidade didática em
questão e função didática iv) o material (rentabilizando a sua quantidade); e, v) os
objetivos da aula. Relativamente à apresentação de tarefas, tal como já foi referido o
plano de aula encontrava-se dividido em três partes, sendo elas a parte inicial,
fundamental e final em que cada uma abarcava um conjunto de pontos essenciais ao bom
desenvolvimento da aula, sendo eles: o tempo (parcial e total); as tarefas/situações de
aprendizagem; a descrição da tarefa/organização; as componentes críticas, critérios de
êxito e os objetivos específicos. Por fim e não menos importante, existia um espaço de
reflexão no final do plano de aula onde seria possível fundamentar e justificar as opções
tomadas.
No que diz respeito às três fases/partes do plano de aula, estas correspondem aos
vários momentos da aula onde:
•

Parte inicial: apresentação dos objetivos da aula e interligação com os
conteúdos abordados em aulas anteriores, revisão de conteúdos já
lecionados e verificação de presenças, seguindo-se um período de
aquecimento geral ou específico, no qual o principal objetivo é promover
a ativação geral do organismo, elevando os parâmetros fisiológicos de base
e ativando os grupos musculares.

•

Parte Fundamental: Intensificação, profundidade e complexificação, o
ponto fulcral de uma sessão, no qual está a base de quase todo o trabalho,
sendo constituído pela execução prática das tarefas propostas pelo docente,
a circulação e posicionamento do professor, a transmissão de feedbacks
(FB) e reforço positivo e a organização e gestão de todo o espaço e
material.
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•

Parte Final: momento em que é realizado um retorno à calma
(alongamentos), uma revisão dos conteúdos abordados, um balanço da
qualidade do empenho, apresentação de pontos positivos e negativos,
realçando aspetos a melhorar e questionamento aos alunos por forma a
reforçar os conhecimentos e aprendizagem dos mesmos e ainda um
momento para esclarecimento de dúvidas.

A presente estrutura de plano de aula, promoveu em nós um sentimento de
segurança principalmente no início do EP, visto que nele estão contempladas todas as
informações necessárias para que a nossa intervenção seja o mais possível positiva,
tornando o nosso ensino eficaz. De realçar ainda a importância dos relatórios pós aula,
visto serem um momento de reflexão da nossa intervenção pedagógica ao longo da aula
lecionada. Documento importante para relatar momentos positivos e negativos,
oportunidades de melhoria bem como sugestões.

2. Realização/Intervenção Pedagógica
A intervenção pedagógica é uma interferência que um profissional, tanto o
educador quanto o psicopedagogo, faz sobre o processo de desenvolvimento ou
aprendizagem do sujeito, o qual no momento apresenta problemas de aprendizagem.
Entende-se que na intervenção o procedimento adotado interfere no processo, com o
objetivo de compreendê-lo, explicitá-lo ou corrigi-lo. É preciso introduzir novos
elementos para que o sujeito, pense, elabore de uma forma diferenciada, quebrando
padrões anteriores de relacionamento com o mundo das pessoas das ideias. (Carreiro da
Costa & Onofre, 1994)
O professor deve ser capaz de refletir, analisar e questionar as suas estratégias
pedagógicas, reorientando continuamente o seu percurso no processo de ensino
aprendizagem, tendo como principal objetivo fazer aprender os seus alunos para que estes
se tornem autónomos e responsáveis.
O professor eficaz orienta os seus alunos por forma a diminuir as perturbações e
a aumentar o tempo essencial de aprendizagem. O professor deve preocupar-se e ter por
objetivo a aprendizagem dos seus alunos, pois caso isto não aconteça, o seu papel
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circunscrever-se-á ao de um animador ou dinamizador de atividades desportivas
(Siedentop, 1998).
As dimensões de intervenção pedagógica, são um agrupamento didático das
técnicas de Intervenção Pedagógica numa taxonomia destinada a estudá-las
analiticamente sem perder de vista a globalidade da competência a ensinar. Assim sendo,
a intervenção pedagógica divide-se em 4 dimensões: Instrução, Gestão, Clima e
Disciplina, aparecendo muitas vezes as duas últimas, associadas e dependentes uma da
outra. Ao centrarmos a nossa intervenção pedagógica nestas quatro dimensões,
cumprindo com os requisitos de cada uma, poderemos e seremos capazes de fomentar um
processo de ensino-aprendizagem ativo e com qualidade, por parte dos nossos alunos.
2.1.

Dimensão Instrução

Ao nos reportarmos à dimensão instrução, no contexto do processo de ensinoaprendizagem, podemos considerar a mesma como o conjunto de comportamentos de
ensino, que fazem parte do reportório do professor relativos à transmissão de informação
diretamente relacionada com os objetivos e os conteúdos do ensino, acrescentando o de
comunicar as informações pertinentes nos momentos oportunos. (Siedentop, 1998)
Conforme nos diz Abreu (2016) a instrução consiste em todos os comportamentos
e técnicas de intervenção pedagógica que fazem parte do repertório do professor, por
forma a oferecer informação substantiva (preleção, questionamento, feedback e
demonstração).
Neste sentido, podemos afirmar, que a instrução é eficaz quando os discentes
ouvem e compreendem a informação, assimilando-a, para momentos mais tarde na aula,
esta lhes permitir um melhor empenho e desempenho na execução das tarefas, contudo a
sua eficácia melhora quando o tempo despendido na mesma é reduzido. Segundo
Siedentop (2008) os alunos aprendem mais quando têm uma noção clara do produto
pretendido e dos aspetos técnicos fundamentais da habilidade.
A eficácia de uma instrução depende de alguns princípios fundamentais, como:
•

Adequação de uma linguagem simples, clara e objetiva;

•

Informações precisas e concretas;

•

Garantir a qualidade e pertinência da instrução;

•

Diminuir o tempo de exposição da informação;
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•

Possuir conhecimentos profundos dos conteúdos;

•

Implementação de estratégias/rotinas;

•

Certificar-se frequentemente da compreensão da informação por parte dos alunos
(questionamento);

•

Adoção do posicionamento adequado;

•

Utilização

de

meios auxiliares

de

ensino

como

a

demonstração

ou

meios audiovisuais, etc.;
•

Garantir a seguranças dos discentes.
Neste contexto, em todas as aulas lecionadas ao longo do presente ano letivo

existiu uma preleção na fase inicial e uma preleção na fase final, existindo ainda um
momento de instrução antes do início de cada tarefa, normalmente acompanhado por uma
demonstração, garantido uma melhor compreensão por parte dos alunos e diminuindo o
tempo passado em explicações. Neste sentido a demonstração, assumiu um papel tão ou
mais importante que a preleção, mesmo que ainda na vertente visual. Acreditamos, que
uma instrução deve conter duas vertentes: auditiva (preleção) e visual (demonstração),
garantindo assim a informação essencial ao aluno, proporcionando o melhor modelo de
execução e aproximando-o o mais possível às características da prática.
A nível de preleções, podemos dizer que as mesmas começaram por ser logo desde
muito cedo reduzidas, sendo que os dois pontos onde se notou mais evolução foram na
adição do questionamento aos alunos, tanto na preleção inicial como na final, que no
início do ano letivo não existia, e na transmissão dos conteúdos que inicialmente pela
inexperiência relativamente às matérias era pouco completa e objetiva, mas que com o
passar do tempo, ao ganharmos mais confiança, conhecimentos e competências, tornouse muito mais completa e concisa essa transmissão. Podemos desta forma afirmar, que
desde cedo, tivemos como principal foco rentabilizar ao máximo o tempo de
empenhamento motor dos nossos alunos. Ainda neste tópico, podemos afirmar que
devido ao número reduzido de alunos por turma, existiu na maioria das vezes um
adequado posicionamento. Desde cedo, os alunos começaram a adquirir rotinas como
chegar ao pavilhão assinar a folha de presenças e prepararem-se para a preleção inicial, o
que facilitou na redução de perdas de tempo desnecessárias. Esta foi uma rotina que
optamos por manter logo desde início do ano letivo, facilitando-nos a promoção do tempo
de prática.
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Na preleção final, o nosso objetivo era fazer um balanço e reflexão da aula em
questão, focando-nos em aspetos positivos e negativos da mesma, bem como reforçar a
adquirição de conhecimentos por parte dos nossos alunos, usando desta forma o
questionamento, ferramenta esta, que foi essencial na aprendizagem por parte dos
discentes, tendo sido utilizada em ambas as preleções iniciais e finais, e por vezes ao
longo da aula, usando as questões como forma de feedback, levando o aluno a refletir
rapidamente sobre o seu desempenho e a procurar a solução para o problema.
Para nós professores, a reflexão é tão ou mais importante que para os nossos
alunos, uma vez que para uma melhor e adequada aprendizagem é necessário refletir
sobre as competências e fragilidades, permitindo a correção e o aperfeiçoamento das
mesmas. Todas as melhorias que foram existindo ao longo do ano, só foram possíveis
pelos momentos de reflexão pós-aula lecionada, com o nosso professor orientador e pelo
estudo autónomo que fomos realizando.
Complementando a dimensão instrução, passamos agora o foco para as
informações de retorno, mais conhecidas como feedback. Informações estas que
apresentam uma relação íntima entre o ensino e a aprendizagem, permitindo ao aluno
ajudá-lo a repetir os comportamentos motores adequados e a eliminar os comportamentos
incorretos, por forma a alcançar os resultados pretendidos Piéron (1999, p.122). Os
feedback são um ponto chave no processo de aprendizagem dos alunos (Piéron, 1996).
Neste contexto tentámos ao máximo fornecer feedback aos alunos no momento certo e
com o conteúdo certo, decidindo qual o tipo de feedback a aplicar – avaliativo (apreciação
do desempenho do aluno); descritivo (comparar os critérios com o desempenho do aluno);
prescritivo (informar o aluno como realizar corretamente a tarefa); interrogativo
(questionar o aluno acerca do seu desempenho) e a forma de o fazer – auditiva (canal de
comunicação verbal); visual (canal de comunicação não verbal); quinestésico (contato ou
manipulação corporal); misto (mais do que uma das formas anteriormente referidas)
(Abreu, 2016) e ainda, de acordo com a individualidade de cada aluno privilegiando
sempre o reforço positivo, fator que se revelou bastante desafiante, sendo muitas vezes
esquecido de introduzir antes da correção de algo.
Concluindo, as informações de retorno, foi onde se sentiram mais dificuldades e
a evolução positiva foi mais demorada. Inicialmente, o feedback era muito reduzido e
muito pouco concreto, tendo sido um ponto no qual a professora estagiária teve de se
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debater um pouco, de forma a melhorar esta dimensão da intervenção pedagógica. Com
o passar do tempo e ganho de confiança, experiência e competências perante o ensino e a
turma, este panorama foi-se alterando de uma forma muito positiva, sendo possível
observar intervenções mais completas e concretas e igualmente recorrentes. Ainda neste
contexto, outra dificuldade com a qual nos debatemos durante algum tempo foi a
introdução de ciclos de feedback e o fecho dos mesmos. No entanto, as melhorias
significativas nestes dois pontos, ocorreram e foram visíveis essencialmente ao longo do
2º período. O feedback pode ser positivo ou negativo, no entanto é deveras importante
iniciar o mesmo por algo positivo na medida em que o reforço positivo é considerado um
estímulo que incentiva a um determinado comportamento. Segundo Braga (2018) é
fundamental reconhecer e reforçar as iniciativas e dedicação que o aluno teve para realizar
a tarefa, mesmo que este não tenha alcançado o efeito esperado. É importante elogiar e
reforçar a ação, visto que desta forma o discente terá satisfação e bem-estar, ajudando no
seu desenvolvimento e comportamento.
Em suma, conseguimos perceber a importância que a dimensão instrução possui
no processo de ensino-aprendizagem, na medida em que, é através desta dimensão que os
conhecimentos e competências são transmitidos aos alunos.
2.2.

Dimensão Gestão

A dimensão gestão reflete um comportamento do professor que produza elevados
índices de envolvimento dos alunos nas tarefas propostas, um número reduzido de
comportamentos inapropriados e o uso eficaz do tempo de aula - tempo de empenhamento
motor e aprendizagem (Abreu, 2016). Existem alguns princípios fundamentais para uma
boa gestão, sendo eles:
•

Diminuir o tempo gasto por episódio de gestão;

•

Diminuir o tempo gasto por episódio de transição;

•

Definir rotinas específicas;

•

Definir e manter o ritmo e entusiasmo pela aula;

•

Prever comportamentos de desvio.
A gestão e organização do tempo de aula é uma componente chave para

proporcionarmos um ensino eficaz na EF, proporcionando uma rentabilização do tempo
de empenhamento motor e de aprendizagem dos alunos. Piéron (1996) corrobora esta
ideia, afirmando que o tempo conquistado na organização da aula pode ser utilizado na
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exercitação e consequente aprendizagem da matéria, uma vez que é através da prática que
o aluno consegue corrigir e melhorar os seus erros.
Cientes que a gestão e organização de uma aula consiste na capacidade do
professor em gerar grandes índices de empenhamento motor e aprendizagem, ao longo
do ano, tentámos evitar, ao máximo, comportamentos inapropriados e proporcionar um
tempo útil de prática, reduzindo as perdas de tempo na organização e transição de tarefas.
Neste sentido, percebemos que a gestão da aula inclui um conjunto de comportamentos
organizacionais, como: disposição dos materiais; formação de grupos; transição entre
tarefas; a arrumação do material e de todo o equipamento respeitantes à prática; e os
momentos de interrupção e reinício da prática, em novas tarefas.
Para que haja uma boa gestão do tempo de aula, é importante planear e estruturar
previamente todas as sessões, mas não só. A criação de alguns hábitos, rotinas e regras
que possibilitem uma boa organização e aproveitamento do tempo de aula e
empenhamento motor, é também um elemento fulcral. Assim, logo na primeira aula os
alunos foram alertados para algumas regras e normas de bom funcionamento, e rotinas, a
reter ao longo de todo o ano letivo.
Com vista à ideia transmitida no parágrafo anterior, a primeira estratégia que
definimos para a melhoria da gestão foi a criação de rotinas estruturadas, resultando numa
melhor rentabilização do tempo de aula. Essas rotinas passaram pelos locais de preleção
inicial em cada espaço de aula, atribuição de tarefas de gestão de materiais a alunos
impossibilitados de realizar aula, recolha de materiais após o fim de um exercício ou no
fim da aula e definição de um sinal de chamada quando o professor pretende reunir os
alunos para realizar uma instrução. Onofre (1994) defende que o professor deverá
procurar que os alunos automatizem as rotinas organizativas das sessões. Assim, o
material era montado pelo professor, mas sempre que necessário também pelos alunos,
evitando perdas de tempo e podendo até levar a um maior envolvimento do aluno na aula,
nas tarefas e a um maior interesse e comprometimento do mesmo pela modalidade e maior
aquisição de conhecimento. Desta forma, atribuiu-se o papel de responsabilidade e
autonomia aos alunos na gestão do material.
Outra estratégia utilizada foi a diminuição do tempo de preleção, recorrendo às
demonstrações, sempre que possível, e a utilização de terminologia prática e objetiva, que
levasse, através de poucas palavras, à compreensão do pretendido. Para reduzir o tempo
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de organizações, dirigimo-nos sempre para o espaço de aula antes do horário da mesma,
por forma a preparar a sessão. Enquanto os alunos iam terminando um exercício,
aproveitávamos esse tempo para começar a preparar o seguinte e assim sucessivamente.
Rentabilizando o tempo, focámo-nos ainda, na preparação de aulas compostas por
organizações idênticas de exercício para exercício, seguindo não só uma sequência, mas
facilitando também os momentos de transição e organização de tarefas. Neste sentido,
para além de evitarmos as perdas de tempo em transições, proporcionámos uma melhor
compreensão das várias atividades, uma vez que o seu funcionamento base se mantinha,
apenas eram criadas novas condicionantes e potenciados os objetivos, conseguindo
também evitar perdas em repetições de instruções.
A preparação em casa, aquando da elaboração do plano de aula, dos grupos de
trabalho, foi outra forma de rentabilizar o tempo, sendo mais fácil chegar à aula e já
conhecendo os alunos e as suas capacidades, estarem pensados e organizados os grupos
e equipas.
No CEO, ao lecionarmos as aulas no pavilhão exterior, já sabíamos que os alunos
teriam de sair dez minutos mais cedo para terem tempo de se deslocar à unidade e realizar
a devida revista individual. Com isto, já sabíamos, que nestas aulas, apenas nos restariam
quarenta minutos, isto quando os alunos chegavam a horas, o que era frequente não
acontecer. Assim era necessário, um grande e bom desempenho pelos professores nos
tempos de preleção, organização e transição de tarefas, por forma a rentabilizar ao
máximo o tempo de empenhamento motor.
Em suma, a gestão do tempo de aula foi na maioria das vezes, realizada com
sucesso, mas sempre que ao longo das sessões fossem identificados atrasos, o tempo das
tarefas era reajustado de forma a não prejudicar a aprendizagem dos alunos. Todos os
pontos referidos aqui como estratégias, servem como um mecanismo de redução de tempo
e esses foram a nossa base para que pudéssemos despender o maior e melhor tempo de
empenhamento motor e aprendizagem aos nossos discentes.
2.3.

Dimensão Clima/Disciplina

O Clima e a Disciplina, são dimensões que estão intimamente interligadas, sendo
ambas fortemente afetadas pela gestão e qualidade da instrução (Abreu, 2016).
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A criação de um ambiente propício à aprendizagem é resultado de uma boa
organização e de boas estratégias de ensino. O clima da aula favorável é um aspeto
essencial a desenvolver para que o empenhamento motor dos alunos seja de qualidade.
Consideramos que a construção de uma ligação de afetividade com os alunos permite a
existência de um ambiente favorável à aprendizagem, visto que os alunos reagem com
mais facilidade às tarefas propostas por um professor pelo qual têm alguma cumplicidade.
Esta dimensão engloba aspetos de intervenção pedagógica relacionados com interações
pessoais, relações humanas e ambiente, como clima relacional assente em regras; aulas
motivadoras e estimulantes; correspondência às necessidades, interesse e níveis dos
alunos; elogiar os alunos, aumentando-lhes a autoestima; ser credível, positivo e exigente;
promover comportamentos responsáveis (Siedentop, 1998). Existem alguns princípios
fundamentais a ter em conta nesta dimensão, tais como: o acompanhamento frequente e
atento do trabalho dos alunos; valorização da prestação dos alunos; o aperfeiçoamento do
feedback pedagógico; e aumentar e diversificar os feedbacks, privilegiando os positivos.
Assim, por forma a garantir a estabilidade da aula, definimos com clareza as regras
e normas que a compunham, motivámos os alunos para a realização de comportamentos
apropriados com interações positivas. Neste contexto e de acordo com Siedentop (2008,
p. 132), para manter uma boa disciplina, centrámo-nos em desenvolver e manter todos os
comportamentos adequados e enquadrados “com as metas educacionais de um cenário
educacional específico”. No entanto, para manter essa disciplina, foi ainda indispensável
construir interações positivas entre todos, proporcionando um processo de ensinoaprendizagem com maior proximidade, seja numa relação professor-aluno ou alunoaluno.
Na dimensão disciplina temos de ter em atenção os comportamentos
inapropriados. A literatura distingue os comportamentos inapropriados em dois grupos
distintos:
•

fora da tarefa - de pequena gravidade, que devem ser ignorados sempre que
possível.

•

de desvio - mais gravosos, sendo comportamentos de indisciplina e, por isso,
devem implicar uma intervenção do professor – repreensiva ou punitiva.
Com vista à ideia transmitida no parágrafo anterior, definição de disciplina e

comportamentos inapropriados, é nos possível afirmar que os comportamentos mais
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comuns registados foram os comportamentos fora da tarefa, com pequenas faltas de
atenção/distração enquanto a professora fala, conversas entre pares, utilização do material
sem autorização ou início da tarefa sem ter existido uma ordem. Os comportamentos
desviantes foram reduzidos. Por vezes as aulas de EF eram afetadas por fatores externos
à mesma, como entrada e saída de jovens do CE, avaliações negativas na aula anterior ou
conflitos na unidade, fatores que alteravam muito o estado de humor dos jovens e que
posteriormente, refletiam-se em comportamentos inapropriados durante o decorrer da
aula. No entanto considera-se que o facto de termos assumido uma postura mais rígida no
início do ano letivo foi algo positivo no controlo da disciplina, no decorrer do mesmo.
Existiram algumas situações em que a aula se iniciou num ambiente positivo mas
que, por algum motivo, os alunos tiveram reações menos boas uns com os outros, o que
acabou por afetar as suas relações interpessoais, provocando uma instabilidade na aula,
dado que, a qualquer momento, um dos jovens poderia ter uma reação mais brusca,
quebrando o ritmo e clima da aula.
O contexto no qual estivemos inseridos, obriga a uma grande capacidade de
adaptação à estabilidade emocional dos alunos bem como o conhecimento e análise da
personalidade dos mesmos, captando aspetos como: estados de humor, colegas com quem
se dão menos bem, conflitos que tenham surgido momentos antes, etc., permitindo, desta
forma, tentar precaver situações menos boas. Um fator bastante positivo e favorável à
prática pedagógica do docente no CEO, é o facto dos jovens terem de ser avaliados no
final de cada aula nas componentes – comportamento e trabalho, o que ajuda a favorecer
comportamentos positivos, pois os alunos dependem dessas notas para receber benefícios,
principalmente ao fim de semana.
2.4.

Decisões de Ajustamento

As decisões de ajustamento podem ser feitas sobre qualquer elemento do currículo
(objetivos, conteúdos, estratégias de ensino, processos, avaliação, etc.), quer a nível do
planeamento quer a nível da intervenção pedagógica (Abreu, 2016). O plano de aula pode
estar bem estruturado, o plano anual pode estar bem pensado e elaborado, que sempre
existirão fatores contextuais que afetarão o desenvolvimento do que planeámos. Não
existe uma fórmula mágica para fazer com que tudo decorra tal como estipulamos, mas
sim há que pensar que são documentos que servem como linhas orientadoras na condução
da prática letiva. Um professor eficaz deve ter espírito crítico sobre si mesmo, sendo
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capaz de analisar continuamente o ensino e o resultado do seu trabalho, e estando disposto
a promover alterações que sejam necessárias, visto o ensino em EF, caracterizar-se pela
incerteza e complexidade e por situações que podem ser previstas anteriormente (Abreu,
2016).
Conforme nos diz Bento (1987, p.15) “o ensino é criado duas vezes: primeiro na
conceção, depois na realidade”. Os imprevistos que foram ocorrendo ao longo do ano,
obrigaram, muitas vezes, à reformulação parcial do plano traçado. A redução do número
de alunos participantes na aula, os fatores externos à aula, as atividades imprevistas, os
atrasos em chegar ao pavilhão, são alguns dos exemplos que obrigaram à tomada de
decisão de ajustamentos, tanto na sua dinâmica, como no tempo de prática.
Assim, no que diz respeito ao plano anual, este sofreu algumas alterações devido
a contratempos que foram surgindo ao longo do ano letivo, as mais visíveis foram a não
lecionação da modalidade de ténis no 1º período e a não avaliação sumativa da
modalidade de ginástica devido ao número reduzido de aulas lecionadas e no 2º período
a não avaliação sumativa da modalidade de ténis, pelas poucas aulas lecionadas, não
existindo conteúdo suficiente para avaliar.
Neste contexto, o CEO é uma escola com algumas características específicas, na
medida em que podemos esperar um pouco de tudo, como: a não presença de alunos por
procedimento disciplinar, ida a tribunal, encontrar-se no gabinete médico ou de psicologia
na hora da aula, apoios escolares, baixa médica e recusa na participação em aula. O
professor tem de estar constantemente preparado para a probabilidade de um destes
pontos ocorrer, sendo necessário ajustamentos e alterações ao inicialmente planificado.
Assim, verificamos a constante necessidade de ajustar o plano de aula, tendo as
decisões de ajustamento acontecer de forma rápida e eficaz, tendo sempre em conta a
melhor qualidade de ensino e tempo de prática. De ressalvar, que a maioria das aulas
planeadas, sofreram constantes alterações devido a imprevistos como os anteriormente
referidos.
Em conclusão, afirmamos que todas as decisões de ajustamento realizadas foram
em prol da promoção do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, garantindo o
sucesso dos mesmos na aquisição dos vários conteúdos.
2.5.

Observação às aulas
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A observação de aulas tanto do nosso colega de estágio, semanalmente, como do
professor orientador ou de outro professor por indicação do orientador, uma vez por mês,
surgiu como uma das tarefas definidas no guia de EP. Esta observação consistiu na
realização de um conjunto de observações ao colega de estágio e ao professor João Matos
e Rui Silva, um professor no CEO e outro professor na Escola EB2,3 Martim de Freitas,
realizando uma reflexão após a observação (apêndice V).
Esta componente não letiva, teve como objetivo promover a aquisição de um
conjunto de competências, não só a nível da representação de um papel de observador,
através da análise crítica e avaliação das diversas componentes que compõem as aulas,
mas principalmente melhorar a nossa prestação enquanto docentes, adquirindo e
observando outros métodos de ensino, deteção de erros e deteção de pontos favoráveis e
positivos no processo de ensino-aprendizagem, na medida em que a observação é a
primeira forma rudimentar de aprendizagem.
Estamos de acordo com Aranha (2005) quando este nos diz “a observação deve
ser uma competência fundamental dos professores, pela sua importância não só ao nível
da análise da prestação dos alunos, mas também da avaliação da própria prática docente,
quem não sabe observar não consegue analisar, avaliar nem identificar os seus erros nem
dos seus alunos nem dos seus atletas, e, por conseguinte, não consegue melhorar a sua
prestação, ou seja, não consegue evoluir.” A observação é um processo complexo que
engloba perceção, análise e reflexão de acontecimentos, que impõe um estudo e
planeamento prévio daquilo que nos predispomos a observar.
Refletindo assim neste tópico da observação de aulas, concluímos que foi uma
peça fundamental na construção do nosso puzzle - da nossa formação enquanto docentes,
na medida em que promoveu e desenvolveu em nós uma maior capacidade de observação,
reflexão e compreensão. Foi uma experiência que revelou ser bastante positiva e
colaborativa em relação à prática pedagógica, atuando como feedback com intuito de
promover uma melhor prestação do professor. Com esta tarefa, percebemos o quão é
importante a observação para todos os agentes educativos, devendo estar presente no
processo de ensino-aprendizagem. Acreditamos ainda, que através de algumas
modificações e ajustes nos comportamentos do professor, resultantes das informações
retiradas da observação, é possível promover modificações nos alunos a nível do seu
comportamento e empenho motor durante a aula.
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Por outro lado, a possibilidade de observar, analisar e refletir sobre outras aulas,
outras abordagens, outras metodologias e outras estratégias de ensino utilizadas pelos
professores observados foram um ponto muito positivo e enriquecedor, para o
desenvolvimento da nossa prática pedagógica. Através da observação das aulas dos
professores experientes, foi possível adquirir conhecimentos e formas de atuar mais
corretas, sendo possível realizar um transfer procurando melhorar a nossa atuação
enquanto bons profissionais.
Em suma, Correia (2016, p. 32) afirma que

a observação deve ser uma

componente reguladora da prática educativa, devendo permitir a recolha sistemática de
informações, que após serem refletidas, ajudam nas tomadas de decisão adequadas à
promoção da qualidade das aprendizagens.

3. Avaliação
A avaliação constitui um:
“processo regulador do ensino, é orientadora do percurso escolar e tem por objetivo a
melhoria da qualidade do ensino através da aferição do grau de cumprimento das metas
curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico..” [Decreto de Lei nº
139/2012 (despacho normativo nº 24-A/2012), de 5 de Julho; Cap. III]

A avaliação trata-se, a curto ou a longo prazo, de um processo de verificação das
metas e objetivos traçados, de forma a perceber-se se estes estão a ser atingidos de acordo
com o que foi, definido “A avaliação ao longo do trajeto a percorrer permite, pelo
contrário, introduzir correções ou estratégias alternativas, quando as circunstâncias o
justifiquem, e reconduzir o projeto à rota traçada” (Ribeiro & Ribeiro, 1989). Neste
contexto, a avaliação é um instrumento que possibilita ao professor uma tomada de
decisão baseada em critérios previamente definidos e ajustados à realidade, permitindo o
controlo e avaliação das aprendizagens face ao seu planeamento.
Concordamos com Nobre (2015), quando este define avaliação como um processo
sistemático de recolha de informações respeitando determinadas exigências, que
envolvem a formulação de juízos de valor com base num referencial, de modo a facilitar
a tomada de decisões.
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Segundo Mesquita (2005) a avaliação é um processo central nas funções do
professor, possibilitando a reflexão e controlo de todo o processo com intuito de melhorar
a sua intervenção e o nível de prestação dos seus alunos. Na medida em que a avaliação
surge como um ponto de grande importância no processo de ensino-aprendizagem, esta
foi uma das tarefas na qual nos sentimos com alguma dificuldade, pela tamanha
responsabilidade de avaliar. A carga de subjetividade inerente ao processo avaliativo é
indiscutível, pois a avaliação que o professor faz de um determinado processo depende
muito do nível de conhecimento que este detém sobre cada matéria, bem como a sua
capacidade de observação. Avaliar envolve uma data de pontos fulcrais como:
fundamentação, conhecimento, clarificação, ponderação e legitimação de um conjunto de
dados que são recolhidos, confinando assim uma grande complexidade ao ato de avaliar,
com intuito de tornar o processo de avaliação mais objetivo, fundamentado e rigoroso
possível (Mendes; Clemente; Rocha; Damásio, 2012).
São diversificadas as funções atribuídas à avaliação. Referir-nos-emos às funções
pedagógicas mais destacadas: a avaliação inicial (momento inicial), formativa (decorrer
do processo de ensino-aprendizagem) e sumativa (momento final), associadas
respetivamente aos principais objetivos da avaliação distinguidos por Hadji (1994, p. 62)
orientar, certificar e regular.
3.1.

Avaliação Inicial

A AI, conhecida antes como diagnóstica, é aquela que intervém para determinar
se um indivíduo possui as capacidades necessárias para empreender uma certa
aprendizagem (Noizet & Caverni, 1985, p. 15). É aquela “que pretende averiguar da
posição do aluno face a novas aprendizagens que lhe vão ser propostas e a aprendizagens
anteriores que servem de base àquelas, no sentido de obviar a dificuldades futuras e, em
certos casos, de resolver situações presentes” (Ribeiro & Ribeiro, 1989, p. 79)
A AI pode ocorrer em qualquer momento ou período do ensino, desde que se
iniciem novas unidades didáticas ou seja necessário identificar causas de dificuldades
reveladas pelos alunos. Na realização desta avaliação, são utilizados normalmente testes
de diagnóstico, limitados a um número reduzido de objetivos ou temas.
A AI e visto estarmos a usar o modelo por etapas, foi realizada logo no início do
1º período, durante as primeiras semanas de aulas. Esta, foi alvo de um trabalho bastante
criterioso e fundamental, uma vez que permitiu identificar o nível em que os alunos se
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encontravam, possibilitando dessa forma a elaboração/estruturação da UD ajustada às
dificuldades e desenvolvimento das competências dos alunos o que possibilitou definir
um ponto de partida e um conjunto de objetivos a cumprir ao longo do ano letivo.
Em suma, a AI é a primeira etapa de trabalho a desenvolver com a turma antes do
início de uma UD, cujo propósito fundamental consiste em determinar as aptidões e
dificuldades dos alunos nas diferentes matérias respeitantes ao ano em curso (Jacinto et
al, 2001, p.31).
Para a realização desta avaliação, foram elaboradas grelhas. Cada uma referente a
uma matéria contendo os gestos técnicos/táticos que se pretendiam observar e ainda o
nível de classificação (apêndice VI). Para a avaliação em questão, foram definidos três
níveis, sendo eles: Nível 1 - Não Executa (o aluno não executa de todo o gesto
técnico/tático pretendido); Nível 2 – Executa com dificuldade (o aluno executa o gesto
técnico/tático pretendido, embora com dificuldades e algumas incorreções das
componentes críticas); Nível 3 – Executa (o aluno é capaz de realizar o gesto
técnico/tático sem grandes incorreções ou corretamente). Através desta avaliação foi nos
possível realizar uma análise detalhada e criteriosa das capacidades que cada aluno
possuía. A AI permitiu ainda identificar: quais os alunos mais proficientes, os alunos
menos proficientes, identificar o nível geral da turma e individual e recolher informações
para a constituição de grupos e/ou equipas de trabalho.
3.2.

Avaliação Formativa

Esta avaliação tem um carácter permanente, pois é realizada durante toda a
unidade didática, resultante do carácter formativo que todas as aulas possuem. Nesta
avaliação o professor recolhe informações sobre o desempenho psicomotor, cognitivo e
socio afetivo dos alunos, no sentido de poder controlar o progresso da aprendizagem e
consequentemente realizar as adaptações que entenda necessárias para a evolução de
todos os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem (alunos e professores),
permitindo acompanhar todo este processo de uma forma efetiva podendo-o ajustar quer
ao nível dos conteúdos quer ao nível dos objetivos operacionais. Nesta avaliação não será
atribuída nenhuma classificação, serão sim, identificadas as dificuldades e as
aprendizagens bem-sucedidas.
Segundo, Linda Allal (1986, p. 176) deve reforçar-se a ênfase na função de
regulação da avaliação formativa. Para esta autora as modalidades de avaliação adotadas
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por um sistema de formação têm sempre uma função reguladora, tendo em vista
“assegurar a articulação entre as características das pessoas em formação, por um lado, e
as características do sistema de formação, por outro”. Esta função de regulação não se
aplica somente à avaliação formativa, mas também à avaliação sumativa, sendo que
relativamente à primeira a preocupação é a de “adaptação do ensino às diferenças
individuais observadas na aprendizagem” (idem: 177), e relativamente à segunda a
preocupação é a de “assegurar que as características dos alunos correspondem às
exigências pré-estabelecidas do sistema de formação” (Nobre, 2015).
De acordo com Bloom (1971) a avaliação formativa é encarada como o processo
utilizado pelo professor para adaptar a sua ação pedagógica em função dos progressos e
dos problemas de aprendizagem observados nos alunos. Segundo o mesmo autor é ainda
uma componente essencial na realização de uma estratégia de pedagogia da mestria ou de
qualquer outra tentativa de individualização do ensino. Neste sentido, podemos afirmar
que o propósito fundamental da avaliação formativa é o de melhorar e aperfeiçoar o
processo que avalia. O ajuste de processos referido, para ser levado a cabo, exige que a
avaliação formativa seja contínua, de modo a possibilitar uma reflexão constante sobre o
trabalho do professor e do aluno.
No decorrer do EP, a avaliação formativa, foi desenvolvida de forma contínua,
possibilitando verificar se os objetivos, conteúdos e metodologias, estavam ou não a
demonstrar-se eficazes. Esta avaliação, foi na sua maioria realizada através da observação
direta e questionamento aos alunos tanto no início como no fim da aula, no que diz
respeito ao conhecimento das matérias e das regras e normas do espaço de aula. Ao longo
das aulas foram avaliados aspetos relacionados com as atitudes, como a responsabilidade,
a motivação, a cooperação e empenho de cada aluno. No final de cada aula e de acordo
com as normas do CEO, os alunos eram avaliados numa escala de 0 a 5, respeitando as
componentes de cada nível, espelhadas numa grelha colocada na sala de professores, em
dois parâmetros: Comportamento e Trabalho. Este registo era guardado numa grelha que
a professora elaborou (apêndice VII).
Através da avaliação formativa, foi-nos possível adequar e melhorar a intervenção
pedagógica, simplificando ao máximo as preleções, focando-nos apenas no essencial e
num determinado número de componentes críticas devido às dificuldades de
memorização, entendimento e língua portuguesa que os alunos apresentam. Fomos
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adaptando ainda, os exercícios às necessidades e capacidades dos alunos, bem como a
nossa intervenção a nível do feedback pedagógico e a introdução constante e sistemática
de demonstrações, para uma melhor perceção da tarefa a realizar e entendimento das
componentes críticas. Todas as modificações realizadas foram em prol de uma melhor
evolução e aprendizagem dos alunos, melhorando ainda aquisição de conhecimentos por
parte dos mesmos.
As dificuldades sentidas neste contexto, surgiram pelo facto de sermos ainda
professores em início de carreira, com pouco tempo real de prática, sendo difícil captar
todas as dificuldades dos alunos, todos os pontos principais de correção, entre outros. Os
jovens do CEO, são indivíduos que apresentam características muito vincadas, fortes e
específicas, tendo de haver um cuidado na maneira como agimos, como repreendemos,
como corrigimos, como reforçamos o ensino, pois estes jovens não gostam de ser
chamados à razão, não gostam que se esteja constantemente a corrigir, desmotivam e
desleixam-se na tarefa facilmente, arranjam várias desculpas, etc. Apesar do número
reduzido de alunos na turma, com personalidades tão vincadas foi necessário ter uma
atenção redobrada com os mesmos, aprender a melhor forma de comunicar com estes,
chegando ao principal objetivo, aquisição de conhecimentos e competências. Estes
jovens, na sua maioria não tiveram contacto com a escola, ou aquele que tiveram foi
pouco e insignificante, não existindo uma constante prática desportiva supervisionada,
com alguém a dar feedback e a corrigir as suas falhas/erros, sendo necessária desta forma
uma intervenção sistemática, realçando assim, a importância que o papel da avaliação
formativa apresenta.
Em suma, a concretização prática desta avaliação na sua vertente contínua
consistiu na observação direta de carácter global, com intuito de analisar indicadores que
fornecessem informações suficientes sobre as lacunas e as dificuldades de aprendizagem
dos alunos. Por fim, as reflexões do nosso desempenho enquanto professores estagiários,
no final de cada aula, contribuíram de forma significativa para a nossa evolução, uma vez
que promoveram a realização de ajustes fundamentais para que os alunos atingissem os
objetivos previamente definidos
3.3.

Avaliação Sumativa

A avaliação sumativa é entendida normalmente como balanço final, tendo lugar
no final de um segmento de aprendizagem (uma unidade de ensino, parte ou totalidade de
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um programa). Com a avaliação sumativa não se pretende uma melhoria imediata, mas
valorar em definitivo, num dado momento, final, quando é necessário tomar uma decisão
em algum sentido (Nobre, 2015).
Segundo Ribeiro (1999) “a avaliação sumativa pretende ajuizar do progresso
realizado pelo aluno no final de uma unidade de aprendizagem, no sentido de aferir
resultados já recolhidos por avaliações de tipo formativo e obter indicadores que
permitam aperfeiçoar o processo de ensino”.
Assim, a avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante
acerca do desenvolvimento das aprendizagens e competências dos alunos no fim da
unidade didática ou unidade temática. Esta avaliação prende-se à classificação, mas não
se esgota nela, nem se deve confundir com esta, podendo assumir uma expressão
qualitativa e quantitativa. Esta avaliação deve incluir informações, elementos de carácter
qualitativo e quantitativo nos três diferentes domínios: Psicomotor, Socio afetivo e
Cognitivo.
Para Alves (2002, p. 140) o objetivo desta modalidade de avaliação é o de
certificar as aprendizagens e verificar se os objetivos terminais ou intermédios foram
atingidos, podendo revestir duas formas: uma avaliação no fim do período de ensino ou
uma avaliação pontual, visando validar um conjunto de aquisições definidas pelo
professor. Neste sentido, pretende-se com este tipo de avaliação fazer um balanço de
resultados no final de um segmento de ensino (unidade didática ou unidade temática),
acrescentando dados à avaliação formativa, incidindo a avaliação sumativa sobre um
vasto conjunto de objetivos atribuindo uma classificação à prestação dos alunos.
Visto o ensino estar a ser realizado com base no modelo por etapas, a avaliação
sumativa, foi realizada no final de cada bloco de aulas programados para determinado
momento do período em questão, por exemplo, estando o basquetebol programado para
as primeiras cinco semanas do período, na última aula programada para esta matéria, era
realizada a avaliação sumativa e assim sucessivamente. Desta forma, os alunos ião
realizando várias avaliações sumativas de acordo com o fim de cada unidade temática
respeitante ao período em questão, podendo existir duas avaliações, às vezes por semana.
Neste contexto, as avaliações consistiram sempre em situações de jogo formal. Os
alunos foram avaliados em contexto real e complexo, devendo para isso, aplicar todo o
conhecimento obtido até ao momento em questão tanto a nível técnico como tático.
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A avaliação sumativa baseou-se nos três diferentes domínios: Psicomotor, Socio
afetivo e Cognitivo, podendo ser observada a sua percentagem para cada um deles no
quadro abaixo.
Domínio/Características
Psicomotor
- Conhecimentos motores;
- Capacidade de execução
prática.
55%

Socio Afetivo
- Atitudes e valores

Cognitivo

(empenho, participação,

- Conhecimentos teóricos

relações interpessoais,

(regras e regulamento)

comportamento)
40%

5%

Quadro 2 – Caraterísticas e percentagem correspondente a cada domínio

A avaliação sumativa foi realizada através de uma grelha de registo (apêndice
VIII) elaborada com critério, de acordo com a matéria lecionada até ao momento de cada
avaliação. Cada grelha incluía os três domínios referidos anteriormente e nas mesmas
foram registadas as classificações obtidas por cada aluno em ambos. Para o domínio
Psicomotor foi usada uma escala de desempenho, de um a cinco, onde o nível 1 – Não
Executa; Nível 2 – Executa com muitas incorreções; Nível 3 – Executa com algumas
incorreções; Nível 4 – Executa bem; Nível 5 – Executa com correção. Nos domínios
cognitivo e socio afetivo, foi usada igualmente uma escala compreendida entre um e
cinco, no entanto com as suas características a serem diferentes de acordo o “tema” de
cada domínio. Após a realização desta avaliação em cada período foi possível perceber e
refletir sobre a aprendizagem que cada aluno fez.
Em suma, concluímos que a avaliação formativa é um ponto de balanço e reflexão
das estratégias adotadas e de todo o processo de ensino-aprendizagem de cada matéria. A
avaliação foi para nós, um dos processos mais difíceis e complexos ao longo de deste ano
letivo, uma vez que, a EF é totalmente diferente das outras disciplinas, sendo impossível
mensurar o conhecimento e aprendizagem do aluno somente através de avaliações
teóricas (Simões, 2014). Tentámos ao máximo ser coerentes e justos, porém foi algo um
pouco difícil a atribuição de uma nota justa a cada aluno, muito por causa da nossa
inexperiência. Na nossa opinião este processo foi mais fácil a partir de meados do 2º
período, visto já termos algum tempo de prática e melhores conhecimentos.
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3.4.

Parâmetros e Critérios de Avaliação

Os critérios de avaliação compõem, portanto, regras de qualificação da
participação dos alunos nas atividades escolhidas para a realização dos objetivos e do seu
desempenho nas aulas (in Programa de Educação Física 10º,11º e 12º anos – Cursos
Gerais e Cursos Tecnológicos, Jacinto et al, 2001).
É deveras importante adequar os parâmetros às capacidades dos alunos e aos
objetivos que foram estabelecidos de acordo com o nível de aprendizagem de cada um.
Assim, a avaliação é vista como um fator regulador, orientador e comprovador dos
conhecimentos e capacidades dos alunos. Porém é preciso percebermos que a avaliação
não se trata apenas de atribuir uma classificação às aprendizagens do aluno. Tal como
refere Ribeiro (1997, p. 75) a avaliação “(…) é uma operação descritiva e informativa nos
meios que emprega, formativa na intenção que lhe preside e independente face à
classificação”.
Deste modo, a avaliação dos alunos na disciplina de EF deve ser distribuída e
dividida em três domínios (Psicomotor, Cognitivo e Socio afetivo), tal como já foi
referido no subponto - Avaliação Sumativa.
Neste contexto, e estando nós a estagiar no CEO, um local em que o objetivo
principal é a reintegração dos jovens na sociedade, achamos crucial valorizar e destacar
o domínio socio afetivo (saber estar), uma vez que para estes jovens é importantíssimo
realçar e ensinar atitudes e valores, o civismo, o empenho e a responsabilidade. Assim,
para este domínio foi atribuída uma valorização de 40% da avaliação final. Visto que os
nossos objetivos foram fomentar a prática da atividade física, adquirindo conhecimentos
e competências das várias matérias abordadas, decidimos atribuir ao domínio psicomotor
(saber fazer) uma valorização de 55% e ao domínio cognitivo (saber) uma valorização de
5% da avaliação final. Antes de iniciar qualquer avaliação sumativa, os alunos foram
informados de todos os parâmetros a avaliar na respetiva avaliação em questão.
A fórmula de classificação dos domínios foi a realização da média de
classificações de todos os parâmetros, associando-a à percentagem respeitante de cada
um (apêndice IX). Na classificação final foi realizada a soma das classificações parciais,
devendo os alunos deste modo adquirir uma nota entre 1 e 5 valores. No CEO existe a
possibilidade da nota atribuída entre 1 e 5, apresentar à frente um sinal positivo (+) ou
negativo (-), ou seja, permite uma melhor distinção no processo avaliativo. Por exemplo,
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uma nota final que dê um valor de 3,3 apresentará na pauta um 3+, enquanto uma nota
final que dê o valor de 2,8 apresentará na pauta um 3-.

4. Questões Dilemáticas
Visto sermos professores em início de carreira, ao iniciarmos a prática pedagógica
em contexto real surgem uma série de questões/dilemas que nos fazem pensar e refletir
no que diz respeito à nossa intervenção pedagógica. Questões essas com as quais temos
de aprender a lidar, pois são elas que nos fazem crescer, evoluir, corrigir, aprender e
superar obstáculos/dificuldades que nos surjam ao longo do caminho, levando-nos a ser
melhores profissionais de EF.
Ainda nem o estágio tinha começado, mil e uma perguntas, interrogações, já
pairavam no ar acerca do ano que nos esperava. Algumas faziam sentir-se mais
intensamente que outras. Numa primeira fase as questões/dilemas, focavam-se mais na
comunidade onde íamos lecionar aulas, de como seria o comportamento dos jovens, se
estes nos iriam respeitar, se nós estaríamos à altura deste desafio, se iríamos conseguir
ser bons professores, etc. Todas estas questões/dilemas foram amenizadas nas primeiras
semanas de aulas, após o contacto sistemático com os alunos. O facto de lecionar quatro
aulas por semana à turma de IRC, ajudou bastante a eliminar rapidamente os dilemas, o
nervosismo e o medo, conhecendo também melhor os alunos, através do contacto
sistemático.
Outro dilema que esteve em cima da mesa durante algum tempo, foi
principalmente na dimensão instrução, relacionado com as informações de retorno e
ciclos de feedback. Inicialmente este foi um ponto onde sentimos uma dificuldade
acrescida, pelo facto de não termos conhecimento suficiente de todas as matérias que
estávamos a lecionar, deixando-nos assim mais frágeis na transmissão de feedbacks.
Rapidamente tivemos de nos socorrer ao estudo autónomo em casa, de forma a adquirir
mais conhecimentos e competências, superando assim este obstáculo. Após algum tempo
de estudo e formação, conseguimos responder a este dilema com alguma facilidade.
A avaliação, foi outro dilema frequente, na medida em que nos questionámos
várias vezes, se a avaliação que estávamos a realizar era a mais correta, se correspondia
à realidade, se estávamos a ser justos para com os nossos alunos, entre uma série de outras
questões. Tal como já referimos anteriormente, um bom processo avaliativo depende
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muito do nível de conhecimento que o professor detém sobre cada matéria, bem como da
sua capacidade de observação. Neste contexto, foi mais uma vez necessário procurar
estratégias, através das observações diárias, das observações às aulas tanto do nosso
colega estagiário como dos professores e procurar melhor e mais conhecimento das
matérias, por forma ao processo avaliativo dos nossos alunos ser o mais fidedigno.
Por fim um outro dilema com o qual nos deparamos e foi mais difícil de lidar
inicialmente, mas que com o passar do tempo e o conhecimento da turma e de algumas
estratégias se atenuou, foi a preocupação em formar grupos de trabalho/equipas consoante
as relações interpessoais dos alunos e os seus estados de humor e personalidade (muito
inconstantes) evitando ao máximo conflitos e desordens durante a aula.
Em suma, é necessário perceber que errar é humano, e precisamos errar para
aprender, para crescer e evoluir, visto que os erros e falhas de hoje, serão o sucesso de
amanhã. Também devemos estar conscientes que são as experiências de vida, que formam
a nossa personalidade e nos desenvolvem enquanto cidadãos.

5. Atitude Ético-Profissional
A atitude ético-profissional centra-se num conjunto de valores, normas e condutas
que conduzem e conscientizam as atitudes e o comportamento de um profissional. Para
um docente, o ato de educar será sempre (duplamente) valorativo, na medida em que se
educa sempre em função de valores e mediante valores, pelo que não há neutralidade
educativa.
Logo desde cedo no EP, percebemos a importância da nossa postura e
responsabilidade que estávamos a assumir enquanto docentes de EF. No momento em
que assumimos o papel de educadores, somos vistos pelos alunos como um modelo a
seguir e nesse sentido, é importante adequar a nossa postura, ao meio no qual estamos
inseridos, transmitindo valores e competências como: respeito, cooperação, entreajuda,
educação, responsabilidade, igualdade, pontualidade e companheirismo, conduzindo
desta forma os alunos a atitudes morais, sociais e éticas adequadas à sociedade.
Contudo, a atitude ética deve estender-se à restante comunidade educativa, sendo
previsto que o professor estagiário mostre abertura para participar e interagir com todos
os membros da comunidade escolar. Neste sentido, priorizámos assumir valores de
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pontualidade, assiduidade, compromisso, respeito e responsabilidade, não só para com os
nossos alunos, bem como para todos os membros docentes e não docentes do CEO,
estando ainda disponíveis para colaborar com os mesmos sempre que fosse necessário.
Ao longo do EP, fomos participando em atividades do CEO, da escola Martim de Freitas
e ainda nas reuniões mensais de turma/avaliação, assumindo assim a função de docente
na sua plenitude.
Com o EP, tivemos oportunidade de lecionar EF a um ciclo de ensino diferente do
nosso, tendo recaído esta lecionação sobre a turma do 6ºC da Escola EB2,3 Martim de
Freitas e ainda lecionar as aulas do outro professor de EF do CEO, que teve de faltar
durante um mês. Na realização destas duas tarefas, vimos a oportunidade de evoluir a
nível profissional, mas também pessoal, na medida em que tivemos de contactar com
outros alunos, outras personalidades, outras rotinas e outras necessidades de ensino.
Estando nós em processo de formação, considerámos importante participar em
quatro encontros que o EP nos proporcionou de forma a evoluir, mais e melhor. O
primeiro foi uma formação do programa FITescola (anexo I), a segunda foi a
participação/apresentação nas V Jornadas Científico Pedagógicas, o terceiro a VIII
Oficina de Ideias de Educação Física (anexo II); e o quarto o VIII Fórum Internacional
das Ciências da Educação Física (anexo III). Ambos os encontros enriqueceram a nossa
prática, na medida em que nos proporcionaram grandes momentos de aprendizagem e
preparação para esta etapa final de mestrado, uma vez que nos dois últimos eventos
referidos, fomos preletores e participantes. Para além dos eventos já referidos,
participámos ainda em outros momentos de cariz formativo, nomeadamente na ação de
formação Nutrição, Suplementação e Desporto (anexo IV) e no Ciclo de Palestras –
Natação (anexo V).
Em suma e segundo o Guia de Estágio 2018/2019 (in Ribeiro-Silva et al, 2018),
“a ética profissional constitui uma dimensão paralela à dimensão intervenção pedagógica
e tem uma importância fundamental no desenvolvimento do agir profissional do futuro
professor”. Este foi um ano, em que crescemos e nos desenvolvemos não só a nível
profissional, mas também pessoal e social, estando desta forma gratos por toda a
aprendizagem que nos foi possível adquirir ao longo do EP.
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Parte 2 – Atividades de Organização e Gestão Escolar
Por forma a complementar o nosso currículo, ao longo do EP, surgiu a
oportunidade de acompanharmos um cargo de gestão na escola em que nos
encontraríamos a estagiar, aplicando desta forma os conhecimentos adquiridos ao longo
da unidade curricular de Organização e Administração Escolar inserida no 3º semestre do
2º ano do Mestrado em Ensino da Educação Física dos Ensinos Básico e Secundário. Para
tal, e visto termos a oportunidade de escolher qual o cargo, optámos por aquele que a
nosso ver é mais importante, não desvalorizando todos os outros cargos que são
imprescindíveis ao bom funcionamento de uma escola.
Desta forma, o cargo escolhido foi o de assessoria ao cargo de Mediador Pessoal
e Social do CEO, conhecido por outros termos como, Diretor de Turma. No CEO existem
dois mediadores, estando ao encargo de cada um, duas turmas. O mediador que
assessoramos tinha ao seu encargo as turmas B3 – Operador de Acabamentos de Madeiras
e Mobiliário e B3 – Instalador Reparador de Computadores.
O cargo escolhido em muito é parecido com o de Diretor de Turma, uma vez que,
é um cargo ao nível da gestão intermédia da área escolar nos CE. É o mediador quem
orienta todo o processo da turma, é ele o responsável pela área pedagógica e a área social
da mesma, é ao mediador que compete acompanhar e orientar os alunos durante o ano
letivo e responsabilizar-se perante entidades superiores sobre qualquer acontecimento
com a sua turma, sendo parte da equipa técnico-pedagógica que acompanha a turma.
O mediador tem a seu encargo tarefas como: contabilização das faltas dos alunos
e respetivas justificações; contabilização dos sumários e nº de horas de sessão (aulas
dadas), confirmando com o cronograma eletrónico interno das mesmas; verificação e
cumprimento de horários; organização do dossier de turma; impressão de material
necessário (folha de presenças das reuniões, atas, folhas de registo, etc…); recolha e
registo de folhas de pedido de material para os alunos; recolha e registo do material
entregue aos alunos, direção das reuniões de turma e avaliação, entre outras tarefas
específicas da turma que este dirige.
Este foi um processo que em muito nos enriqueceu, na medida em que partindo
dos objetivos iniciais conseguimos, um a um, ainda que por vezes com algumas
dificuldades, cumprir e arrecadar aprendizagens para a nossa vida profissional,
enaltecendo-a com mais saber. Com o acompanhamento a este cargo, criámos rotinas
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organizativas de trabalho; percebemos a missão e a importância do CEO na integração
dos jovens; conhecemos, acompanhámos e realizámos grande parte das tarefas que dizem
respeito ao cargo assessorado; participamos mensalmente nas reuniões pedagógicas. Com
esta experiência conseguimos perceber que o trabalho de um diretor de turma não é algo
fácil nem de pouca carga horária, visto que este dispõe de tempo, empenho e muito
trabalho, sendo um longo processo durante todo o ano letivo.
Em suma, acreditamos que foi para nós, uma mais valia o acompanhamento direto
a um cargo desta natureza, na medida em que nos permitiu evoluir a nível pessoal e
profissional, adquirindo mais competências e enriquecendo a nossa aprendizagem. Foi
decerto uma experiência que nos facilitará e ajudará num futuro próximo, aquando de um
possível desempenho de um cargo da mesma natureza.
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Parte 3 – Projetos e Parcerias Educativas
Neste ponto, relatamos os eventos, que no âmbito do EP em EF foram
organizados, planeados e desenvolvidos, permitindo-nos de certa forma adquirir
competências e capacidades organizacionais. Faremos ainda referência a outras
atividades nas quais não fomos os organizadores diretos, no entanto participamos e
colaboramos.
“Vamos celebrar o Magusto no CEO” – Foi a primeira atividade que o Núcleo de
Estágio desenvolveu no CEO. Este evento ocorreu na manhã de quarta-feira do dia 14 de
novembro de 2018, entre as 08h30-12h30 e contou com a participação de todos os jovens
institucionalizados. Tal evento teve como objetivo principal a celebração do dia de São
Martinho no centro, aproveitando o mesmo para promover a cultura portuguesa através
dos Jogos Tradicionais Portugueses. Toda a sua preparação contou com a elaboração de
um projeto que facilitou o processo organizacional. Apesar da existência de algumas
falhas, naturais de qualquer evento, sentimos que o objetivo essencial foi cumprindo,
tendo desta forma proporcionado aos jovens o convívio desportivo, o conhecimento da
cultura portuguesa e o desenvolvimento de relações de convivência.
O Torneio de Badminton desenvolvido nas férias da Páscoa, mais precisamente
no dia 11 de abril de 2019, entre as 09h15-13h00 foi a segunda atividade desenvolvida
pelos estagiários. Para esta atividade foram elaborados quadros competitivos de acordo
com o número de participantes por unidade, sendo apurado um vencedor por unidade com
uma finalíssima entres os campeões das três unidades do CEO. Nenhuma atividade
consegue ter uma realização/organização perfeita e esta não foi exceção, sendo que a
maior falha esteve no atraso do torneio, no entanto fator que não se deveu em parte aos
organizadores. O objetivo principal foi cumprido, tendo sido proporcionado aos jovens
uma manhã desportiva diferente, de convivência e desportivismo.
Treinos preparativos de entrada no exército foi uma atividade orientada por nós,
semanalmente, desde o início do ano letivo até meio do segundo período, onde nos
responsabilizámos pela preparação física de um dos jovens do centro que pretendia
ingressar por este ramo. Os treinos ocorreram numa fase inicial às segundas-feiras no
horário das 10h45 às 11h40, porém devido a alguns conflitos com atividades do CEO, os
mesmo passaram para sexta-feira no mesmo horário. Foi uma atividade extra ao EP, não
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programada, mas que foi tanto enriquecedora para a professora estagiária como para o
jovem que foi adquirindo e melhorando algumas habilidades motoras e a sua forma física.
No CEO, no início do ano letivo é atribuído um tema de vida a cada turma e neste
caso ao grupo de IRC o Tema de Vida foi “Portugal no Mundo”. Cada professor tem à
sua responsabilidade a dinamização de uma atividade referente a este tema. No nosso
caso desenvolvemos uma coreografia de dança, com três estilos diferentes, passando
assim por três culturas diferentes. Os estilos escolhidos foram: Funk, Afro e Folcore
Português.
Ao longo do ano letivo, foram várias as atividades nas quais os professores
estagiários estiveram inseridos não na sua organização direta, mas no seu
desenvolvimento, ajuda e participação, tais como: Festa de Natal; Corta-Mato Escolar na
Escola EB2,3 Martim de Freitas; Treino do desporto escolar de Voleibol; Torneio de
Juvenis Masculinos de Voleibol do Desporto Escolar; Caça ao Ovo da Páscoa, etc.
Em suma, na nossa opinião, todo o trabalho que realizámos nestes eventos, foram
uma mais-valia para o nosso crescimento enquanto futuros professores, na medida em
que pudemos desenvolver diferentes tipos de competências. Foram momentos que nos
enriqueceram não só a nível profissional, mas também pessoal e social, permitindo-nos
interagir com outros profissionais, trabalhar em grupo e desenvolver/melhorar alguns
valores.

CAPÍTULO III – APROFUNDAMENTO DO TEMA
PROBLEMA
A aplicação do Modelo para o Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e
Social no ensino da Educação Física a jovens internados em Centros Educativos:
estudo de caso
The application of the Model for the Development of Personal and Social
Responsibility in the teaching of Physical Education to young people hospitalized
in Educational Centers: a case study

La aplicación del modelo para el desarrollo de la responsabilidad personal y social
en la enseñanza de la educación Física a jóvenes internados en Centros Educativos:
estudio de caso
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Resumo: Um dos objetivos da Educação Física é ensinar valores e competências
essenciais à vida em sociedade. Neste âmbito, os professores de Educação Física
desempenham um papel importante através da implementação de modelos pedagógicos
coerentes com o presente objetivo. Neste sentido, recorremos ao Modelo de
Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social, com o intuito de aumentar os
índices de responsabilidade dos jovens internados em Centros Educativos. O presente
estudo teve como objetivo principal promover a aquisição de valores e competências,
através da disciplina de Educação Física, que possam ser transferidas para outras áreas da
vida, perspetivando-se que essa transferência seja feita para a sua vida em sociedade,
depois de libertados. Os participantes neste estudo foram sete jovens do sexo masculino,
com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos de idade, inseridos no Centro
Educativo dos Olivais. Face o reduzido tempo em que foi desenvolvido este estudo, o
mesmo não nos deu um largo conjunto de resultados, apenas evidências, porém dadas as
características dos indivíduos e as limitações do estudo, as pequenas alterações
comportamentais observadas foram os nossos grandes resultados.
Palavras-Chave: Responsabilidade pessoal e social. Jovens. Educação Física. Atitudes
e Comportamentos.
Abstract: One of the objectives of Physical Education is to teach values and essential
competences to life in society. In this context, physical education teachers play an
important role through the implementation of pedagogical models consistent with the
present objective. In this sense, we use the Personal and Social Responsibility
Development Model, with the aim of increasing the levels of responsibility of young
people hospitalized in Educational Centers. The main objective of this study was to
promote the acquisition of values and competences, through the discipline of Physical
Education, that can be transferred to other areas of life, considering that this transfer is
made for their life in society, after being released. The participants in this study were
seven young men, between the ages of 14 and 17, inserted in the Olivais Educational
Center. Given the limited time this study was developed, it did not give us a broad set of
results, only evidences, but given the characteristics of the individuals and the limitations
of the study, the small behavioural changes observed were our great results.
Keywords: Personal and social responsibility. Young. Physical Education. Attitudes and
Behaviours.

Resumen: Uno de los objetivos de la Educación Física es enseñar valores y competencias
esenciales a la vida en sociedad. En este ámbito, los profesores de Educación Física
desempeñan un papel importante a través de la implementación de modelos pedagógicos
coherentes con el presente objetivo. En este sentido, recurrimos al Modelo de Desarrollo
de la Responsabilidad Personal y Social, con el objetivo de aumentar los índices de
responsabilidad de los jóvenes ingresados en Centros Educativos. El presente estudio
tiene como objetivo principal promover la adquisición de valores y competencias, a través
de la asignatura de Educación Física, que se transfieren a otras áreas de la vida, con el fin
que esa transferencia suceda para su vida en sociedad, después de libertados. Los
participantes en este estudio fueron siete jóvenes del sexo masculino, con edades
comprendidas entre los 14 y los 17 años de edad, detenidos en el Centro Educativo de los
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Olivares. A la vista del reducido tiempo en que se desarrolló este estudio, el mismo no
nos dio un amplio conjunto de resultados, solo evidencias, pero dadas las características
de los individuos y las limitaciones del estudio, los pequeños cambios de comportamiento
observados representan los nuestros grandes resultados.
Palabras clave: Responsabilidad personal y social. Joven. Educación Física. Actitudes y
Comportamientos

INTRODUÇÃO
No âmbito do Estágio Pedagógico surge a necessidade de desenvolver um tema
problemático que visa a realização de um estudo sobre um determinado tema relacionado
com a prática pedagógica. Assim, surge o tema que irá ser abordado no presente trabalho,
“A aplicação do Modelo para o Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social
no ensino da Educação Física a jovens internados em Centros Educativos: estudo de
caso”. O estudo foi realizado em jovens privados de liberdade, visto que o Estágio
Pedagógico decorre no Centro Educativo dos Olivais (CEO). O CEO é um dos oito
centros educativos a funcionar em Portugal. Estes centros acolhem jovens entre os doze
e os dezasseis anos que praticaram factos qualificados como crime, e por essa razão, estão
a cumprir uma medida tutelar de internamento.
A atividade física e o desporto, podem ser considerados como um importante
contexto facilitador de abordagens orientadas para a promoção do bem-estar psicossocial,
do desenvolvimento sócio afetivo e moral dos jovens e das suas competências
interpessoais (Rosado & Mesquita, 2011).
A atividade física em geral e o desporto em particular, encerram um potencial
elevado, para influenciar significativamente o desenvolvimento pessoal dos jovens,
contribuindo desta forma para a sua formação enquanto indivíduos pertencentes à
sociedade. Assim, a formação e a educação desportiva, são valores que se deseja que
sejam transferidos para outras esferas da vida do indivíduo, formando assim não só o
desportista mas também o homem (Rosado, 1996), isto é, a promoção de competências
humanas, que estão muito além da prática desportiva e são aplicadas em outros domínios
da vida (Hellison & Walsh, 2002).
Uma competência de vida, bastante importante e decisiva é o sentido da
responsabilidade. O termo responsabilidade distingue-se em dois fatores, a saber:
responsabilidade pessoal e responsabilidade social. Uma definição consensual na
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literatura, refere-se à responsabilidade pessoal, como o ato de assumir responsabilidade
sobre a própria vida, bem como dos comportamentos que resultem das opções tomadas,
ou seja, dos próprios atos. Já a responsabilidade social, pode ser concetualizada como o
grau de conexão do indivíduo com os outros membros da comunidade, evidenciando
preocupação com a ajuda e apoio aos outros (Berman, 1997).
O CEO acolhe jovens que na sua maioria apresentam grande défice de
responsabilidade pessoal e social, consequência da vida levada antes da sua detenção e
dos caminhos percorridos anteriormente à entrada neste CE. Posto isto, de acordo com as
características destes jovens, percebemos a importância que o Modelo de
Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social (MDRPS) poderia ter na sua vida,
facilitando a sua (re)inserção social.
O MDRPS, procura promover oportunidades e experiências de sucesso
perspetivando o desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social com base em dois
principais pressupostos: 1) o ensino de competências de vida e de valores deve ser parte
integrante das atividades desportivas e, 2) o que é ensinado nesse ambiente deve ser
transferível para outras áreas da vida.
O presente trabalho tem como objetivo principal, o ensino de responsabilidades
pessoais e sociais, através da disciplina de Educação Física (EF), que possam ser
transferidas para outras áreas da vida, que no caso destes jovens são os espaços do centro
para além do pavilhão desportivo, nomeadamente, o refeitório, as salas de aula, as zonas
de lazer, etc., perspetivando-se que essa transferência seja feita para a sua vida em
sociedade, depois de libertados.

Como finalidade estará a transformação do

comportamento dos jovens levando-os assim à autorresponsabilização pelo seu futuro, tal
como foi referido anteriormente.
As aulas de EF serão o principal palco para a aplicação deste modelo, pois as aulas
serão orientadas para o desenvolvimento de um conjunto de competências essenciais
como: responsabilização, autorreflexão, integração, transferência e relacionamento
pessoal, onde as modalidades desportivas abordadas serão apenas um meio e não um fim
em si próprias.
O MDRPS estrutura-se em cinco níveis de responsabilidades específicas em que
cada um é traduzido num conjunto de componentes, que constituem alvos específicos a
alcançar pelos alunos, dentro do objetivo principal do estudo, sendo uma base/auxílio ao
professor, para estruturação das aulas de EF. O Quadro 1, apresenta assim os cinco níveis,
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sendo possível observar que estes proporcionam responsabilidades específicas, alvos
específicos a alcançar, dentro do objetivo geral.
Quadro 3 - Níveis de Responsabilidade Pessoal e Social de Hellison (2011)

Fonte: Dissertação – O Modelo de Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social em Lares Especializados de Infância e
Juventude

ESTADO DA ARTE
Até ao momento têm sido desenvolvidas algumas experiências pedagógicas com
a aplicação deste modelo de ensino, tanto a nível nacional como internacional, no entanto
não existe nenhum estudo no contexto aqui referido (jovens privados de liberdade).
Contudo, o presente estudo irá basear-se no artigo ‘’Teaching Physical and Social
Responsibility Through Physical Activity’’ publicado por Don Hellison (2011), onde este
se propõe a ensinar jovens sobre as suas responsabilidades pessoais e sociais através do
exercício físico. O autor acredita que através do ensino da EF podemos ensinar
capacidades para a vida. O intuito é usar as aulas de EF para conceber rotinas de
comportamentos, disciplina e um código de conduta, que os jovens possam
posteriormente transferir para fora do espaço de aula (pavilhão). É intenção que esse
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código seja assimilado pelos alunos e lhes dê estruturas para a vida, valores, disciplina
interna e que essas habilidades não sejam visíveis apenas nas aulas, mas sejam
transplantadas para outros aspetos das suas vidas.

METODOLOGIA
I.

Participantes
Participou neste estudo a turma de Instalação e Reparação de Computadores

(IRC), que agrega sete jovens do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 14
e os 17 anos.
II.

Procedimentos
O MDRPS foi implementado nas aulas de Educação Física do Centro Educativo

dos Olivais, pertencente ao Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas, no distrito de
Coimbra.
Para levar a cabo este estudo, foi indispensável a colaboração e auxílio das
entidades que mais tempo despendem em convivência com os jovens, sendo estes os
professores de todas as disciplinas, os formadores, os seguranças e os técnicos
profissionais de reinserção social (TPRS). Devido ao escasso tempo de desenvolvimento
desta investigação, apenas foi possível contactar e informar os professores do presente
estudo, em reunião presencial, no sentido de explicar o desenvolvimento da ação, as
linhas orientadoras do programa, os seus objetivos e os instrumentos de observação a
serem utilizados, bem como a forma de colaborarem no estudo. Os restantes
intervenientes apenas tiveram conhecimento do estudo em conversas cruzadas.
A intervenção principiou no decorrer do 2º período do ano letivo de 2018/2019,
estando previsto o seu término para o final do terceiro período.
O procedimento do estudo teve por base o desenrolar dos seguintes
acontecimentos cronologicamente:
I.

Reunião com docentes e não docentes para apresentação/tomada de
conhecimento do estudo e pedido de colaboração dos próprios;

II.

Levantamento dos principais problemas e comportamentos socialmente
reprováveis por parte dos jovens de momento;

III.

Caracterização das principais competências a desenvolver nas aulas de EF;

IV.

Identificação e aplicação das competências nas aulas de EF;
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V.

Questionamento aos alunos, no final de todas as aulas de EF sobre as
competências desenvolvidas;

VI.

Distribuição de grelhas individuais a cada professor, formador, segurança e TPRS
para registo de comportamentos/atitudes positivas e fora do comum;

VII.

Colocação de uma grelha geral na sala de professores para registo de
comportamentos/atitudes positivas e fora do comum;

VIII.

Aplicação de um questionário final individual em relação a cada aluno para
precessão da existência de desenvolvimento nos comportamentos do dia a dia.

No procedimento das aulas de EF, por forma a trabalhar as componentes já
referidas anteriormente (responsabilização; autorreflexão; integração; transferência;
relacionamento pessoal) irá ser usado o formato diário de intervenção elaborado por
Hellison (2011), que consiste numa estrutura de cinco componentes flexíveis a serem
aplicadas nas aulas:
✓ Conversa individual (Relational time). Tempo breve de interação entre o
professor e os alunos. Conversa individual antes ou depois da sessão ou
simplesmente quando seja possível.
✓ Conversa de consciencialização (Awareness talk). Conversa sobre a
implementação dos níveis. Conversa de consciencialização no início da sessão
que pretende fazer com que os alunos compreendam os níveis de
responsabilidade que vão ser trabalhados na sessão.
✓ Atividade física (Physical activity plan). Sessão prática propriamente dita,
sempre com os objetivos MDRPS integrados.
✓ Reunião de grupo (Group meeting). Discussão de como o programa correu nessa
aula. Breve reunião de grupo no final da aula para se exporem opiniões e sugerir
alterações.
✓ Tempo de Reflexão (Self-reflection time). Tempo de autoavaliação dos alunos.
Refletem e registam o nível MDRPS atingido naquela sessão.

III.

Instrumentos

Para medir a responsabilidade pessoal e social dos jovens participantes neste
estudo, foi utilizado fundamentalmente o questionamento através de questionários com
perguntas fechadas de resposta simples, perguntas abertas e principalmente a utilização
do comentário aberto, onde docentes e não docentes puderam apresentar melhorias a nível
de comportamentos/atitudes por eles observado, tanto em contexto de sala de aula como
noutro contexto dentro do CEO. O presente estudo teve início no fim de março, princípio
de abril, tendo as aulas seguido o formato diário de intervenção elaborado por Hellison
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(2011). Assim que se deu início ao estudo, foram aplicados os questionários aos alunos
(figura 1) no final de cada aula, onde os mesmos tiveram de se autoavaliar. Mais tarde foi
possível, através de professores e TPRS, conhecer algumas mudanças tidas pelos alunos
durante a aplicação deste estudo.
Nas aulas de EF será usado o seguinte questionário:
Figura 1: Questionário de Autoavaliação dos Níveis de Responsabilidade em Espaço de Aula

Aos professores será entregue a seguinte grelha:
Nota: Anotar na presente grelha, comportamentos/atitudes que os jovens detenham inesperadamente de forma
positiva, no espaço de sala de aula ou outra zona do centro.

Figura 2: Grelha de preenchimento de comportamentos/atitudes positivas e fora do comum, tidas pelos
jovens na sala de aula
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Na sala dos TPRS e Seguranças, será colocada a seguinte grelha:
Nota: Anotar na presente grelha, comportamentos/atitudes que os jovens detenham inesperadamente de forma
positiva, na unidade.

Figura 3: Grelha de preenchimento de comportamentos/atitudes positivas e foram do comum, tidas pelos
jovens na unidade

Dos instrumentos para recolha de dados do presente estudo, apresentados
anteriormente, o questionário dos alunos será preenchido pelos mesmos e pelo professor
da disciplina de EF, no final de todas as aulas. Já os questionários/grelhas de entrega a
professores, TPRS e seguranças serão preenchidos, recolhidos e entregues novos
semanalmente.
IV.

Limitações do Estudo
No desenrolar deste estudo foram encontradas algumas limitações, passando de

seguida a citar as mesmas:
✓ Número flutuante de alunos – entrada e saída de jovens na turma a qualquer
momento;
✓ Turma sem ciclo específico;
✓ Caracterização limitada ao género e idade;
✓ Impossibilidade de registos de imagens;
✓ Procedimentos condicionadores – obrigatoriedade de realização de uma
avaliação no final de cada aula, em dois parâmetros (comportamento e
trabalho), podendo gerar um benefício ou penalização para o aluno;
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✓ Normas e regras de bom funcionamento do CEO;
✓ Sem acesso à Internet;
✓ Aprovação de documentos pelo diretor do CEO;
✓ Tempo reduzido de aplicação de um estudo desta dimensão.
REFLEXÃO DO ESTUDO
Ao implementar nas aulas de EF o MDRPS, ensinando através do desporto
comportamentos e valores que melhorem a vida dos jovens, o esperado seria que todos
apresentassem uma progressão de acordo com os níveis de desenvolvimento apresentados
por Hellison, uma vez que este modelo, associa os valores do esforço e autonomia ao
bem-estar e ao desenvolvimento pessoal, e ainda associa o respeito pelos sentimentos e
direitos dos outros e a capacidade de escutar e colocar-se no seu lugar, ao
desenvolvimento da integração social. No momento em que os jovens consigam entender
e principalmente aplicar os valores anteriormente referidos, indicaram assim que
conseguiram alcançar o que este estudo denomina de Responsabilidade Pessoal e Social.
A população a quem se destinou este estudo apresenta algumas características que
não podemos ignorar, pois as mesmas, acabam por influenciar as evidências que foram
recolhidas, sendo as mesmas: comportamentos inconstantes; instabilidade de
sentimentos; descartar responsabilidades; sem contacto com o ensino normal; não
reconhecem a figura de autoridade; meios familiares problemáticos.
O presente estudo começou a ser desenvolvido como já foi referido, no fim de
março, princípio de abril, o que dificultou ainda mais o desenrolar do mesmo, na medida
em que o estudo em causa, por forma a apresentar resultados mais fidedignos necessitaria
de um tempo maior de desenvolvimento/investigação (previsão de tempo de estudo – pelo
menos dois anos) para apresentar resultados e não evidências. Sendo um estudo que se
iniciou do zero e que não obteve os resultados esperados, surge a necessidade de nos
questionarmos sobre o que falhou, para além da componente tempo, já referida. Em
primeiro lugar, houve necessidade de elaborar instrumentos para poder avaliar a evolução
dos jovens, instrumentos esses que devemos questionar se eram os mais apropriados, na
medida em que não se constrói algo perfeito à primeira, tendo de colocar em prática
primeiro para poder perceber quais as melhorias a realizar nos mesmos. Em segundo
lugar, surge a necessidade de referir que estamos dentro dum CE, que apresenta regras e
normas de funcionamento muito específicas, tendo de determinado material
(instrumentos do estudo) e visto sermos estagiários passar pela aprovação da diretora do
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CEO, o que pode provocar atrasos. Em terceiro lugar não podemos descartar o facto de
necessitarmos da colaboração de um grande grupo de indivíduos, desde professores, a
seguranças, TPRS, psicóloga, etc. É necessário haver uma sintonia entre todos, tal como
teria sido necessário e importante a nosso ver, marcar uma reunião com os vários grupos
e explicar todo o estudo, facilitando e motivando os mesmos para a estreita colaboração
com a investigadora do estudo. Para tal seria necessário mais tempo e análise de horários
por forma a reunir os grupos.
Em suma, justificamos assim a ausência de resultados no presente estudo, tendo
apenas recolhidas algumas evidências do mesmo que passaremos a citar no ponto
seguinte.

RESULTADOS
Face o reduzido tempo em que foi desenvolvido, este projeto não nos deu um largo
conjunto de resultados, mas dadas as características dos indivíduos e as limitações do
estudo, as pequenas alterações comportamentais observadas são já os nossos grandes
resultados.
Assim, à medida que as aulas de EF se iam sucedendo dentro do MDRPS pudemos
recolher, assim como os outros agentes de formação, evidências pontuais de melhoria na
turma de IRC, que em seguida expomos:
•

Os alunos auto proporem-se para recolher o material;

•

O aluno NC que raramente demonstrava empenho, esforço e autonomia
nas tarefas, começou a participar mais na aula, ajudando e colaborando
com os seus colegas nas várias tarefas propostas, passando a ser autónomo
e demonstrando dedicação pela aula;

•

O aluno BC que integrou a turma no final de abril, inicialmente respondia
ao professor, tinha atitudes infantis, recusava-se a realizar tarefas e ajudar
os seus colegas, tendo a aplicação do modelo influenciado de forma
positiva, na medida em que melhorou bastante a sua participação,
empenho, esforço e autonomia, demonstrando respeito pelo docente e
colegas;

•

Na unidade, foram observadas algumas melhorias como: à mesa,
esperarem que todos estejam servidos para começar a comer e realização
das várias tarefas de limpeza e arrumação na unidade sem reclamar;
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•

Nas aulas os professores, referem uma melhoria geral no comportamento,
participação nas tarefas e empenho;

•

No geral todos os alunos demonstraram melhorias significativas a nível
de trabalho autónomo, responsabilidade, esforço, empenho e respeito
pelos outros.

CONCLUSÕES
Estes resultados, apesar de ainda no campo das evidências, puderam confirmar a
pertinência e adequação ao presente contexto, da opção pelo MDRPS na lecionação das
aulas de EF.
Queremos acreditar que as evidências anteriormente referidas terão uma duração
a longo prazo, no entanto não podemos afirmar que tal acontecerá, na medida em que a
maioria destes jovens não tem uma vida fácil à sua espera depois de libertado, no entanto,
esperamos que com a continuação do desenvolvimento deste modelo de ensino pelos
estagiários do próximo ano letivo, aquelas alterações passem de ténues evidências a
comportamentos, atitudes e valores instalados e consolidados.
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CONCLUSÃO
Torna-se fundamental no final de uma etapa tão importante como o EP, refletir
sobre as aprendizagens que o mesmo nos proporcionou. Quando entramos ao portão do
CEO pela primeira vez, não imaginaríamos que esta seria uma experiência tão forte e tão
enriquecedora como foi para nós. Este foi um ano, não só de muita aprendizagem, mas
de um grande crescimento a nível profissional e pessoal.
O EP, ficou marcado por uma imensidão de sentimentos e emoções. Inicialmente
o medo de errar, o medo do desconhecido, o nervosismo do papel que íamos assumir,
tomavam conta de nós, mas rapidamente todos estes sentimentos desapareceram, quando
a vontade de aprender, o querer crescer e evoluir, o querer desfrutar desta grande
oportunidade, se instalou, tornando insignificantes os momentos menos positivos.
O EP foi, sem dúvida, um processo bastante exigente pela necessidade de sairmos
de nós próprios e atuarmos em função das particularidades dos nossos alunos e dos
restantes elementos da comunidade escolar, numa perspetiva integral e coerente no
planeamento, gestão e controlo do processo de ensino-aprendizagem.
Todo este processo possibilitou o desenvolvimento da capacidade de autonomia,
comunicação, adaptação, criatividade, espírito crítico e resiliência na gestão do processo
pedagógico e, sobretudo na responsabilidade da nossa função enquanto professores de
EF. Para além disso, possibilitou a aquisição de competências e conhecimentos, pela
variabilidade de contextos e imprevisibilidade de cenários, sobretudo ao lidarmos com
situações de risco e de elevado grau de sensibilidade.
Sentimos que a nossa evolução foi realmente notável com o passar do tempo, que
a facilidade em lidar com determinadas situações do processo de ensino-aprendizagem
foi aumentando gradualmente, sentindo cada vez mais confiança em nós e transmitindo
cada vez mais segurança aos nossos alunos, acreditando que fomos um bom modelo para
os mesmos. Também os obstáculos e imprevistos que foram aparecendo ao longo desta
caminhada, se tornaram mais fáceis de superar.
Todas as oportunidades que o EP nos proporcionou seja na componente letiva
como na não letiva, ao longo destes últimos nove meses, foram sem dúvida uma mais
valia para o nosso crescimento tanto a nível pessoal, como profissional e social.
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Em suma, o EP representa o culminar de uma fase da nossa formação académica,
enquanto futuros docentes de EF, porém, não devemos assumir o termo desta fase das
nossas vidas profissionais, como a conclusão ou estagnação, mas sim, como o início de
um processo de contínua formação e aprendizagem enquanto docentes.
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Apêndice III – Plano de Unidade Didática (exemplo)

Extensão e Sequência de Conteúdos - BADMINTON
Planeamento Anual IRC
Dia da Semana
Aula nº
Duração
Espaço
Tipo de Avaliação

03/out 04/out 25/out 31/out 05/nov
4ª feira 5ª feira 5ª feira 4ª feira 2ª feira
26
24
22
11
10

24/jan
5ª feira
61

30/jan
4ª feira
64

31/jan
5ª feira
65

04/fev 07/fev
2ª feira 5ª feira
69
67
50´
Pavilhão

11/fev
2ª feira
71

14/fev
5ª feira
73

Formativa

Sumativa

Formativa

Diagnóstica

12/nov
2ª feira
30

18/fev
2ª feira
75

02/mai
5ª feira
103

29/mai
4ª feira
118

09/mai
5ª feira
107

05/jun
4ª feira
122

14/jun
6ª Feira
127

Sumativa

Formativa

Sumativa

AS

E

AS

Capacidades Condicionais
Força / Coordenação /
Velocidade

Exercitação
Conteúdos

Pega da Raquete
Posição Base
Deslocamentos
Serviço Curto
Serviço Comprido
Lob
Clear
Amorti
Remate

AD
AD
AD
AD
AD
AD

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E
I/E

E
E
E
E
E
E
E

E

AS

E

I/E

Regras da modalidade

E
E
E
E
E
E
E

AD

AS
AS
AS
AS
AS
x
AS
x
x

E
E
E
E
E
E
E

Conteúdos Técnicos
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E

E
E
E
E
E
E
E
I/E
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
x
AS

C
C
C
C
C
C
C
E
E

C
C
C
C
C
C
C
E
E

C
C
C
C
C
C
C
E
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C

E

E

E

AS

C

C

C

C

E
E
E
E
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E

I/E
E

Situação de Jogo
Situação de jogo 1x1
Legenda:

AD

AD- Avaliação Diagnóstica

I/E
I - Introdução

E

E
E - Exercitação

AS

E

C - Consolidação

E

E

AS- Avaliação Sumativa Unidade Temática
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Apêndice IV – Plano de aula (exemplo)

Plano Aula
Professora: Tânia Ribeiro
Data: 16 de janeiro de 2019
Hora: 17h40/18h30
Turma: IRC
Período: 2º Período
Local/Espaço: Pavilhão Rosa Mota
Nº da aula: 56
UD: Basquetebol
Duração da aula: 50’
Nº de alunos previstos: 5
Nº de alunos dispensados: 2
Função Didática: Exercitação
Recursos materiais: 1 escada; 3 cones; 3 bolas de basquetebol; 3 coletes (1 de cor diferente)
Objetivos da aula: Exercitação de algumas capacidades condicionais e coordenativas; Exercitar os gestos técnicos e táticos de
ressalto ofensivo e passe e corte. Situação de jogo reduzido 2x2 + joker.
Tempo
T
P
17h40
5´

Parte Inicial

17h45

17h50

5´

10´

Tarefas / Situações de
aprendizagem
Chegada ao pavilhão
e preparação para a
aula.

Descrição da tarefa / Organização

Componentes Críticas/ Critérios de
Êxito/ Objetivos específicos

Os alunos equipam-se para a aula.

Verificação
de
presenças.
Instrução
inicial
acerca dos objetivos da
aula.

Os alunos dispõem-se em meia-lua
para a professora verificar as presenças
e dar uma instrução inicial sobre os
objetivos da aula.

O.E. Contabilizar as presenças dos alunos.
Apresentar os objetivos da aula.

1º Exercício
Trabalho de Força,
Coordenação
e
Resistência

Os alunos realizam um circuito com 6
exercícios, tendo de realizar 10
repetições em cada um deles (exceto a
escada), realizando 3 séries no total. 1
minuto

O.E. Promover a ativação geral do
organismo, elevando os parâmetros
fisiológicos; Motivar os alunos para a aula;
Exercitação da Condição Física; Trabalho
de Força e Coordenação.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Agachamentos com bola: os alunos
realizam agachamento e ao estender
os MI realizam lançamento em
apoio contra a parede, apanhando a
bola para realizar de novo
agachamento;
Abdominais Alpinistas;
Polichinelos;
Escada de Coordenação:
a) skipping frontal ;
b) Salto pés juntos e pés afastados;
c) Força de M.S.
Dorsais (região lombar)
Burpees

C.E. Os alunos mantêm-se em silêncio e
ouvem com atenção as instruções da
professora.

C.E. Os alunos cumprem a tarefa e
participam de forma empenhada.
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18h00

10´

2º Exercício
Exercício técnico de
Passe,
Receção,
Drible, Lançamento e
Ressalto Ofensivo

3º Exercício

Parte fundamental

18h10

10´

18h20

5´

4º Exercício
Jogo 2x2 + joker

2 filas, 1 colocada na linha final com
3 alunos, um deles com bola e a outra
fila na linha lateral com 2 alunos. O
aluno colocado na linha final passa ao
aluno colocado na linha lateral, e
desmarca-se em direção ao cesto
adversário, pedindo a bola e realizando
receção da mesma. Desloca-se para o
cesto em drible e realiza lançamento na
passada ou em apoio no fim. O aluno
colocado na linha lateral, após passe,
desloca-se ligeiramente atrás do jogador
para garantir o ressalto ofensivo, caso o
colega falhe a concretização do cesto.

O.E. Exercitação dos gestos técnicos de
passe, receção, drible, lançamento e
ressalto ofensivo; Conseguir realizar o
lançamento, encestando; Caso o aluno que
lançou falhe, o colega realiza ressalto
ofensivo.

Os alunos organizam-se em três filas
e saem 1 de cada fila, lado a lado,
progredindo no terreno de jogo.

O.E. Exercitação dos conhecimentos
adquiridos ao nível do Ataque e do ataque
com oposição de defesa.

1.

O aluno que está no meio, possui a
bola e deve passar a mesma, a um
dos colegas e progredir no terreno
de jogo;
2. Os alunos devem circular a bola
entre si e só podem driblar para
avançar uma vez;
3. Os alunos devem progredir no
terreno do jogo sendo que ao
chegarem ao cesto, se for o aluno
do meio a lançar, só poderá fazer
lançamento em apoio, se for algum
dos alunos das pontas estes devem
fazer lançamento na passada.
Nota: Os alunos que não lançarem
ao cesto apoiam no ressalto
ofensivo
Variante: Acrescentar defesas.

C.C. Passe, drible, lançamento em apoio
e passada.

Dividindo a turma em duas equipas
de 2 elementos, os alunos realizam
situação de jogo reduzido 2x2. O aluno
que sobra será joker, jogando assim para
as 2 equipas aquando do ataque de cada
uma.

O.E. Os alunos criam linhas de passe; os
alunos conseguem ocupar os espaços
vazios, procurando ainda desmarcação
após passe; Os alunos recebem a bola e
realizam passe com as duas mãos;

Ganha ponto extra aquando de um
ponto feito por ressalto ofensivo.
Condicionante: Sempre que os alunos
realizarem uma receção, apenas com
uma mão, será falta e a bola passará para
a equipa adversária.

C.E. Os alunos realizam a tarefa que lhes
foi pedida corretamente.

C.E. Na generalidade, os alunos aplicam
os gestos dados nesta situação-critério; Os
alunos adotam posição básica ofensiva
mal recebem a bola do colega; Aquando
da variante: Os alunos são capazes de
decidir o que fazer tendo em conta a
posição do defesa e dos colegas; Os
defesas adotam posição básica defensiva e
impedem a progressão do jogo.

C.E. Os alunos cumprem de forma ordeira
a tarefa que lhes foi atribuída; Os alunos
conseguem finalizar corretamente através
de lançamento em apoio ou na passada, ou
ainda por ressalto ofensivo; Os alunos
aplicam os conhecimentos que têm em
situação de jogo reduzido cumprido as
Regras abordadas.
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Parte Final

18h25

5´

Alongar os músculos
de forma a reduzir a
tensão
muscular e
promover
o
relaxamento.
Refletir acerca da
aula
lecionada
e
avaliação
do
comportamento
e
trabalho de aula.

Os alunos estão em semicírculo em
frente à professora e realizam exercícios
de alongamentos com base num colega.
Nesta instrução deverá ser feito um
balanço
da
aula
a
decorrer;
questionamento sobre tarefas da aula
decorrida; uma extensão dos conteúdos
abordar na aula seguinte; dar a conhecer
aos alunos a sua avaliação na decursiva
aula.

O.E. Alongar os músculos de forma a
reduzir a tensão muscular e promover o
relaxamento.
Conhecimento da avaliação acerca do
comportamento e trabalho de aula.
C.E. Os alunos ouvem atentamente a
professora; Realizam os alongamentos
corretamente; respondem corretamente às
questões da professora.

Sumário: Exercitação de algumas capacidades condicionais e coordenativas; Exercitar os gestos técnicos
e táticos de ressalto ofensivo e passe e corte. Situação de jogo reduzido 2x2 + joker. Exercitação dos gestos
técnicos dados em aulas anteriores.
Fundamentação/Justificação das opções tomadas (tarefas e sua sequência)
O presente plano de aula, tem como objetivo exercitar algumas capacidades motoras, como força, resistência e coordenação e ainda
o objetivo/foco na exercitação dos gestos técnicos e táticos de ressalto ofensivo e passe e corte, por forma a melhorar a forma de jogada
dos alunos. Pretende-se ainda que os alunos melhorem os gestos técnicos que têm vindo aprender ao longo das aulas passadas.
Na primeira parte da aula e aproveitando o aquecimento, os alunos começaram por realizar um circuito de 6 exercícios, no qual
terão de realizar 10 repetições em cada um, completando 3 séries por fim, com descanso de cerca de 30´´ a 1´entre séries. Com este
circuito e esta dinâmica de aquecimento, pretendo melhorar as habilidades motoras dos alunos e ainda melhorar os resultados do
FITescola a realizar no fim deste período.
A parte fundamental da aula contará com a realização de 3 exercícios, onde o 1º desta parte será por forma a ir de encontro com os
objetivos da aula, a nível da exercitação do ressalto ofensivo. Os alunos neste exercício, irão explorar todos os elementos técnicos que
têm vindo a aprender nas aulas anterior, adicionando ainda esta nova vertente do ressalto ofensivo, que é importante de realizar em
ações de jogo, por forma a completar a 1º tentativa de encestar dos seus colegas de equipa. No 2º exercício desta mesma parte, os
alunos realizam um exercício critério com o objetivo de rever todos os gestos já lecionados anteriormente incluídos numa situação que
acontece normalmente em jogo, embora sem defesa numa primeira fase e depois com defesa, por forma a se assemelhar o mais possível
com uma situação de jogo, passando a existir um 3x2, para que os alunos sejam capazes de adaptar as situações defensivas às situações
de ataque que sucedem. Com foco ainda nos lançamentos, que tem sido algo abordado com alguma intensidades nas aulas anteriores,
coloquei a condicionante de o aluno que está no meio ter de realizar lançamento em apoio e os alunos das pontas realizar lançamento
na passada para que melhor se compare a situações de jogo. O último exercício será um jogo 2x2 + joker, no qual os alunos deverão
colocar em prática tudo o que têm vindo adquirir até aqui. É importante dar oportunidade aos alunos de terem tempo de prática e de
exercitação motora, criando assim um maior número de repetições.
Na parte final da aula, será feito um resumo da aula, focando-me em aspetos importantes a salientar sobre a mesma e uma extensão
dos conteúdos a lecionar nas aulas seguintes, será feita uma sessão de alongamentos dada por um aluno e de seguida os alunos terão
conhecimento da sua avaliação tanto a nível do comportamento como de trabalho na aula.
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Apêndice V – Grelha de observação de aulas

DIMENSÕES

CATEGORIAS

INSTRUÇÃO

Informação inicial

Condução da Aula

Conclusão da aula

INDICADORES

1

2

NIVEIS
3

4

PARTE INICIAL
Começa a aula no horário previsto
Verifica as presenças de forma económica
Posiciona-se a si e aos alunos
adequadamente
Utiliza uma linguagem clara, adequada e
sucinta
Apresenta todas os objetivos e conteúdos
informacionais
Relaciona as tarefas com a aula anterior e
contextualiza-as na UD
Explica e clarifica as tarefas sem consumir
tempo de aula (questiona, demonstra, etc.)
Utiliza meios gráficos (quando relevante)

PARTE FUNDAMENTAL
Revela capacidade de organização da
atividade (posicionamento, circulação,
controlo, risco)
Explica clara e oportunamente a matéria,
captando a atenção
Certifica-se da apropriação da informação
prestada aos alunos
Utiliza o melhor modelo para apoiar,
corrigir ou demonstrar
Revela eficácia e economia de tempo na
utilização de auxiliares
Dá FB de forma frequente e
uniformemente distribuídos
Dá FB de forma pertinente (momento e
qualidade)
Fecha ciclos de feedbacks

PARTE FINAL
Resume os conteúdos da aula, com
enfoque nos seus objetivos
Controla a aquisição de conhecimentos
Estabelece uma extensão dos conteúdos,
motivando para a aula seguinte
Reforça comportamentos dos alunos
(aprendizagem e disciplinares)
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5

GESTÃO
CLIMA
DISCIPLINA
RE-AJUSTAMENTO

Revela capacidade e cuidado na
organização da aula e nas transições entre
tarefas (dinâmica do espaço, material e
alunos)
Estrutura a aula de forma coordenada,
contínua e sem quebras
Completa a informação sublinhando regras
e/ou cuidados a ter
Realiza a aula de acordo com o plano
Circula pela periferia mantendo o controlo
visual do grupo
Define ou mantém rotinas específicas
Potencia o tempo de aprendizagem
Promove situações de segurança
Envolve os alunos em rotinas organizativas
Define, quando necessário, sinais de:
atenção, reunião, transição (sonoros, não
sonoros ou mistos)
Mantém o ritmo e entusiasmo pela aula
Intervém sistematicamente na promoção
do sucesso dos alunos
Promove a cooperação entre os alunos
Estabelece uma relação pedagógica
positiva com os alunos
Motiva os alunos para e na tarefa
Utiliza a comunicação não verbal de forma
adequada
Revela capacidade de controlo dos alunos
Promove e valoriza comportamentos
responsáveis
Distingue comportamentos fora da tarefa a
ignorar
Deteta comportamentos inapropriados e
intervém adequadamente
Prevê situações, minimizando
comportamentos desviantes
É coerente com as regras definidas
Revela capacidade de adaptação a
situações não previstas, ajustando as
condições de ensino
Reajusta o material de forma pertinente
Toma decisões de ensino pedagógicas e
didaticamente corretas de acordo com os
objetivos da aula ou da UD
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Apêndice VI – Grelha de avaliação inicial (exemplo)
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Apêndice VII – Grelha de registo diário – comportamento e trabalho (exemplo)
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Apêndice VIII – Grelha de avaliação sumativa (exemplo)
Grelha de Avaliação Sumativa - Basquetebol
Data: 24/01/2019

U.Temática

Nº Aula: 61

Turma: IRC

Duração da aula: 50'

Desempenho Psicomotor 55%

Domínio
Cognitivo 5%

Domínio
S ócioAfectivo
Conhecimentos
40%

Situação de Jogo Reduzido 3x3
Elementos Técnicos

Nome

Ataque
De fe sa

RS
LS
NB
DC
NC
DL
FS

Receção

Passe
Picado

Passe
Peito

Drible
Protecção

Drible de
Progressão

5
5
5
4
3
4
4

4
4
4
3
3
4
4

5
5
5
4
3
4
4

4
2
4
4
3
3
4

4
4
5
4
3
4
4

Lançamento Lançamento
em Apoio
na Passada

5
4
4
4
3
4
4

5
3
5
4
3
3
4

2º Período

4
4
4
4
3
4
4

Total

Classificação
Final

4,7
3,9
4,7
3,9
3,3
3,8
4,0

5
4
5
4
3
4
4

Mé dia
Sem
bola

Com
bola

4
3
4
4
2
3
4

5
4
5
4
3
4
4

Regras

4,5
3,8
4,5
3,9
2,9
3,7
4

4
4
4
4
3
4
4

Atitudes

5
4
5
4
4
4
4

Critérios de Referência de Avaliação:
Ataque com bola:
Recebe a bola com as duas mãos e assume o enquadramento ofensivo;
Dribla para progredir ou para ultrapassar o seu adversário direto, aproximando-se do cesto para lançar ou passar;
Passa a um colega desmarcado.
Ataque sem bola:
Desmarca-se oportunamente, oferecendo uma linha de passe ofensiva.
Defesa:
Após perder a bola, assume uma atitude defensiva
M arca o seu adversário direto, colocando-se entre este e o cesto.
Dificulta o drible, o passe e o lançamento.
Domínio Cognitivo

Domínio S ócio-Afectivo

Domínio Psicomotor

1 - Não conhece

1 - Não se empenha

1 - Não executa

2 - Conhece poucos aspectos elementares

2 - Participa com pouco empenho

2 - Executa com muitas incorreções

3 - Conhece alguns dos aspetos elementares

3 - Participa com empenho satisfatório

3 - Executa com algumas incorrecções

4 - Conhece a maioria dos aspetos regulamentares e de execução

4 - Participa com empenho muito satisfatório

4 - Executa bem

5 - Conhece todos os aspetos regulamentares e forma de execução

5 - Participa activa e correctamente

5 - Executa com correção
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Apêndice XI – Grelha de avaliação final de período (exemplo)
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ANEXOS

92

Anexo I – Certificado de Participação – Programa FITescola
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Anexo II – Certificado de participação e apresentação na VIII Oficina de Ideias de
Educação Física
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Anexo III – Certificado de participação e apresentação na VIII Fórum Internacional
das Ciências da Educação Física
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Anexo IV – Certificado de participação na ação de formação “Nutrição,
Suplementação e Desporto”
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Anexo V – Certificado de participação no Ciclo de Palestras – Natação
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