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RESUMO
O Estágio Pedagógico é uma unidade curricular fundamental no Mestrado em
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Ciências
do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra que se apresenta como
ferramenta basilar para a aplicação de conhecimentos teóricos em contexto de prática real.
O referido estágio realizou-se no Centro Educativo dos Olivais junto da turma de B2 –
Operador de Jardinagem, no decorrer do ano letivo de 2018/2019.
Como o Estágio Pedagógico se apresenta como um momento de constante
aprendizagem e aplicação de conhecimentos, seria fundamental escrever o presente
documento, designado “Relatório de Estágio Pedagógico”. Este relatório aponta uma
ponderação crítica e organizada relativamente a todo os procedimentos desenvolvidos ao
longo do Estágio Pedagógico. Sendo assim, pretende-se narrar todas as vivências,
experiências e aprendizagens desenvolvidas e obtidas no decorrer deste período. Este
apresenta-se como o período ideal para a aplicação de todos os conhecimentos adquiridos
ao longo da minha formação académica em contexto real, contudo, este é um contexto
muito peculiar. Todavia, é enorme toda a informação a assimilar, guardar e levar
connosco para que evolua como profissional da Educação Física.
Assim sendo, no decorrer deste documento serão apresentados três capítulos
alusivos à contextualização da prática desenvolvida, à análise reflexiva da prática
pedagógica e à apresentação do aprofundamento do tema-problema. No primeiro capítulo
serão expostas as expetativas iniciais e a caraterização do contexto. No segundo, o
documento apresenta-se subdividido em quatro grandes áreas: 1) as atividades de ensinoaprendizagem respeitantes a todo o processo de planeamento, realização e avaliação; 2)
as atividades de organização e gestão escolar; 3) os projetos e parcerias educativas e 4) a
atitude ética e profissional. Por fim, no último capítulo apresentar-se-á um estudo caso
desenvolvido no decorrer do ano letivo.

Palavras-chave: Estágio Pedagógico. Educação Física. Reflexão. Intervenção
pedagógica. Processo de ensino-aprendizagem.
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ABSTRACT
The Teacher Training is a fundamental subject in the Master in Teaching of
Physical Education in Basic and Secondary School in the Faculty of Sport Sciences and
Physical Education of the University of Coimbra that presents itself as a basic tool for the
application of theoretical knowledge in a practical context. The mentioned internship took
place in the Centro Educativo dos Olivais with the B2 class of the Gardening Operator’s
course, during the school year of 2018/2019.
Given that the Teacher Training presents itself as a continuous process of learning
and application of acquaintances, it is vital to write this document called “Pedagogical
Internship’s Report”. This report points to a critical and organized consideration about
every proceeding developed throughout the Teacher Training. Therefore, it is meant to
report every personal experience and every learning process developed and obtained
during this time. Thus, it presents itself as the ideal time for the application of every
obtained acquaintance during my academic training in a practical context. However, this
context is a very peculiar one. Even so, the whole of the information to absorb, keep, and
take with us to evolve as a professional of the Physical Education is enormous.
To this extend, in the progress of this document, three chapters will be presented
which will refer to the contextualization of the practice developed, to the reflective
analysis of the pedagogical practice, and to the presentation of the deepening of the topicproblem. Accordingly, in the first chapter the initial expectations and the characterization
of the context should be exposed. In the second one, the document is subdivided in four
main areas: 1) the teaching-learning activities concerning every process of planning,
realization and evaluation; 2) the organization and school management activities; 3) the
educative partnerships and projects; and 4) the professional and ethical attitude. Finally,
in the last chapter, a case study developed during the school year will be presented.

Keywords: Teacher Training. Physical Education. Reflection. Pedagogical Intervention.
Process of teaching-learning.
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INTRODUÇÃO
Este relatório surge no âmbito da unidade curricular de Estágio Pedagógico do
ano letivo 2018/2019, inserido no plano de estudos do segundo ano (terceiro e quarto
semestre) do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário
(MEEFEBS) da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade
de Coimbra (FCDEF-UC).
A análise e reflexão crítica fundamentada acerca de todo o trabalho desenvolvido
na escola são os parâmetros a ser abordados neste documento, neste caso com a turma B2
– Operador de Jardinagem do Centro Educativo dos Olivais (CEO), em coadjuvância com
o Mestre Nuno Barroso (professor da instituição) e a professora orientadora da faculdade,
Professora Doutora Elsa Silva. Este relatório baliza, de uma forma geral, a descrição clara,
organizada e refletida de todas as experiências passadas no do Estágio Pedagógico.
Compreender, em jeito de reflexão, o rumo das aprendizagens e da articulação entre as
aptidões e conteúdos adquiridos no decorrer da formação académica e a sua aplicação
prática, em contexto escolar real, no entanto com as suas peculiaridades. Sendo assim, é
de salientar a elevada importância de toda a formação anteriormente obtida, que permitiu
a obtenção de pilares didático-pedagógicas imprescindíveis para o desenvolvimento de
um trabalho competente enquanto docente.
Será então imprescindível documentar e esboçar todos os momentos de
aprendizagem que se foram proporcionando ao longo desta importante etapa que é o
Estágio Pedagógico. Falar-se-á de todas as dificuldades, contratempos e sobretudo
evoluções e aprendizagens sentidas, com o intuito de proporcionar o melhor processo de
ensino-aprendizagem dos alunos e, por conseguinte, o progresso da prática enquanto
docente, enquanto futuro profissional de Educação Física. Em sinopse, pretende-se que
este relatório seja ímpar, pessoal, original e simbólico de todo o trabalho desenvolvido
em contexto real.
Neste seguimento, e orientado pelo guião de Estágio Pedagógico, o presente
Relatório organizar-se-á segundo um conjunto de temas e subtemas direcionados a
reflexões singulares e organizadas em três capítulos: contextualização da prática; análise
reflexiva da prática pedagógica e aprofundamento do tema-problema.

No primeiro capítulo, apresentar-se-ão as expetativas iniciais e uma
caraterização de todo o contexto escolar do grupo disciplinar, do núcleo de Estágio e da
turma, pretendendo contextualizar quanto ao envolvimento.
O segundo capítulo orienta para quatro grandes áreas: atividades de ensinoaprendizagem; atividades de organização e gestão escolar; projetos e parcerias educativas
e atitude ético- profissional. Dentro das várias áreas procede-se a uma explicação, análise
e reflexão relativas a todo o processo de planeamento, realização e avaliação, assim como
a todas as atividades realizadas tendo como finalidade a promoção do gosto pela prática
desportiva e de estilos de vida saudáveis, contudo focando principalmente o
desenvolvendo competências sociais e afetivas nestes jovens especialmente privados de
liberdade.
Por fim, no terceiro e último capítulo encontra-se o aprofundamento do temaproblema: ‘’O Ensino da EF através do modelo de desenvolvimento da responsabilidade
pessoal e social em jovens privados de liberdade’’. O trabalho desenvolvido foi no estudo
aprofundado do modelo e desenvolvimento de meios de aplicação e verificação do
modelo.
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Capítulo I
CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA
Expetativas iniciais
Desde o início do ano letivo criou-se uma grande expectativa relativamente ao que
iria ser o meu desempenho enquanto docente, num contexto totalmente diferente do
contexto escolar dito normal. O Centro Educativo dos Olivais tem na sua base uma
intervenção educativa que se desenvolve dentro do quadro legal, nomeadamente a Lei
Tutelar Educativa e o Regulamento Geral e Disciplinar dos Centros Educativos. Como
complemento aos referidos anteriormente, o Centro Educativo dos Olivais também se
rege pelo Regulamento Interno e o Projeto de Intervenção Educativa, destacando-se neste
último a ação integrada de vários programas e o faseamento da intervenção.
Antes de qualquer intervenção ou contacto com os jovens havia um enorme receio
daquilo que iria encontrar. Além de serem jovens com muitas dificuldades de
comportamento e de aprendizagem, são também jovens privados de liberdade, o que pode
levar a alterações repentinas de humor. Todos estes fatores aumentaram o meu receio em
relação à qualidade da minha intervenção: se seria capaz de ensinar, passar
conhecimentos, criar empatia com os jovens e tentar que eles levassem consigo para a
vida alguns valores de boa educação, compreensão e respeito pelo próximo.
A função principal do estágio pedagógico é desenvolver competências de
comunicação, preleção e lecionação e foi para mim desafiante trabalhar estas
competências com esta tipologia de alunos. O meu foco foi tentar arranjar estratégias para
motivar os alunos para a prática, mantê-los concentrados e empenhamos nas tarefas por
mim propostas. Desta forma, assumi que o seu comportamento podia estar mais
controlado. Contudo, no início do ano fui percebendo que é bastante difícil manter os
jovens motivados para a prática de modalidades nas quais eles não apresentem nenhum
interesse. Se o jogo não for do seu agrado é quase impossível mantê-los focados nos
conhecimentos que lhes estou a tentar transmitir, como por exemplo as componentes
técnico-táticas.
Para além desta realidade difícil, um problema adicional é o facto da turma não
ser estanque. Isto significa que, ao longo do ano, jovens vão entrando e saindo da turma.
Sendo que as turmas também são muito reduzidas (5 a 8 alunos), este apresentou-se como
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mais um grande contratempo no planeamento das aulas. Apesar disso, sempre esperei ser
capaz de me adaptar e de adaptar o método de ensino a estes alunos.
Em suma, apesar de todos estes desafios, dificuldades, complexidades e
complicações esperei sempre ser capaz de cumprir os requisitos pedagógicos para
cumprir a minha função enquanto docente destes jovens, ajudando-os a crescer e
transmitindo valores para a vida.
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Caracterização do Contexto
É essencial que um professor, no ano letivo, conheça o contexto em que estará
inserido para que seja possível adequar o seu ensino e o Programa Nacional de Educação
Física (PNEF) às necessidades características de cada turma e de cada aluno. Desta forma,
torna-se prioritário iniciar o ano letivo por caracterizar este mesmo contexto.
A escola
O Centro Educativo dos Olivais é um dos oito centros educativos a funcionar em
Portugal. Criado em maio de 1911, como “Tutoria Central da Infância de Coimbra e do
Refúgio Anexo”, passou a designar-se “Centro Educativo dos Olivais” em 2001 com a
entrada em vigor da Lei Tutelar Educativa (DL 166/99).
Este Centro Educativo (CE) é tutelado pelo Ministério da Justiça, que labora em
parceria com o Ministério da Educação para garantir o apoio escolar aos jovens em
processo tutelar educativo através do Centro Protocolar de Justiça (CPJ). O CEO tem duas
unidades de internamento, a Unidade de Regime Fechado (URF) e a Unidade de Regime
Semiaberto (URSA). Na primeira, os jovens não têm permissão para sair do edifício e
realizam todo o seu percurso praticamente no mesmo piso. Na segunda, os jovens podem
sair do edifício e o andar onde têm os seus quartos e realizam as suas refeições não é o
mesmo da área escolar. Os jovens podem ainda sair do edifício e ter intervalos e Formação
Tecnológica no exterior, ainda que sempre dentro das instalações do CEO. A partir da
segunda fase, estes jovens podem ainda ter saídas lúdicas e a partir da terceira fase passar
alguns fins de semana e parte das férias em casa.
No CEO, os jovens encontram-se divididos em quatro turmas associadas a quatro
cursos profissionais mais uma turma de secundário (em articulação com algumas escolas
Secundárias de Coimbra) com jovens que poderão ter as suas aulas no CE ou no exterior
(se já estiverem em fase).
Desta forma, enquanto se encontram em processo tutelar educativo, os jovens têm
a oportunidade de realizar os ciclos de Ensino que não realizaram no decorrer dos anos,
que a escolaridade obrigatória previa. Existem três cursos B3 correspondentes ao 3º Ciclo
do Ensino Básico e um curso B2, correspondente ao 2º Ciclo do Ensino Básico. Existe
ainda uma turma de Ensino Secundário que, articulada com escolas em Coimbra, permite
aos jovens realizar este ciclo de Ensino.
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Em relação aos jovens que frequentam o CEO, estes provêm de diferentes zonas
do país com experiências de vida diferentes, levando a que haja uma multiculturalidade
no centro educativo.
O grande objetivo do CEO é reintegrar os jovens na sociedade e reeducá-los de
acordo com valores éticos e morais, assegurando a execução de medidas tutelares
educativas.
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 existe o suficiente no CEO, estando na
sua maioria em bom estado.
Relativamente a infraestruturas desportivas, possíveis de realização da prática de
Educação Física, o 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 mesmo assim, este não 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.
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O Grupo Disciplinar
O Grupo Disciplinar de Educação Física (GDEF) no CEO conta com dois
professores e dois estagiários de EF, sendo que os professores apresentam horário
completo.
Tendo em conta que este GDEF é um grupo pequeno, existiu uma boa
comunicação entre os mesmos, fomos acolhidas de forma bastante natural e positiva, o
ambiente do grupo foi bastante positivo e bom. Estes professores mostraram-se sempre
disponíveis para ajudar e para discutir assuntos relacionados com a Didática da Educação
Física, mostrando o seu melhor apoio para com os professores estagiários e empenho para
que estes melhorassem o seu desempenho profissional.
Realçamos o facto do nosso professor orientador ter estado sempre presente nas
diversas etapas do Estágio Pedagógico e de se ter mostrado sempre disponível para nos
ajudar, corrigir e procurar ultrapassar as dificuldades sentidas ao nível do planeamento da
aula e ao nível da gestão e da disciplina imposta na mesma. Auxiliou-nos ainda nos
eventos organizados e na concretização do Tema-Problema, sendo o mesmo uma peça
fundamental para o desenvolvimento deste trabalho de investigação.
O núcleo de Estágio
O Núcleo de Estágio de Educação Física (NEEF) do CEO, no ano letivo
2018/2019 foi constituído por dois alunos do MEEFEBS.
Devido ao facto de sermos dois colegas de licenciatura e já termos trabalhado
juntos inúmeras vezes na licenciatura e no mestrado, foi bastante fácil a articulação entre
os dois, havendo sempre um clima propício de trabalho e entreajuda.
No decorrer do ano letivo e no final de todas as aulas dos estagiários, os mesmos reuniam
em conjunto com o professor orientador, debatiam os aspetos positivos e negativos da
aula e apontavam propostas de melhoria.
Este NEEF trabalhou também em conjunto para a investigação do Tema-Problema
e, agregámos resultados para participação e apresentação no VII Fórum Internacional das
Ciências da Educação Física. Este trabalho foi feito em conjunto pelos dois professores
estagiários com o auxílio do professor orientador do CEO e da professora orientadora da
FCDEF-UC. Este núcleo participou, ainda, na VII Oficina de Ideias da Escola Secundária
de Avelar Brotero, onde foi apresentado o tema problema “O Ensino da EF através do
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modelo de desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social em jovens privados de
liberdade”, através da exemplificação prática de um exercício de Ultimate Frisbee.
A turma – B2 – Operador de Jardinagem
A turma referida no presente relatório diz respeito à do Curso de 2º Ciclo, B2 –
Operador de Jardinagem. Esta turma iniciou o ano letivo com sete alunos e terminou com
seis alunos, sendo que, ao longo do ano, existiram oscilações no número de alunos, com
a entrada e saída de jovens da turma, alcançando o número máximo de oito alunos e o
número mínimo de cinco. As idades dos jovens da turma comportaram-se entre os 13 e
os 18 anos o que corresponde, no ensino regular e dentro da escolaridade obrigatória, a
idades correspondentes ao 3º Ciclo do Ensino Básico e ao Ensino Secundário.
No início do ano letivo, ao seguir a ordem de trabalhos para a elaboração de um
projeto de Investigação-Ação surge a necessidade da implementação de um questionário
sobre “A Intervenção Pedagógica do professor de Educação Física – Comparação entre a
perspetiva do professor e do aluno”. Este questionário tinha como finalidades a
observação, análise, avaliação e reflexão acerca do sentimento dos alunos relativamente
à interposição pedagógica da docente enquanto estagiário, podendo surgir aspetos
necessários de melhoria. Este projeto é uma mais-valia para o professor estagiário, visto
que este se encontra num processo de aprendizagem e que é bom perceber e conhecer
pontos de vista diferentes que o levem a crescer enquanto docente, tornando-se assim a
cada dia um melhor profissional.
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Capítulo II
ANÁLISE REFLEXIVA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Atividades de ensino-aprendizagem
No decorrer da prática pedagógica são postos à prova os conhecimentos teóricos
de um professor no resultar da prática. Estes conhecimentos são uma convergência de
todas as suas experiências somadas com todo o seu conhecimento teórico. Sendo que o
que nos irá influencia é a “bagagem cultural consolidada acerca da atividade educativa”
afirma Gimeno (1999).
Isto é, todas as experiências que o profissional vai adquirindo ao longo do seu
percurso de vida.
Credencio então que a reflexão ocupa um papel predominante no progresso e
eficiência dos processos de ensino e de aprendizagem, enquadrando-se nas considerações
de Alarcão (1996) que afirma “ser-se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento
como atribuidor de sentido (...)”
O professor tem a possibilidade de interferir na realidade, assistindo o aluno a
transpor barreiras na construção do seu saber e com isso, possibilitando que este evolua
e alcance o sucesso
Neste sentido, no atual capítulo pretendo demonstrar o desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem, destacando-o em três ápices distintos: o planeamento,
a realização e a avaliação. Hunneshagen e Leutert (1984) esclarecem-nos, afirmando que
“a questão central do planeamento, da preparação, da realização e avaliação do ensino do
professor reside na concentração no essencial (...)”
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Planeamento
O planeamento tem um papel fundamental e inaugural na construção do processo
de ensino e aprendizagem, constituindo o âmbito de determinação na qual o docente
demarca quais os efeitos a alcançar com o ensino e quê são despendidos tempo e energia.
O planeamento deve ser direcionado, estruturado e organizado de um ponto de
vista didático para o sucesso e eficiência da aprendizagem e para o alcance de novos
conhecimentos, habilidades, capacidades e aptidões. Este processo requer procedimentos
constantemente ativos por parte do lecionador, que se deve preocupar em ajustar os
objetivos e as matérias de ensino previstos nos programas às dificuldades e caraterísticas
da sua turma.
Posto isto, segundo Bento J. O. (1998) o planeamento deve preocupar-se com
todos os princípios pedagógicos, psicológicos e didático-metodológico, seguindo sempre
as indicações fornecidas nos programas de EF para que exista uma corelação entre as
condições pessoais, sociais, materiais e locais que lhe foram apresentadas

Planificar

Analizar
Avaliar

Realizar

Figura 1 - Tarefas do Professor para um Planeamento Eficaz (Bento J. O., 2003)
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A figura acima apresenta um retrato daquilo que deve ser o planeamento, devendo
este sempre ser algo facilmente alterável e adaptável às condições externas. Após a
aplicação do planeamento é importantíssimo que se reveja todo o processo e se perceba
onde é que poderá ser alterado o planeamento com vista a melhorar a aplicação dos
conteúdos de acordo com as dificuldades da turma.
‘’O ensino, mediante planificação e análise, adquire os contornos de uma atividade
racional e humana, permitindo que o professor se liberte de determinadas
preocupações, ficando disponível para vivência de cada aula como um ato criativo.’’
Bento J. O., (1998)
O planeamento é o ponto de partida e também a meta para o sucesso do processo
de ensino-aprendizagem dando criatividade, flexibilidade, qualidade e objetividade a todo
o conceito de ensino. Os momentos do planeamento definem-se, a longo prazo, com a
apresentação do plano anual; a médio prazo, com as unidades didáticas (unidades
temáticas) e a curto prazo com os planos de aula.
Plano Anual
O plano anual esboça-se como uma ferramenta refletiva e racional à qual é
associada a função de controlo e orientação, transmissão de experiências e racionalização
da ação acerca das componentes significativas de atuação no nosso plano didáticometodológico.
Sendo assim, para Bento J. O.(2003) a elaboração do plano anual compõe o
primeiro passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma
compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade,
bem como reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no decurso
de um ano letivo.
Em primeiro lugar foi consultado o PNEF, os seus objetivos, princípios e
orientações. De seguida, as metas e planificações previstas e seguidas pelo grupo
disciplinar de Educação Física do Projeto Educativo da escola e o respetivo Regulamento
Interno da caraterização da turma e da calendarização escolar prevista para o ano letivo
de 2018/2019. As características dos alunos e o meio onde estes estavam inseridos
também foram tidos em conta. Os objetivos e a definição de todas as atividades a incluir
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no Plano Anual de Atividades (PAA) foram articulados com o grupo disciplinar de
Educação Física.
Após a análise do PNEF e da elaboração de um programa adaptado às
necessidades dos jovens inseridos no CEO, deliberou-se que modalidades se iriam
abordar durante o ano letivo. Foi então necessário consultar o calendário escolar para
identificar todos os feriados e pausas letivas, de modo a entender quantos tempos letivos
estavam disponíveis e de que forma se poderiam dividir as modalidades pelos tempos
letivos de forma igual. Com a possibilidade de se utilizar o campo exterior, foi
fundamental o constante acompanhamento do estado meteorológico. Tendo em atenção a
altura do ano para abordar certas modalidades, no inverno foram abordadas modalidades
que poderiam ser praticadas no pavilhão e na segunda metade do ano modalidades que
conseguissem ser realizadas no exterior. Tendo em conta que nesta escola não existe
rotação de espaços e que existem dois espaços disponíveis, a liberdade para abordagem
das matérias foi maior e a facilidade de alteração de espaço foi uma mais valia, pois em
situações de imprevisto devidos a intempéries não existiam constrangimentos em trocar
de espaço.
Outro tópico que foi prioritário ter em atenção a médio prazo foi o facto destes
jovens apresentarem níveis de interesse muito baixos, sendo que, não era aconselhável a
repetição da mesma modalidade durante um período alargado. Foram então escolhidas
seis modalidades presentes no PNEF e essas mesmas foram abordadas ao longo do ano.
Em cada período todas as modalidades eram abordadas, mas com incidências diferentes.
Surgiu então a necessidade de dividir as UD em três partes distintas, segmentadas
de acordo com os períodos letivos e os respetivas pausas e feriados. Construi-se um plano
anual onde se abrangeu todas as UD ao longo do ano. Cada UD tem entre quinze ou
dezasseis aulas de cinquenta minutos.
Contudo, apesar do plano anual ter como principal característica a sua
adaptabilidade, não surgiram ao longo do ano situações para a sua alteração. Apesar de
no decorrer do ano letivo a turma se ter alterado a nível numérico por algumas saídas ou
mudanças de turma e algumas entradas, o nível da mesma manteve-se constante. Não
houve necessidade de recomeçar uma UD do início ou alterar por completo a mesma.
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Tabela 1 - Número de aulas lecionadas por UD e por período
UDs/Período

1º

2º

3º

Total

Ténis

8

3

4

15

Basquetebol

8

3

4

15

Voleibol

5

8

3

16

Futebol

4

8

4

16

Badminton

5

8

3

16

Ginástica

5

7

4

16

Outras (Freesby)

0

5

1

6

35

42

23

100

Total

A aplicação do protocolo de testes “FITescola” decorreu ao longo de seis semanas
por período, tendo sido realizada três vezes no final de cada período letivo. Cada semana
foi realizado um teste do programa.
Foi decidido em grupo de estágio a realização dos seguintes testes: Vai e Vem,
Teste do Abdominais, Teste das Flexões, Teste de Velocidade (vinte metros), Teste de
Impulsão Horizontal e ainda medições do peso e altura para cálculo do IMC de cada
aluno. Foi possível a aplicação dos testes com grande rigor metodológico não só devido
ao material disponível no CEO, mas também devido à colaboração dos alunos, estes
mostravam-se sempre interessados em realizar os testes com grande empenho.
Unidades Didáticas – Unidades Temáticas
Consegue-se definir Unidade Didática (UD) como uma planificação de cada
bloco de matéria, uma ferramenta a médio prazo com um nível de especificidade superior.
Define-se então como um conjunto de aulas, com estruturas organizativas semelhantes,
centradas na persecução de um conjunto de objetivos.
Segundo Quina (2009) a UD estrutura-se organizadamente a partir de um
conjunto de aulas focadas num objetivo ao longo de um determinado período. Sendo que
o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socio-afetivo são a base da construção dos
objetivos para cada aluno, sendo uma jornada seguindo uma lógica de processos, onde
estes estão enquadrados no sistema de ensino-aprendizagem.
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Para a elaboração de uma UD é necessário ter em atenção o seu conteúdo e
estrutura, sendo fundamental considerar os objetivos, as matérias e as linhas
metodológicas presentes nos programas e no plano anual.
“…garantir, sobretudo, a sequência lógico-específica e metodológica da matéria e
organizar as atividades de professor e alunos, por meio de regulação e orientação
da ação pedagógica…” (Bento J. O., 1998)
Desta forma, no processo de elaboração das UD é importante ter em consideração
a sua organização e estrutura, contemplando sempre o PNEF e os objetivos conjeturado
pelo grupo disciplinar, determinar os objetivos a serem atingidos, as estratégias a aplicar,
os momentos de avaliação e explicitar os principais recursos. É ainda necessário explicitar
com clareza a função didática de cada aula, sendo que para Bento J. O. (1998) estas podem
ter a função de introdução, exercitação, consolidação e avaliação diagnóstica, formativa
e sumativa.
De acordo com Bento J. O. (2003) “um planeamento adequado de unidades
temáticas tem que ser algo mais do que a distribuição da matéria pelas diversas aulas, tem
que ser a base para uma elevada qualidade e eficácia do processo real de ensino.”
Os objetivos e as estratégias da UD devem apenas ser definidos após a realização
da avaliação diagnóstica e de uma ponderação pormenorizada. Deve-se analisar essa
avaliação, a situação da turma e os recursos temporais para que seja possível criar uma
extensão e sequência de conteúdos de acordo com as carências dos alunos. A introdução
dos conhecimentos deve ser feita de forma gradual, respeitando a velocidade de evolução
de cada aluno. Sendo assim, as estratégias e estilos de ensino devem ser adequados à
evolução dos alunos podendo estas ser variáveis consoante os objetivos e a forma como
a turma encara a modalidade.
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Neste sentido, foi elaborado um documento para cada UD com estruturas
idênticas, objetivos e orientações dos métodos de ensino. Os conteúdos didáticos
definidos são conteúdos indispensáveis no decorrer do planeamento, concretização e
avaliação. Desse modo, o corpo das UD foi composto pelos seguintes conteúdos:
→ Breve enquadramento histórico;
→ Regulamento da modalidade;
→ Objetivos gerais e específicos da educação física e da modalidade,
enquadrados com o nível de desempenho e aptidão individual (nível
introdutório, elementar e avançado);
→ Habilidades motoras (conteúdos técnicos e táticos de cada modalidade,
com alusão às componentes críticas, aos erros comuns e aos critérios de
êxito, princípios de jogo, entre outros);
→ Caraterização dos recursos humanos, espaciais, materiais e temporais
disponíveis; caraterização da turma;
→ Extensão e sequenciação de conteúdos;
→ Estruturação dos conteúdos aula a aula;
→ Avaliação na sua vertente diagnóstica, formativa, sumativa e de
autoavaliação; critérios de avaliação;
→ Estratégias de ensino-aprendizagem, estilos de ensino, modelos didáticos,
medidas de gestão, organização, instrução, controlo dos alunos e decisões
de ajustamento;
→ Balanço final, permitindo uma reflexão fundamentada de todo o processo
de ensino.
É fundamental ainda salvaguardar que foi utilizado o método de Unidades
Temáticas que consistiu em dividir todas as UD pelo ano letivo inteiro. Assim, garantiuse que os alunos tinham contacto com todas as modalidades definidas previamente
durante todo o ano letivo, fazendo com que nunca se perdesse o contato com uma das
UD.
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Esta estratégia foi aplicada fundamentalmente devido às características
apresentadas pelos alunos do CEO, visto serem jovens com grande défice de atenção e
concentração. Se se abordasse uma UD no início do ano e nunca mais se voltasse a realizar
nada dessa mesma UD, pouco seria assimilado pelos alunos. Então, a solução encontrada
foi dividir as UD em Unidades Temáticas, subdividindo a mesmo por períodos de
incidência maiores ou menores consoante o plano anual.
Planos de Aula
Antes de qualquer aula o docente tem já um projeto da forma como ela deve
decorrer. Uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais e
fundamentadas, sendo ideal que este se apresente representado de alguma forma. Sendo
muito mais fácil para o professor guiar a sua aula de acordo com aquilo que idealizou.
Sendo o plano de aula a última etapa do planeamento do processo de ensinoaprendizagem, é um instrumento muito importante para o desenvolvimento adequado do
ensino, visto que o resultado da aula é altamente influenciado pela qualidade da
preparação desta etapa. Pode-se então concluir que cada aula é uma reunião entre a
conceção e a ação, patenteando-se como uma “unidade organizativa e pedagógicodidática fundamental do processo de ensino-aprendizagem” que deseja, de forma
sistemática, envolver-se com o desenvolvimento da personalidade dos educandos através
de um processo de formação e educação eficiente. (Bento J. O., 1998)
Para que o registo dos planos de aula fosse algo coerente e constante foi necessário
a utilização de um modelo previamente existente, de modo a explanar os conteúdos que
iriam ser abordados durante a aula de forma organizada e sistemática. Sendo assim, o
plano aula subdivide-se em três partes distintas. Uma parte inicial onde é feita uma ponte
com a aula anterior e é ainda realizada uma contextualização da aula. É nesta parte que
se abordam os objetivos previstos para a aula, os conteúdos que irão ser abordados e se
introduzem exercícios de aquecimento. A segunda parte do plano, a parte fundamental, é
o cerne da prática. Nesta aplicam-se todos os objetivos previstos para a aula através da
utilização de exercícios específicos e especialmente pensados para melhor alcançar as
necessidades dos alunos em relação à UD lecionada. Aqui está englobada uma explicação
detalhada dos exercícios e da sua organização, assim como as componentes críticas dos
gestos técnicos abordados e ainda os critérios de êxito, sejam estes destinados ao gesto
técnico ou à realização do exercício. Acrescenta-se ainda, consoante o objetivo geral da
aula, os objetivos específicos para cada exercício, bem como a hora e a duração dos
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mesmos para melhor organização e controlo da prática. A última parte da aula, designada
de parte final, acontece após o retorno à calma utilizando exercícios de relaxamento.
Nesta parte é feito um balanço final da mesma e mais uma vez são feitas pontes para a
aula seguinte. É ainda nesta parte que é feita a avaliação dos jovens quanto ao seu
comportamento e desempenho na aula. Este procedimento é regulamentado pelo CEO,
pois estas avaliações são fundamentais para o quotidiano dos jovens.
É ainda pertinente acrescentar que todos os planos de aula foram executados,
raciocinados e refletidos, objetivando a construção de um instrumento voltado para
algumas inquietações: a rentabilização do tempo de prática, do material e do espaço; a
redução das transições entre exercícios; a manutenção da segurança de todos e a aplicação
de algumas estratégias de ensino que potenciassem a aprendizagem e o progresso dos
alunos.
Por fim, evidencio as reflexões que foram efetuadas analogamente às ações como
docente nas fundamentações e razões das opções tomadas em cada plano de aula e nas
reflexões pós-aula em relatórios críticos ou em reuniões conjuntas com o núcleo. Em
relação ao primeiro ponto, essas reflexões centraram-se nos objetivos, estratégias, estilos
e modelos de ensino, bem como nos ajustamentos enquadrados com as necessidades e
características individuais da turma.
Relativamente aos objetivos, às estratégias, estilos e modelos de ensino, à escolha
de exercícios ou aos ajustamentos enquadrados com as necessidades e caraterísticas
individuais da turma, estes foram sempre discutidos e trabalhados no seio do núcleo de
estágio nas reflexões pós-aula em relatórios críticos ou em reuniões conjuntas com o
núcleo.
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Realização
Passado o planeamento, etapa pré-interativa, assim designada por Piéron, (1996),
foquemo-nos na fase interativa (i.e realização). Aqui irá ser apresentada a ação enquanto
docente, refletindo e descrevendo sobre a aplicação prática do planeamento, almejando
sempre o melhor processo de ensino-aprendizagem.
É nesta fase que somos postos à prova relativamente às nossas capacidades
enquanto docentes. Se somos ou não capazes de transmitir conhecimentos, criar empatias
e proporcionar o desenvolvimento de novas capacidades e habilidades.
Nesta etapa do trabalho serão analisadas as várias dimensões da intervenção
pedagógica, sendo estas a instrução, a gestão, o clima e a disciplina. As duas últimas
aparecem, muitas vezes, associadas e dependentes.
Intervenção Pedagógica
Sendo a intervenção pedagógica um aglutinar de processos e princípios que levam
ao sucesso das aprendizagens dos alunos é fundamental explanar aquilo que foram as
quatro subdivisões desta intervenção - instrução, gestão, clima e disciplina. Estes são os
alicerces para um processo de ensino-aprendizagem eficaz.
INSTRUÇÃO
Compreenda-se a instrução como o ato ou efeito de instruir. Na instrução,
aglomeram-se diversos comportamentos e técnicas pedagógicas que se vão adquirindo
com a prática e com as experiências para melhor transmitir informação, sem nunca
perdermos de vista os objetivos de aprendizagem pré-estabelecidos.
Componentes da dimensão instrução:
→ Preleção;
→ Questionamento;
→ Demonstração;
→ Feedback.
Foi fundamental no decorrer das aulas a utilização da preleção, havendo sempre
uma preleção de introdução à aula e um final de balanço sobre o sucedido na mesma. A
primeira auxilia na compreensão dos objetivos didáticos da aula, encaixando-a na UD.
No que toca à preleção final, esta tem a função de fazer o balanço da aula, analisá-la e
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tirar elações para as aulas futuras. Em jeito de reflexão é ainda analisado o desempenho
dos alunos e revistos os conteúdos abordados.
Logo desde o início do período de realização denotámos que, para que a preleção
ser eficaz, era necessário manter um discurso bastante claro, curto, conciso e objetivo,
pois os alunos do CEO apresentam grandes dificuldades de concentração. Assim, para os
cativar, para além de um aprofundado conhecimento dos conteúdos e uma preparação
cuidadosa do discurso, foi ainda necessário um forte questionamento direto aos alunos.
Isto ajudou a mantê-los focados naquilo que se está a transmitir. Contudo, existem ainda
outros fatores de extrema importância para uma boa preleção tais como:
‘’…possuir uma linguagem acessível, compreensível e pausada, descrevendo
completamente os conteúdos ou tarefas e referindo as suas condições, objetivos
e critérios de êxito; realizar uma demonstração de todas as habilidades num
contexto idêntico ao da prática, com uma boa visão de todos os gestos,
assegurando também a sua pertinência, rigor e critério; garantir a segurança de
todos; e, verificar se todos compreenderam as instruções, antes do início da
prática, através da aplicação de questionamento.’’ (Siedentop, 2008)
Visto que desde cedo nos apercebemos das dificuldades que a turma apresentava
em termos de concentração, foi-nos aconselhado que tivéssemos em atenção as nossas
preleções. Foi fundamental que logo nas primeiras aulas as nossas preleções fossem
bastante concisas e diretas, fazendo com que existisse um bom tempo de empenhamento
motor

dos

alunos.

O

importante

na

demonstração

é

transmitir

ao

aprendiz/observador/aluno as características espaciais e temporais corretas do
movimento.
Para além das preleções iniciais e finais é elementar que haja um momento de
introdução antes da realização dos exercícios para que o mesmo seja mais bem
compreendido. Há que existir uma boa explicação realizada por um discurso simples e
direto, utilizando o questionamento para garantir a atenção dos alunos. Apesar disto, é
fundamental haver uma demonstração do exercício.
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Podemos então dizer que a demonstração, sendo um elemento de intervenção
pedagógica, é essencial para a transmissão de conhecimento. Não só pode ser utilizada
para uma melhor explicação de um gesto técnico-tático, mas também para a compreensão
e a execução de um exercício. Durante as demonstrações tentámos manter a turma
concentrada, evitando distrações e comportamentos de desvio. Devido às caraterísticas
dos jovens do CEO, estes momentos eram muitas vezes pretexto para distrações. Por esse
motivo, tivemos de procurar soluções para evitar esses comportamentos. Uma das
soluções passou por escolher o melhor executante para demonstrar o exercício enquanto
acompanhávamos a execução com feedback, proporcionando uma informação auditiva e
visual em simultâneo.
Outra ferramenta de intervenção pedagógica que se mostrou bastante útil durante
as nossas preleções foi o questionamento. O principal objetivo desta estratégia consiste
na compreensão da aprendizagem dos alunos, percebendo se estes estavam atentos e a
acompanhar a explicação. O questionamento demonstrou-se uma estratégia bastante
eficaz, evidenciando uma aprendizagem rápida e uma forma de manter a turma
concentrada.
Contudo, o questionamento pode apresentar as suas falhas. Tivemos então de ter
em atenção determinados pormenores em relação a esta ferramenta. Se a questão não
fosse bem interpretada ou se os alunos não se mostrassem na posição de responder
tentávamos reformular a pergunta ou conduzir os alunos a uma resposta, tendo em atenção
o tempo despendido nesta etapa para que este não se tornasse excessivo.
Piéron, (1999) referia-se aos feedbacks/informações de retorno, considerando
estes uma peça fundamental para um processo de ensino-aprendizagem eficiente. Desta
forma, os feedbacks são vistos pela nossa parte como a ferramenta mais útil para averiguar
as disparidades entre a prestação real e a ideal dos alunos. Tivemos ainda de estudar os
tipos de feedbacks passíveis de aplicar com os nossos alunos, podendo estes serem
descritivos, prescritivos, interrogativos ou avaliativos. Para além do tipo, tivemos de ter
em atenção a forma como o mesmo pode ser facultado (auditiva, visual, quinestésica ou
mista).
Consideramos que, para que existam momentos de ensino-aprendizagem de
qualidade, é fundamental a utilização frequente de feedbacks, podendo este assumir
qualquer forma e tipo. Os ciclos de feedback são o instrumento mail útil de um docente.

32

Caso se dê um feedback ao aluno e ele não corrija o seu erro, significa que o feedback
não teve a recetividade pretendida. Isto demostra a importância de fechar os ciclos de
feedback, garantindo assim que a informação foi assimilada, compreendida e posta em
prática. Caso este fenómeno não aconteça o complexo ensino-aprendizagem fica
comprometido.
No decorrer do ano e como consequência da aprendizagem recebida,
consideramos que o feedback quanto mais variado e completo melhor, pois alcança-se
uma transmissão de informação mais eficaz. Portanto, um feedback misto apresenta-se
como a melhor forma de assegurar a passagem de conhecimento. Como já referimos
anteriormente a interrogação é uma forte ferramenta que pode ser complementada com
mais tipos de feedback. Uma das formas que achámos mais adequadas e que ajudou a
combater a personalidade fechada e séptica dos alunos do CEO foram os feedbacks
quinestésico, pois o toque é algo que realmente incomoda estes jovens que demonstram
falta de confiança. Utilizar este tipo de passagem de informação através do contato físico
foi algo crucial para o ganho de confiança por parte dos jovens.
‘’…para transmitir feedbacks adequados, devíamos ser detentores e
conhecedores das habilidades e conteúdos em questão para podermos descobrir e
determinar a presença ou ausência de critérios indispensáveis para o rendimento,
desenvolvimento, aperfeiçoamento e aprendizagem do discente.’’ (Siedentop D. ,
2008)
Este apontamento de Siedentop (2008) realça a importância do conhecimento do docente
em relação a todos os conteúdos abordados, pois dependerá disso a qualidade dos seus
feedbacks. É fundamental que o docente tenha consciência das suas limitações e que isso
não seja um impedimento para o processo de ensino-aprendizagem. Consideramos que é
de maior importância que o docente procure a constante formação, não só para cimentar
os seus conhecimentos, mas também para os alargar. Um professor estagnado não é um
docente competente.
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GESTÃO
Consideramos que a arte de gerir e organizar uma aula passa fundamentalmente
por aquilo que o professor é capaz de passar para os alunos desde o primeiro impacto,
sendo que o fator determinante é o empenho motor que o docente consegue imprimir nos
seus discentes. No decorrer do ano tentámos promover o empenho motor, provocando
estímulos positivos para que os alunos se empenhassem inteiramente na prática, evitando
assim comportamentos inadequados ou de desvio, transições e paragens prolongadas.
Podemos então definir que esta subcategoria abrange um combinado de organizações
previamente pensadas pelo professor, tais como a arrumação do material, o chamar a
atenção dos alunos, a transição entre exercícios e a formação de grupos e equipas.
O planeamento e a estruturação de todas as aulas foram os fatores que nos
acompanharam ao longo do ano letivo. Tentámos sempre organizar os planos de aula de
forma a serem ajustáveis e flexíveis ajudando assim a uma gestão eficaz. Se houver uma
boa estrutura dos tempos da aula, isto irá fazer com que o professor tenha mais liberdade
para se concentrar na aprendizagem dos alunos.
A maior dificuldade de gestão encontrada não se prendeu pelo fato de ter de haver
uma organização rigorosa, uma vez que o número de alunos presentes era bastante
reduzido, mas sim encontrar estratégias de organização para um número tão reduzido de
alunos. No entanto, com as aprendizagens desenvolvidas ao longo do ano e em reuniões
de grupo de estágio foram encontradas soluções, tais como jogos reduzidos e jogos de
cooperação.
Para além do problema anteriormente apresentado, temos que referir que um dos
pontos de maior importância relativamente ao parâmetro da gestão é a criação de rotinas.
A criação de rotinas de comportamentos é fundamental para o funcionamento saudável
da aula, é através dessas rotinas que o docente pode otimizar o tempo de prática,
diminuindo os tempos mortos, trocas de exercício ou de simples organização. Facilmente
o professor consegue organizar os alunos de modo a que estes comecem a ganhar certos
hábitos. A chegada e preparação para o início da aula são um bom exemplo onde as rotinas
devem ser criadas. Algo que tentámos fazer à chegada dos alunos foi informá-los que
estes se deviam equipar o mais rapidamente possível e ficar juntos do professor para a
preleção inicial. De referir ainda que, em todas as aulas, o material necessário era
organizado por nós antes do começo da mesma, sendo esta uma ferramenta facilitadora
do início da aula.
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Uma outra estratégia implementada no âmbito da organização e gestão da aula foi
a utilização de exercícios semelhantes de aula para aula, apenas com pequenas variações
consoante o objetivo pré-definido. Este modo de atuar ajudou a que os alunos já
familiarizados com os exercícios os compreendessem mais facilmente e assimilassem
rapidamente. Mais uma vez, os jovens em causa são adolescentes com níveis de
compreensão reduzida, por isso tudo o que fosse facilitar a sua compreensão seria uma
mais valia para a aula e para o encurtamento das nossas preleções ou explicações.
Sendo uma sessão composta por um conjunto de momentos, o nosso objetivo
essencial passava por potenciar e rentabilizar o melhor tempo útil de prática e
proporcionar o melhor empenhamento motor possível. Quanto maior e melhor fosse o
planeamento relativamente à gestão e organização da aula, mais fluída e eficiente esta se
tornava. Apesar disso, temos a noção de que esta dimensão sofreu uma das maiores
progressões na nossa prática pedagógica.
Posto isto, temos que referir que inicialmente a nossa maior preocupação em
termos de organização e gestão era fazer com que os alunos estivessem concentrados
durante as explicações e também durante a exercitação, tentando sempre retificar se algo
não estivesse a correr como previsto. Independentemente deste facto, os feedbacks eram
na mesma entregues, no entanto, os ciclos é que muitas das vezes não eram fechados.
Com o decorrer do ano letivo e através das aprendizagens recebidas o nosso foco
foi deixando de ser a organização, pois já tinham sido criadas rotinas e laços de
compreensão com os alunos. Passou a ser a aprendizagem a personagem principal para
que houvesse um desenvolvimento potenciado das competências e conteúdos lecionados.
CLIMA E DISCIPLINA
Existe da nossa parte uma compreensão do quanto o clima e a disciplina estão
intimamente relacionadas e ainda que estas duas dimensões estão correlacionadas e
condicionadas pela qualidade da gestão e da instrução da aula. Para tal, houve sempre da
nossa parte um cumprimento rigoroso no que diz respeito a regras. Estes jovens tiveram
um percurso dificultado devido ao facto de não haver uma linha orientadora nas suas
vidas e não terem limitações e regras que os conduzissem. Por esse motivo, foi muito
importante a estruturação de um conjunto de normas que os alunos deveriam cumprir
durante as nossas aulas.
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Começámos por averiguar quais seriam os principais focos de indisciplina
possíveis de se alterar. Constatámos que os jovens tinham grandes dificuldades em
manterem-se concentrados durante as explicações ou, que se estivessem na posse de
material, permaneceriam sempre mais interessados em utilizar esse mesmo material do
que ouvir o professor. Foi fundamental que desde o início houvesse um conjunto de
regulamentos que ajudassem não só o professor no processo de ensino, mas também
orientassem os jovens para uma aprendizagem mais eficaz.
Deparámo-nos ainda com outra dificuldade em relação à indisciplina: os jovens
do CEO têm grandes dificuldades em receber uma correção. Muitos dos jovens tomam
isso como um ataque pessoal, como se o professor o estivesse constantemente a criticar
por não fazer o gesto técnico correto ou pretendido. Aqui foi essencial que houvesse
sempre uma pequena conversação à parte da turma com o aluno em causa para que este
entendesse que o que o professor procura é o seu progresso e melhorias no seu
desenvolvimento motor.
Outra problemática que se levantou em termos de clima e disciplina foram as
espectativas dos alunos. Isto é, muitos dos jovens não tinham tido qualquer contato com
outras modalidades desportivas para além do futebol e, em poucos casos, o basquetebolCada vez que eram abordadas UD diferentes, os jovens tendiam a ter comportamento que
dificultavam o processo de ensino-aprendizagem, mostrando sobretudo desinteresse e
apatia para com os exercícios propostos. Para combater estes comportamentos menos
apropriados, foi necessário compreender o que é que motivava os alunos para a prática,
levando-os a estarem mais concentrados e empenhados. A solução que encontrámos foi
a competição, no entanto a demasiada competitividade também traria e trouxe alguns
comportamentos de indisciplina. Apesar disso, estes eram muito mais facilmente
resolvidos do que os primeiros de desinteresse. Decidimos dividir a aula em partes
distintas: uma parte inicial em que se trabalhava a cooperação entre os jovens,
estimulando comportamento fundamentais de compreensão pelo próximo e entreajuda e
uma segunda parte mais competitiva onde se trabalhava sobretudo em oposição, fazendo
perceber aos jovens as noções de regras e respeito pelo adversário.
Com tantas dificuldades encontradas foi essencial o trabalho feito no ceio do
núcleo de estágio, onde nas reflexões pós-aula eram sempre debatidas ideias de como
combater os comportamentos de desvio, procurando sempre melhorar o clima. A
estratégia inicial para além da criação de rotinas foi o silêncio, limitando-nos a aguardar
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que a turma compreendesse que era preciso ser mantida a ordem. No início, esta
abordagem funcionou bastante bem, mas com o decorrer de algumas aulas foi perdendo
força. Foi necessário que se procurassem outras estratégias. Chegámos à conclusão de
que a variação das estratégias é a forma mais eficaz para prender a atenção dos jovens.
Desta forma, fomos conseguindo transmitir hábitos de comportamento adequados,
sensibilizando a turma para a necessidade de se manter atenta e em silêncio. Em alguns
momentos os próprios intercediam sobre os seus colegas com o objetivo de proporcionar
atenção entre todos. No decorrer dos vários exercícios, fomos também mantendo a nossa
presença, circulando bastante pela turma e mantendo uma visão ótima e frequente de
todos, transmitindo por vezes feedbacks de um canto do espaço de aula para o outro.
Transmitindo aos alunos uma noção de presença e controlo, mesmo estando distantes.
Denotámos também que uma estratégia fundamental para manter os alunos
motivados e concentrados nas tarefas foi através do reforço positivo. Tudo o que seja
informação de retorno positiva faz com que os alunos se sintam bem e confiantes com as
suas capacidades, exponenciando assim o seu empenho no decorrer dos exercícios.
Entendemos que a motivação para a prática levou os alunos a um maior empenhamento
motor e, com isso, a um melhor desenvolvimento do seu processo de ensinoaprendizagem.
Este é um contexto muito específico (CEO) e que obriga a uma grande capacidade
de adaptação à estabilidade emocional dos alunos, pois são jovens com um histórico
pessoal forte e com oscilações de personalidade e humor que interferem diretamente com
o funcionamento das aulas e até do planeamento. Um fator que se tornou bastante útil
para ajudar no controlo de situações de desvio ou até mesmo de indisciplina prende-se no
facto de que no CEO após todas as aulas os jovens serem avaliados quanto ao seu trabalho
e ao seu comportamento, sendo que estas avaliações influenciam diretamente o seu diaa-dia no centro. Esta constante avaliação demonstrou-se uma ferramenta bastante útil, no
entanto era apenas usada em casos bastante esporádicos.
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Resumindo, assumimos que estes parâmetros nos apresentaram grandes
dificuldades ao longo do ano letivo, contudo, com a forte ajuda do nosso orientador,
conseguimos ultrapassar as situações mais complicadas e aprender praticando a melhor
forma de lidar com situações de indisciplina. De acrescentar ainda que o clima e a
disciplina estão fortemente dependentes das caraterísticas do docente. Se o docente
imprimir um bom clima na aula rico em momentos de prática e de aprendizagem, será
muito mais fácil manter um clima adequado. A grande fatia do bolo prende-se com o
docente e não com as características da turma. Apesar destas influenciarem, não são o
ponto fulcral.
Justificação das opções tomadas e ajustamentos
Sendo a docência um papel de extrema complexidade e responsabilidade, uma vez
que anexa a si um conjunto de variáveis que nem sempre estão sobre o controlo do
docente, dedicámos bastante tempo à reflexão crítica do nosso ensino, para que o processo
de ensino-aprendizagem não fosse comprometido.
Através de reflexões ponderadas e pensadas tomámos todas as decisões
relativamente aos processos, estratégias e metodologias utilizados, seguindo sempre os
concelhos que nos eram dados. Apesar dos nossos esforços, temos consciência que nem
todas as opções que tomámos foram as mais acertadas. O que é de ressalvar é a tomada
de posição que nos levou a repensar, reformular e reajustar essas opções, sempre com o
intuito de melhor servir o propósito e o objetivo.
É fundamental que o professor tenha a capacidade de ‘’reinformar’’ ou modificar
a tarefa logo que uma proporção elevada de alunos não obtenha o sucesso pretendido para
a mesma (Piéron, 1996). Assim, o docente deve manter a máxima atenção de modo a
compreender as dificuldades da turma na realização de algum exercício, alterando-o
assim que necessário.
Os ajustamentos e alterações podem surgir em qualquer dos parâmetros referidos:
tanto no plano anual, como nas UD e, sobretudo, nos planos de aula. Estes últimos são
sempre os que são mais sujeitos a alterações e ajustamentos porque o momento da prática
pode trazer constrangimentos e preocupações que durante o planeamento não foram
pensados. Decidimos caracterizar todos estes elementos como orientadores, suscetíveis
de alteração a qualquer momento. Um docente competente tem de compreender em si a
capacidade de se autocriticar, de olhar para si e ver onde é que pode haver uma
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oportunidade de melhoria, uma vez que o ensino em EF se caracteriza pela incerteza e
complexidade e por situações que podem ser previstas anteriormente.
Os planos de aula são o elemento que mais vezes é suscetível de alteração ou
ajustamento, por muito pensado e estruturado que estes estejam. É um momento em que
a imprevisibilidade domina e, muitas vezes, os fatores que influenciam os ajustamentos
são fatores externos à aula, os quais o docente não tem qualquer controlo. Os atrasos na
chegada ao pavilhão, o reduzido número de alunos, as atividades imprevistas e chamadas
por parte do gabinete médico são só alguns exemplos de acontecimentos que escapam ao
controlo do professor e que obrigam a tomadas de decisão de última hora em termos de
tempo de prática como de organização e dinâmica da aula.
Sendo o CEO uma instituição com características muito próprias e específicas era
normal a ausência de alunos devido a doença, saídas para idas ao tribunal ou hospital,
idas ao gabinete do psicólogo, apoios escolares, baixa médica ou até recusa por parte do
aluno. Isto fez com que o início de cada aula fosse sempre inesperado. Tivemos de
repensar a estrutura da aula constantemente de modo a combater estas adversidades.
No entanto, é de salientar que com todas estas adversidades e possibilidades de
ajustamento foi possível aprender bastante, dando-nos bases muito bem cimentadas e,
sobretudo, confiança para não ter medo de alterar o planeado. Todas estas dificuldades
foram bastante benéficas para as nossas aprendizagens, fazendo com que o nosso
desempenho enquanto docentes melhorasse bastante.
Assistência às aulas
No âmbito das tarefas propostas no guia de EP é proposto que semanalmente
participemos nas aulas dos nossos colegas de estágio e mensalmente de outro professor
do grupo disciplinar de EF. A participação consistia na observação das aulas lecionadas
e posterior reflexão crítica. Para além destas observações, foi ainda realizada o
acompanhamento de uma turma externa do CEO referente a um diferente ciclo de estudos.
Este acompanhamento foi feito na Escola EB 2, 3 Martim de Freitas com a turma do 9ºE
e com o professor Rui Silva.
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“…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…’’ (Aranha, 2005)
Segundo o autor acima referido, a observação é um instrumento chave para o
desenvolvimento das capacidades do docente. É com base nestas afirmações que se pode
justificar a importância da observação de outras perspetivas, ideias e métodos de ensino
para que consigamos desenvolver e melhorar os nossos próprios processos de ensinoaprendizagem.
Assim, como afirma Correia (2016), a observação como componente integrante e
reguladora da prática educativa deverá permitir a recolha sistemática de informações que,
após serem refletidas, apoiam as tomadas de decisão adequadas à promoção da qualidade
das aprendizagens. Independentemente dos anos de experiência, das trajetórias
profissionais e do ciclo de vida profissional docente, a formação de professores através
da observação de práticas consideradas interessantes perpetua-se no tempo,
contemplando não só uma dimensão técnica da profissão, mas também um saber estar de
acordo com as exigências da profissão e as especificidades que os contextos educativos
nos colocam.
Em suma, podemos afirmar que a observação teve um papel fundamental ao longo
do ano letivo, proporcionando momentos de aprendizagem bastante enriquecedores,
oferecendo perspetivas de docentes com níveis de experiência superiores o que leva a
aquisição de diferentes pontos de vista, abordagens e métodos de trabalho diferenciados.
Todos estes pontos são fundamentais para o desenvolvimento das capacidades de docente,
sendo fácil na perceção de que a observação é um fator fundamental para a educação,
devendo sempre estra presente em todos os processos de ensino-aprendizagem.
Afirmemos então que este momento funcionou como feedback para nós docentes em
início de carreira, fazendo-nos refletir sobre as nossas aulas e dando-nos ideias para
diferentes abordagens, diferentes e melhores estratégias, tendo sido possível a realização
de transferes para as nossas próprias aulas.
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Avaliação
Avaliação é o ato de avaliar, determinar o valor de algo, compreender e apreciar,
mas avaliar no contexto escolar é muito mais complexo pois passa por um emaranhado
processo de análise e observação de competências e conhecimentos com vista a uma
classificação final. Segundo Sánchez (1996) avaliar consiste em atribuir um valor, um
juízo sobre algo ou alguém, em função de um projeto implícito ou explícito.
Contudo, por observarmos que o método de avaliação vai muito para além desse
sentido podemos contemplá-lo como um processo regulador do ensino, que 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. Esta verificação deve ser utilizada por professores e alunos para,
em conjunto, suprir as dificuldades de aprendizagem. A avaliação tem ainda por objetivo
conhecer o estado geral do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino das
diversas disciplinas em função dos objetivos curriculares fixados. [Decreto de Lei nº
139/2012 (despacho normativo nº 24-A/2012), de 5 de julho; Cap. III]
Podemos referir que a avaliação, seja esta de curto ou longo prazo, é um utensílio
valioso no que toca à averiguação dos objetivos traçados. Só assim podemos ter
consciência se aquilo que foi planeado e pensado inicialmente se está a concretizar ou se
é necessário realizar algum ajustamento. Consideremos então a avaliação como um
scanner que verifica as principais dificuldades da nossa turma, traçando linhas
orientadoras ao longo do processo de ensino-aprendizagem para que este rume até ao
porto pretendido.
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. Devido ao seu grau de importância, avaliar não se revelou
uma tarefa fácil. Sendo esta uma tarefa muito subjetiva cabe ao professor possuir um
elevado conhecimento daquilo que se propõe a avaliar, caso contrário avaliar seria uma
tarefa realizada em vão. Para além desta tremenda responsabilidade ainda se exige que o
professor consiga ter uma capacidade de observação muito elevada. O docente tem se
gerir a aula, dar feedbacks, corrigir, observar, avaliar e registar a avaliação, como
podemos constatar foi uma tarefa onde apresentamos grandes dificuldades devido ao
elevado grau de complexidade.
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‘’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 variadas as funções outorgadas à avaliação. Referir-nos-emos às funções pedagógicas
fundamentais: 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) orientar, certificar e
regular.
Avaliação Diagnóstica
A avaliação inicial ou diagnóstica caracteriza-se por ser o primeiro momento de
apreciação das capacidades da turma referente a cada UD. Foi feita uma avaliação
diagnostica de todas as UD logo nas primeiras semanas de aulas, isto porque, para além
de estarmos a trabalhar com o modelo por etapas, estamos ainda a utilizar unidades
temáticas. É necessário averiguar as capacidades dos alunos em todas as matérias logo
desde o início do ano.
Sendo assim, Ribeiro A. (1989) afirma que “a avaliação incial 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.”
Apesar da avaliação inicial ter sido realizada logo no início do ano letivo, esta
pode ser realizada em qualquer momento que o docente ache oportuno, nomeadamente
no início de cada UD. É importante que esta avaliação utilize testes com um número
reduzido de parâmetros e onde não haja um espectro de avaliações muito extenso.
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Consideramos ainda que este trabalho é fundamental e muito criterioso, pois é
com base na informação recolhida que poderemos construir o ponto de partida para a
elaboração das UD, ajustando sempre às dificuldades e desenvolvimento das
competências dos alunos.
O objeto da primeira etapa de trabalho com a turma, no começo do ano letivo, é a
avaliação inicial, cujo propósito fundamental consiste em determinar as aptidões e
dificuldades dos alunos nas diferentes matérias do respetivo ano de curso, procedendo
simultaneamente à revisão/atualização dos resultados obtidos no ano anterior. (Jacinto,
2001, p. 31)
As metodologias utilizadas na realização da Avaliação Inicial trouxeram como
vantagens a aquisição de informações detalhadas e diversificadas centradas nas
necessidades dos alunos.
Os critérios de avaliação estabelecidos pelo Departamento de EF e pelo professor
permitirão determinar concretamente o grau de sucesso dos alunos. Os critérios de
avaliação constituem, portanto, regras de qualificação da participação dos alunos nas
atividades escolhidas para a realização dos objetivos e do seu desempenho nas aulas
(Jacinto, 2001). O PNEF apresenta ainda que existem três grandes áreas de avaliação
específicas da EF, que são efetivamente A – Atividades Físicas (Matérias), B - Aptidão
Física e C - Conhecimentos relativos aos processos de elevação e manutenção da Aptidão
Física e à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais no seio dos quais
se realizam as Atividades Físicas. Sendo que dentro de cada matéria (A) o aluno pode
situar-se num dos seguintes níveis: a) não atinge nível introdutório; b) nível introdutório
(I); c) nível elementar (E) ou d) nível avançado (A).
Tendo em conta todos estes aspetos a avaliação inicial tratou-se de uma base que
serviu de suporte ao professor e aos alunos na definição de objetivos, na escolha de
matérias a abordar, assim como no tempo despendido para cada uma delas.
Avaliação Formativa
A Avaliação Formativa pretende demarcar a posição do aluno ao longo de uma
UD, reconhecendo dificuldades e proporcionando-lhe soluções. Conforme Haydt (2000)
refere, a Avaliação Formativa possibilita averiguar se os objetivos de aprendizagem estão
a ser alcançados, verificando se há compatibilidade entre os objetivos definidos e os
resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas. Através desta
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avaliação há a carência de o aluno compreender os seus erros e procurar trabalhar sobre
os mesmos, assim como também é esse o trabalho do docente, redundando numa interação
entre ambos, principalmente através de mecanismos de feedback. Estes mecanismos
permitem que o professor detete e identifique lacunas na forma de ensinar, possibilitando
reformulações no seu trabalho didático, visando aperfeiçoá-lo.
‘’…a avaliação formativa possibilita a determinação do nível inicial do aluno de
modo a que este se possa inserir de forma adequada na sequência da instrução,
fornece feedbacks quer ao professor quer ao aluno, determina quais as tarefas
difíceis e as razões para o aluno errar, assim como possibilita a adaptação das
atividades de ensino em função daquilo que o professor avalia.’’ (Batalha, 2004)
Referindo agora as principais dificuldades sentidas neste parâmetro, foram
principalmente a nossa inexperiência e o pouco tempo de prática da nossa parte. Revelouse então muito difícil conseguir averiguar todas as dificuldades dos alunos e todos os
pontos passiveis de correção. Aglutinemos a estes fatores referidos anteriormente uma
problemática maior, a personalidade dos jovens do CEO, como já referi precedentemente
são alunos diferentes, que apresentam grandes dificuldades de socialização e
compreensão, juntando ainda uma personalidade difícil. Sendo assim, tivemos de ter
sempre muita atenção e cuidado do modo como realizávamos as correções, pois os jovens
podiam facilmente desmotivar e ter uma postura de desleixe, dificultando em muito o
processo de ensino-aprendizagem.
Concluindo, considerámos que este momento de avaliação, na sua vertente
qualitativa, assumiu um papel preponderante no processo de ensino-aprendizagem, uma
vez que nos permitiu avaliar não só o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos,
como as estratégias, modelos e estilos de ensino aplicados no âmbito da ação pedagógica
e por isso, possibilitou-nos uma avaliação crítica de todo o processo guiado e estruturado
por nós. Foi através de todas as informações recolhidas que se puderam reconsiderar
processos, modificar estratégias e metodologias para que fossem potenciadas e
desenvolvidas nos alunos, novas competências e habilidades.
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Avaliação Sumativa
Numa primeira abordagem podemos afirmar que a avaliação sumativa visa
classificar os discentes segundo os seus níveis de aproveitamento do processo de ensinoaprendizagem, isto segundo Haydt (2000). Contudo a avaliação sumativa pretende ajuizar
o progresso realizado pelo aluno no final de uma unidade de aprendizagem, no sentido de
aferir resultados já recolhidos por avaliações do tipo formativo e obter indicadores que
permitam aperfeiçoar o processo de ensino.
De acordo com Ribeiro L. (1999, p. 89), atentámos este momento como “um
balanço final, uma visão de conjunto relativamente a um todo sobre o qual, até aqui, só
haviam sido feitos juízos parcelares”, e por isso somos conscientes de que esta avaliação
só fez sentido quando o processo, já longo, permitiu reunir material suficiente para
justificar uma apreciação quantitativa desta natureza.
Podemos ainda afirmar que 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 comporta uma apreciação geral do desenvolvimento
das aprendizagens e competências apreendidas pelos alunos, seja no final das UD ou das
Unidades Temáticas. Esta avaliação prende-se à classificação, mas não se esgota nela,
nem se deve confundir com esta, podendo assumir uma expressão qualitativa e
quantitativa. Assim deve-se incluir elementos de caracter qualitativo e quantitativo,
diferenciados em três domínios:
→ Psicomotor,
→ Sócio Afetivo;
→ Cognitivo.
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Devido ao facto do ensino estar a ser um misto entre o modelo por etapas e a
utilização de unidades temáticas, foi realizada uma avaliação sumativa no final de cada
período letivo, reservando então as últimas duas semanas para avaliar todas as unidades
temáticas abordadas, independentemente da etapa em que se encontravam.
Neste contexto, as avaliações consistiram na observação do desempenho dos alunos
no decorrer da aula, sendo que o foco principal da avaliação se centrava na situação de
jogo reduzido ou formal. Decidiu-se avaliar toda a prestação do aluno ao longo de todos
os exercícios pretendidos pois achamos que nem sempre a situação de jogo é suficiente
para compreender realmente as capacidades dos jovens, portanto optou-se por observar
todos os momentos inerentes à aula.
Domínio/Características
Psicomotor
- Conhecimentos motores;
- Capacidade de execução
prática.
55%

Sócio Afetivo
- Atitudes e valores

Cognitivo

(empenho, participação,

- Conhecimentos teóricos

relações interpessoais,

(regras e regulamento)

comportamento)
40%

5%

Tabela 2 - Caraterísticas e percentagem correspondente a cada domínio
Na tabela acima representada está explicito os três diferentes domínios onde a
avaliação se baseou, o psicomotor, o sócio afetivo e o cognitivo e as suas respetivas
cotações percentuais.
Para que a avaliação sumativa fosse registada foi elaborada uma grelha para o
efeito, elaborada criteriosamente e incluindo todos os conteúdos abordados até então.
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 aprendizagem que cada aluno fez.
Consideramos que a avaliação foi um dos processos mais complexos ao longo da
PL pois a EF é completamente diferente das outras disciplinas, sendo impossível
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mensurar o conhecimento do aluno somente por meio de avaliações teóricas (Simões,
2014). Porque por mais que procurássemos ser coerentes neste aspeto, foi extremamente
difícil atribuir uma nota a cada aluno, pela relação criada com cada um, pelas suas
caraterísticas e por, inevitavelmente, estarmos a atribuir uma avaliação normativa e
muitas vezes poderíamos estar a ser injustos.
Parâmetros e Critérios de Avaliação
Neste parâmetro é importante salientar que os parâmetros devem ser adequados
ao nível de ensino, adequando sempre os objetivos de acordo com o grau de desempenho
motor dos alunos. Assim, regular, orientar, e comprovar as capacidades dos alunos são
algumas funções da avaliação. Contudo, avaliar é muito mais que atribuir uma simples
classificação às capacidades e competências dos alunos.
Sendo o CEO uma instituição de reinserção social é fundamental perceber e
ajustar os nossos critérios de avaliação para ir de encontro com os ideais da instituição.
Sendo assim, é crucial valorizar o domínio sócio afetivo, visto que estes jovens carecem
de valores, civismo, empenho e responsabilidades. Então, decidimos atribuir uma cotação
de 40% a este domínio, socio afetivo, esclarecendo desde logo os alunos para este fator
ter um peso importante na sua avaliação final. Sem descorar a importância da incitação à
prática físico-desportiva, adquirindo conhecimentos e competências motoras das
modalidades abordadas, decidimos atribuir ao domínio psicomotor uma valorização de
55% e ao domínio cognitivo uma valorização de 5% da avaliação final.
“Os procedimentos e instrumentos para a avaliação devem estabelecer-se e utilizarse em coerência com o tipo de informação que se pretende obter e com o tipo de
capacidade ou de aprendizagem sobre as quais se deseja obter informação…”
(Álvarez, et al., 2004)
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. 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.
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Questões Dilemáticas
Esta dimensão do trabalho pretende abordar situações sentidas ao longo do
Estágio Pedagógico, que serviram como desafios para aplicarmos melhores e diferentes
estratégias. Estas situações serviram para colocar em avaliação a nossa capacidade de
adaptação e procurarmos mais e melhores soluções para o desenvolvimento do estágio.
Algumas situações abordadas nesta dimensão são situações com as quais não
sentimos que iríamos lidar anteriormente. Foram situações que aconteceram no dia-a-dia
e que nos fizeram compreender que a realidade profissional é, muitas vezes, distante da
realidade aprendida apenas por meio teóricos. Observámos estas situações como
exemplos daquilo que poderia acontecer no dia-a-dia de um professor de Educação Física
e utilizámo-las como ferramentas para desenvolver a nossa capacidade de trabalho.
A primeira situação que identificámos como algo que não era expectável foi a
dificuldade de ir dando feedback aos alunos nas aulas de avaliação. Foi um desafio
conciliar as aprendizagens que obtivemos antes do estágio e aplicá-las no contexto de
aula. Sendo bastante complexo a observação dos parâmetros que tínhamos definido
previamente, registo e então tinha passado o momento do feedback. Esta foi a maior
dificuldade entre conciliar estes parâmetros: a avaliação e o feedback. Contudo, após
diálogos com o núcleo de estágio e sabendo por teoria que deverá ser feita primeiro a
observação, dado feedback, ver se havia melhorias e só depois realizar a avaliação.
Discutimos este assunto com o núcleo de estágio de forma a perceber como
poderíamos melhorar esta etapa do processo de avaliação. Em discussão chegou-se à
conclusão de que, mesmo com essas dificuldades, devíamos sempre tentar fazer o esforço
de seguir a ordem estipulada pela teoria.
O segundo caso identificado foi, apesar de todos os critérios posteriormente
definidos, a atribuição de notas durante a avaliação porque se trata de um momento de
grande responsabilidade para com a ética de um docente. Sendo uma responsabilidade
acrescida pois com a avaliação vamos influenciar o futuro dos nossos alunos e a relação
que temos com eles, dai ser um momento de responsabilização acrescida. Tinha de se
partir de um ponto de avaliação geral da turma e refletir bastante nas notas em termos
comparativos. Apesar da definição prévia dos critérios, nem sempre é fácil avaliar um
movimento só tendo em conta os fatores objetivos do mesmo. Outra questão a ter em
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conta é a questão que alguns dos critérios foram difíceis de colocar numa escala de cinco
valores.
Outra questão dilemática que sentimos foi a necessidade de procurar
exaustivamente exercícios diferentes e apelativos. Uma vez que a turma tinha um número
inferior de alunos aquilo que é habitual e que os mesmos têm níveis de concentração mais
baixos, sentimos uma necessidade maior de explorar novos exercícios e novas formas de
os motivar para a disciplina. Fomos percebendo ao longo do decorrer do ano letivo que a
planificação que tínhamos feito no início do mesmo não seria suficiente para motivar os
alunos e o desafio que se colocou foi a tentativa de inovar a cada aula e a cada modalidade
de forma a mantê-los atentos e ativos.
Por fim, a caracterização desta turma obrigou-nos a refletir muito em relação à
nossa postura nas aulas. Demos por nós numa indefinição do nosso comportamento, por
não sabermos qual a reação dos alunos a um maior ou menor nível de empatia ou rigidez.
A estratégia definida foi a de tentar criar empatia com os alunos e aplicar maior rigidez
apenas quando necessário. Os momentos em que identificámos que os alunos estavam
mais malcomportados ou que estavam a desvalorizar a empatia criada pelos professores
foram os momentos em que a postura e abordagem mudaram, para se tornarem mais
rígidas.
Nesta situação consideramos que o facto de termos criado empatia com os alunos,
criou neles uma sensação de confiança e proximidade com o professor, melhorando a sua
autoconfiança e o seu comportamento na aula.

Atitude Ético-Profissional
A ética é definida pelos princípios morais por que um indivíduo rege a sua conduta
pessoal ou profissional. Neste caso, a atitude ético-profissional são os princípios pelos
quais nos devemos reger no nosso meio profissional, quer a nível de moral, quer a nível
de valores.
Para nós, esta questão está relacionada com a forma como devemos estar nas aulas
e como devemos ser professores de Educação Física. Temos à nossa responsabilidade a
educação dos alunos, servindo como um modelo e exemplo para estes.
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É impossível separar este processo educativo dos nossos valores pessoais, no
entanto, a nossa postura enquanto docentes deve sempre centrar-se na transmissão de
valores sociais adequados aos nossos alunos e no ensino de bons comportamentos e boas
atitudes.
Temos, enquanto professores, a oportunidade e a possibilidade de educar os
nossos alunos a viverem em sociedade, não só desenvolvendo os seus objetivos e valores
sociais, mas também interagindo com outras pessoas, culturas e valores.
Para além disso, o professor está também envolvido num processo educativo e de
sensibilização de toda a estrutura escolar: pais, colegas, funcionários e demais. O
professor deve ser também um indivíduo participativo na comunidade escolar,
envolvendo-se no meio social e ajudando ao desenvolvimento das atividades escolares.
No nosso caso particular, sermos parte integrante da comunidade escolar ajudounos a melhorar a nossa relação com os nossos alunos, colegas e funcionários. Ao longo
do ano letivo, foram várias as atividades no qual 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.
A participação nestas atividades ajudou-nos a desenvolver a nossa relação com a
comunidade escolar, ajudando a criar um melhor ambiente de trabalho com todos os
envolvidos.
A relação com os funcionários, técnicos, seguranças e outros docentes era muito
boa e isso refletiu-se na forma de estar dos professores, na confiança dos funcionários e
na motivação dos alunos.
Ter a oportunidade de trabalhar com todos os intervenientes do centro permitiunos um maior crescimento e um maior conhecimento de várias realidades e vários meios
de ensino.
Isto foi fundamental para a reflexão sobre o papel que deve ter o professor nas
comunidades em que está inserido e a validação de que o envolvimento nas atividades da
organização em que estamos envolvidos traz sempre benefícios à nossa atividade
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profissional, não só no desempenho das nossas funções, mas também na criação de laços
profissionais mais fortes.
É importante referir que o professor está em constante desenvolvimento e que a
sua aprendizagem deve ser contínua, adaptando-se à realidade em que está inserido, de
forma a melhorar a sua capacidade de lecionação. O professor deve estar em processo de
reflexão constante e fazer uma análise daquilo que é o seu papel na sua comunidade,
fazendo sempre esforços para que esta seja melhor.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
Sendo a complementação ao currículo uma parte muito importante do EP, houve
a oportunidade de acompanhar um cargo de gestão escolar, 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.
Assim sendo, escolhemos o cargo de assessoria ao cargo de Mediador Pessoal e
Social do CEO, podemos simplificar dizendo que o cargo se assemelha ao cargo de
Diretor de Turma de uma escola. Consequentemente, no CEO existem apenas dois
professores com tal cargo, estado cada um deles responsável por duas turmas. O mediador
que assessoramos tinha a seu cargo as turmas de B2 – Operador de Jardinagem e B3 –
Operador de Manutenção Hoteleira.
Portanto, como o cargo de mediador a tudo se assemelha com o de Diretor de
Turma é este que gere internamente assuntos relacionados com a área escolar do CEO.
Este orienta todos os procedimentos da turma, sendo responsável pela área social e
pedagógica, compete-lhe ainda direcionar e acompanhar os alunos durante o ano. Tem
também a função de se responsabilizar perante entidades superiores sobre algum
acontecimento com a sua turma, sendo parte da equipa técnico-pedagógica que
acompanha a turma.
Sendo que a nossa função era auxiliar de Mediador, as nossas funções foram a
contabilização de faltas dos alunos, justificação das mesmas segundo orientações do
mediador, contabilização dos sumários e das aulas dadas, verificando a consonância com
o cronograma interno das mesmas, verificação dos horários e a execução dos mesmos,
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verificação e atualização das matrizes de avaliação da turma, acompanhamento da
atualização dos registos de avaliação das competências dos alunos por parte dos restantes
professores/formadores, delinear e organizar a demonstração de competências por parte
dos alunos que terminam o curso, acompanhando o mediador em todas as suas funções e,
até, realizando algumas delas, sempre que o mediador ache pertinente para que eu
possamos desenvolver as competências desejadas com esta tarefa.
No que toca às reuniões de turma foi um processo acompanhado sempre com a
função de observadores, tenham sido estas reuniões do grupo técnico-pedagógico, como
reuniões para abordagem do Tema de Vida, ainda, as reuniões mensais de avaliação e as
reuniões de avaliação de final de período.
Sintetizando, o acompanhamento de tal cargo foi para nós, sem dúvida, uma
oportunidade de crescimento e evolução, pois as responsabilidades que o cargo nos
obrigou a ter enriqueceu o nosso trajeto enquanto estagiários. Certamente que o
acompanhamento deste cargo nos trará mais valias futuramente.
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
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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 entre 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.
Ao longo do ano letivo, foram várias as atividades no qual 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.
Em suma, na nossa opinião, todas as participações e organizações nos vários
eventos anteriormente referidos, foram uma mais valia para o nosso crescimento enquanto
futuros professores, na medida em que pudemos retirar várias aprendizagens diferentes
de todos eles. 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.
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Capítulo III
TEMA PROBLEMA
O Ensino da EF através do modelo de desenvolvimento da responsabilidade pessoal e
social em jovens privados de liberdade
Justificação
No decorrer 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 sendo, surgiu o tema que irá ser abordado neste trabalho, ‘’O Ensino da EF
através do modelo de desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social em jovens
privados de liberdade’’. O facto deste estudo abordar jovens privados de liberdade devese ao facto da realização do estágio pedagógico ser no Centro Educativo dos Olivais. 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.
O principal objetivo deste estudo é aplicar através das aulas de EF o modelo de
desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social em jovens privados de liberdade.
A aplicação deste estudo tem como finalidade transformar o comportamento dos jovens
levando-os assim à autorresponsabilização pelo seu futuro. 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 onde as modalidades
desportivas abordadas serão apenas um meio e não um fim em si próprias.
O MDRPS (Modelo de Desenvolvimento de Responsabilidade Pessoal e Social)
estrutura-se em cinco nível de responsabilidades especificas em que cada um é traduzido
num conjunto de componentes, que constituem alvos específicos a alcançar pelos alunos.
Nível 0 – Egocentrismo:
✓

Aluno focado em si mesmo, nas suas vontades, desejos e exigências. A nível do desporto
os alunos no nível zero estão apenas concentrados no seu desempenho sem se importarem
com o resultado da equipa. Estes alunos tendem a tornar as aulas de EF em momentos
muito difícil para si e para os colegas, tendo maioritariamente comportamentos hostis e
imprevisíveis. Na base estão comportamentos agressivos durante dos jogos e constantes
queixas.
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→ Nível 1 – Respeitando os direitos e sentimentos dos outros:
✓

Os alunos procuram o autocontrolo e a resolução pacifica dos conflitos, perceção de
comunidades e de que os seus desejos e vontades muitas das vezes não vêm em primeiro
lugar, respeito pelos outros na sala de aula e compreensão que todos têm um lugar no
círculo’ incluindo eles próprios. Os alunos do nível 1 compreendem que a violência não
é resposta a um desentendimento ou discussão, muitas das vezes basta evitar o conflito.
Os alunos procuram outras soluções para a resolução do problema em vez da violência.

→ Nível 2 – Esforço e compreensão:
✓

Demonstração de uma interação saudável entre todos os alunos, motivação para dar o seu
melhor respeitando a envolvência, os alunos mostram vontade em participar e aprender
sem recusar tarefas propostas. Os alunos exploram novas atividades com uma atitude
positiva, tentando dar-se bem com todos os seus colegas mesmo não sendo estes seus
amigos ou parceiros, já existe um sentimento de pertença à equipa.

→ Nível 3 – Autodireção:
✓

Estar na tarefa, estabelecer e manter metas pessoais e resistir à pressão dos colegas. O
aluno deve conseguir manter o foco na tarefa, traçar objetivos e manter-se neles o aluno
deve apresentar maturidade pessoal para continuar na tarefa em vez de se distrair com
algo mais interessante ou desleixado.

→ Nível 4 – Entreajuda e liderança:
✓

O aluno deverá mostrar algum carinho, sensibilidade e preocupação para com todos os
colegas de turma. O aluno deve demonstrar preocupação para com a comunidade e nas
aulas de educação física ninguém é dispensável. Muito trabalho deve ser posto em prática
antes que este nível possa ser considerado alcançado. Quando os alunos demonstram
companheirismo e compaixão voluntariamente, então pode considerar-se alcançado.

→ Nível 5 – Para além do ginásio/aula:
✓

Este é o nível mais difícil de implementar - mas pode se manifestar em mudanças de
atitude, como no vestuário, pontualidade, resolução de conflitos, atenção ao trabalho
escolar e tarefas domésticas, e em assumir a tarefa de orientar as crianças mais novas.

Estado da Arte
No que toca a bibliografia já existente em relação a este tema existem alguns
autores com trabalhos relacionados com o desenvolvimento da responsabilidade pessoal
e social, no entanto, nenhum dos estudos é aplicado a esta realidade, de jovens privados
de liberdade.
Contudo, o estudo irá ter por base o autor do Teaching Physical and Social
Responsibility Through Physical Activity publicado por Hellison (2011), onde este se
propõe a ensinar jovens sobre as suas responsabilidades pessoais e sociais através de
atividade física. Hellison acredita que no ensino de educação física também podemos
ensinar capacidades para a vida. O intuito é usar a Educação Física para criar rotinas de
comportamentos, disciplina e um código de conduta para que os jovens possam depois
levar consigo para fora da aula, estas aprendizagens. É intenção que esse 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.
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Metodologia
Amostra
A amostra trata-se da turma de Operador de Jardinagem do CEO, com um
conjunto de 7 alunos, com idades compreendidas entre os treze e os dezoito anos.
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.
Com o objetivo de obter auxílio das entidades que mais tempo despendem em
convivência com os jovens, irão ser contactados os professores de todas as disciplinas, os
formadores, os seguranças e os técnicos profissionais de reinserção social (TPRS) no
sentido de explicar o desenvolvimento da atividade, as linhas orientadoras do programa,
os seus objetivos e os instrumentos de observação a serem utilizados e como estes podem
colaborar no estudo.
A intervenção principiou no decorrer do segundo período do ano letivo de
2018/2019, estando previsto o seu término para o final do terceiro período.
O procedimento do estudo vai ter por base o desenrolar dos seguintes
acontecimentos cronologicamente:
1. Reuniões com os docentes e não docentes para apresentação do estudo e pedido
de colaboração dos intervenientes;
2. Levantamento dos principais problemas e comportamentos socialmente
reprováveis;
3. Caracterização das principais competências a desenvolver nas aulas de EF;
4. Identificação e aplicação das competências nas aulas de EF;
5. Questionamento no final de todas as aulas de EF sobre as competências
desenvolvidas;
6. Distribuição de grelhas individuais a cada professor, formador, segurança e TPRS
para registo de comportamentos;
7. Criação de uma grelha geral exposta na sala de professores para registo de
comportamentos;
8. 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 que se
pretendem dos cinco níveis, irá ser usado o formato diário de intervenção de Hellison
(2011), com base numa estrutura de cinco componentes flexíveis a serem aplicadas nas
aulas:
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→ 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 TPSR 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
Instrumentos
Nos instrumentos irá ser
utilizado

fundamentalmente

questionamento

através

o
de

questionários com perguntas fechas
de resposta simples, perguntas
abertas

e

principalmente

a

utilização do comentário aberto,

Figura 3 - Tabela de autoavaliação

onde os docentes e não docentes
poderão apresentar algum tipo de comportamento por eles observado seja este em
contexto de sala de aula seja em qualquer outro contexto.

Figura 2 - Tabela de Registo de comportamentos
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Resultados Esperados
Neste capítulo pretende-se fazer uma previsão dos efeitos que este estudo terá nos
jovens, sendo que, o ideal era que todos eles apresentassem uma progressão de acordo
com os níveis de desenvolvimentos apresentados por Hellison (2011). Então seria
previsível que todos os jovens atingissem o nível mais elevado da escala, o nível cinco,
este tem explícito que o jovem leve consigo para a vida e para o seu quotidiano tudo
aquilo que lhe foi transmitido durante as aulas de EF, comportamentos de boa educação,
liderança, responsabilização e consciencialização das suas ações.
No entanto, o que se espera deste estudo é que de facto seja notória uma evolução
de todos os alunos, contudo não é expectável que algum deles chegue efetivamente ao
último patamar de Hellison (2011), caso isso aconteça pode-se afirmar que o estudo e a
sua aplicação foram um sucesso, pois os jovens em causa, por estarem privados de
liberdade, apresentam características muito egocêntricas e com personalidades muito
fechadas em si próprios.

58

Bibliografia
Alves, M. (2002). A avaliação e o desenvolvimento profissional do professor. In António Flávio
Moreira; Elizabeth Macedo (Orgs.). Currículo, Práticas Pedagógicas e Identidades. Porto: Porto Editora.
Aranha, A. (2005). Pedagogia da Educação Física e Desporto II – Sistematização de Observação,
Sistemas de Observação, Fichas de Registo – Compilação. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Vila Real: Sector Editorial dos SDE.
BENTO, J. O. (1998). Planeamento e Avaliação em Educação Física. Lisboa: Livros Horizonte.
Bento, J. O. (2003). Planeamento e avaliação em Educação Física. 3ª Edição, Livros Horizonte. .
Berman, S. (1997). Social Consciousness and the Development of Social Responsibility. Albany,
NY: State University of New York Press.
Bloom, B. S., Madaus, G. F., & Hastings, J. T. (1971). Handbook on Formative and Summative
Evaluation of Student Learning. New York: McGraw-Hill.
Boaventura, C., Gomes, C., Trincão, C., Almeida, J., Duarte, M., Fernando, P., . . . Lopes, T.
(2004). Os Caminhos Difíceis da "Nova" Justiça Tutelar Educativa - Lei Tutelar Educativa. Coimbra.
Borssoi. (2008). O Estágio na Formação Docente: da teoria a prática, ação-reflexão. 1º Simpósio
Internacional de Educação. Brasil: UNIOESTE.
Bossle, F. (2002). Planejamento de ensino na educação física – Uma contribuição ao coletivo
docente. Movimento, 8.
Braga, A. (2018, Agosto 15). A importância do reforço positivo na educação das crianças.
Carmona, A. (2012). A Unidade didática como estratégia de ensino integrado: dos fundamentos
didatológicos aos processos de construção. Castelo Branco: A. Carmona. Relatório de Estágio apresentado
no Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Carreiro da Costa, F., & Onofre, M. (1994). O Sentimento de capacidade na intervenção
pedagógica em Educação Física. Lisboa: Boletim da Sociedade Portuguesa de Educação Física: FMH.
Castro, P., Tucunduva, C., & Arns, E. (2008). A importância do planejamento das aulas para a
organização do professor em sua prática docente. Athena Revista Científica de Educação.
Correia, C. (2016). Relatório de Estágio Pedagógico de Educação Física Realizado na Escola
Secundária Jaime Moniz. Funchal: C. Correia. Relatório de Estágio de Mestrado apresentado à
Universidade da Madeira.
Gimeno Sacristán, J. (1999). Poderes instáveis em educação. Porto Alegre: ARTMED Sul.
Hadji, C. (1994). Avaliação, regras do jogo. Porto: Porto Editora.
Hellison, D. (2011). Teaching Physical and Social Responsability Through Physical Activity.
Champaign, IL: Human Kinetics.

59

Hellison, D., & Walsh, D. (2002). Responsibility-based youth programs evaluation: Investigating
the investigations.
in Fachada, M. e. (2018). Pratica Pedagógica Supervisionada II. Coimbra, ISBN 978-989-968077-7: FCDEFUC.
Jacinto, J., Carvalho, L., Comédias, J., & Mira, J. (2001). Programa de Educação Física 10º,11º e
12º anos – Cursos Gerais e Cursos Tecnológicos. Ministério da Educação – Departamento do Ensino
Secundário.
Lopes, H. (2011). SOS competência. In H. Lopes, Pedradas no Charco - Contributos para a rotura
do processo pedagógico. Funchal: Universidade da Madeira.
Martins, P. (2014). Desenvolvimento Pessoal e Social em Desporto: Relações entre
Responsabilidade Pessoal e Social, Orientação Motivacional e Atitudes Face ao Desporto. Lisboa.
Mendes, R., Clemente, F., Rocha, R., & Damásio, S. (2012). Observação como instrumento no
processo de avaliação em Educação Física. Revista Exedra, 6, 57-69.
Mesquita, I. (2005). A Pedagogia do Treino. Lisboa: Livros Horizonte.
Nobre, P. (2015). Currículo e Avaliação - Material de Apoio da unidade curricular. Coimbra:
FCDEF-UC.
Noizet, G., & Caverni, J.-P. (1985). Psicologia da Avaliação Escolar. Coimbra: Coimbra Editora.
Oliveira, H. (2011). O Modelo de Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social em
Lares Especializados de Infância e Juventude. Porto.
Piéron, M. (1996). Formação de professores. Aquisição de Técnicas de Ensino e Supervisão
Pedagógica. . Lisboa: Edições: FMH.
República, A. d. (n.d.). Lei Tutelar Educativa. Retrieved from Lei 166/99.
Ribeiro, A., & Ribeiro, L. (1989). Planificação e Avaliação do Ensino-Aprendizagem.
Universidade Aberta.
Ribeiro, L. (1999). Avaliação da Aprendizagem: tipos de avaliação. Lisboa: Texto Editora.
Ribeiro-Silva, E., Fachada, M., & Nobre, P. (2018). Pratica Pedagógica Supervisionada II.
Coimbra: FCDEFUC, ISBN 978-989-96807-7-7.
Santos, S. (2001, Março). O Processo de Ensino-Aprendizagem e a Relação Professor-Aluno:
Aplicação dos “Sete Princípios para a boa prática na Educação de Ensino Superior”.
Siedentop, D. (1998). Aprender a Enseñar la Educación Física. INDE Publicaciones.
Siedentop, D. (2008). Aprender a Enseñar la Educación Física. Barcelona, España: Colección
Educación Física. 2.ª ed. INDE Publicaciones.

60

CONCLUSÃO
O presente documento pretendeu sintetizar, refletir e demonstrar todas as
aprendizagens que o Estágio Pedagógico nos proporcionou desde o seu início mais
temeroso ao sentimento de missão cumprida. Quando nos propusemos a envergar nesta
experiência não pensaríamos que ela se viesse a tornar tão gratificante e enriquecedora
como se tornou e, por isso, sentimo-nos bastante gratos por todas as nossas conquistas,
aprendizagens e sucessos.
O Estágio Pedagógico foi iniciado com bastante ansiedade, tanto por termos medo
de errar, como por querermos imensamente aprender e desenvolver novas competências
e capacidades. Queríamos desfrutar ao máximo da função que nos foi possível
desempenhar e absorver através dela um leque de habilidades que melhorassem, dia após
dia, a nossa prática docente. Assim, pensamos que sempre nos esforçámos e empenhámos
em todas as nossas tarefas, sempre tentando dar o melhor de nós para que o resultado
fosse o mais completo e criterioso possível. Sempre com o objetivo do melhor para a
aprendizagem dos nossos alunos e consequentemente, para a nossa.
Nesta fase terminal, revemos estes últimos 9/10 meses com bastante nostalgia.
Refletir sobre a pessoa que éramos em setembro e que somos atualmente transporta-nos
para um sentimento bastante satisfatório e de grande valor que não poderia ser efetuado
e alcançado sozinho. Assim, considerámos imprescindível o contributo de todos os
indivíduos que participaram conjuntamente nesta nossa aventura: os alunos, os colegas,
os amigos e os professores. Estes ajudaram-nos a direcionar as nossas ações para que a
nossa prática melhorasse a cada dia e transformaram os nossos erros em aprendizagens e
evoluções. No fim, todas as nossas ações conjugaram em valores éticos, morais, afetivos,
profissionais.
Durante a nossa formação, sendo conscientes da enorme responsabilidade que
estávamos a assumir, apoiámo-nos na reflexão (crítica) para conseguirmos construir e
direcionar o nosso processo de ensino e de aprendizagem didático-pedagógico o mais
construtivo e funcional possível.
Por fim, referir que somos inteiramente conscientes de que a nossa formação ainda
não terminou e que ainda temos muito para aprender e desenvolver e, por isso, prevemos
continuar a procurar novos conhecimentos que nos permitirão enriquecer e melhorar
continuamente a nossa prática pedagógica.
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Anexo 1 – Plano Anual

Semana 1

Modalidade

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Aula 1 18/9

Aula 2e3 20/9

Aula 4 24/9

Aula 5e6 27/9

Aula 7e8 4/10

T

T
BAD

BAD

B
V

B
V

G
G

Abdominais

Flexões

Vai e Vem

Impulsão
Horizontal

FitEscolas

Semana 16

Semana 17

Aula 9 5/10

Semana 18

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Aula 10/11 - Aula 12 - Aula 13/14 - Aula 15 - Aula 16/17 - Aula 18 - Aula 19/20 - Aula 21 - Aula 22/23 - Aula 24 - Aula 25/26 - Aula 27 - Aula 28/29 - Aula 30 - Aula 31/32 - Aula 33 - Aula 34/35 - Aula 36 - Aula 37/38 - Aula 39 8/11
15/11
22/11
29/11
6/12
13/12
11/10
12/10
18/10
19/10
25/10
26/10
1/11
2/11
9/11
16/11
23/11
30/11
7/12
14/12

F

G
G

F

T
B

V

BAD

Teste
Flexões

Semana 19

T
B

F

T
B

Semana 21

Semana 22

T
B

V

T
B

BAD

V
BAD

F

T
B

Teste
Flexibilidad
Abdominais
e MI

Medições

Semana 20

G

Semana 23

Semana 24

Semana 25

Semana 26

Semana 27

Semana 28

Semana 29

Aula 40/41 - Aula 42 - Aula 43/44 - Aula 45 - Aula 46/47 - Aula 48 - Aula 49/50 - Aula 51 - Aula 52/53 - Aula 54 - Aula 55/56 - Aula 57 - Aula 58/59 - Aula 60 - Aula 61/62 - Aula 63 - Aula 64/65 - Aula 66 - Aula 67/68 - Aula 69 - Aula 70/71 - Aula 72 - Aula 73/74 - Aula 75 - Aula 76/77 - Aula 78 - Aula 79/80 - Aula 81 3/1
4/1
10/1
11/1
17/1
18/1
24/1
25/1
31/1
1/2
7/2
8/2
14/2
15/2
21/2
22/2
28/2
1/3
7/3
8/3
14/3
15/3
21/3
22/3
28/3
29/3
4/4
5/4
Modalidade

F
BAD

O

FitEscolas

Aula 81/82

FitEscolas

B

Força MS

Semana 32

Modalidade

V
BAD

V
BAD

F

Força MI

Semana 33

V
BAD

G

G

Resistência
Aeróbia

Abdominais

Semana 34

V
BAD

Semana 35

V
BAD

T

Força MS

Semana 36

V
O

B

Força MI

Semana 37

G
O

F

Semana 39

V
BAD
Resistência
Aeróbia

F

G
G
Teste
Abdominais

B

B
F
Teste
Flexões

T

V
BAD
Teste de
Volicidade

G

T
B
Impulsão
Horizontal

F

V
BAD
Vai e Vem

G

T
B
Medições

F

Aula
105/106

G
BAD
Teste
Flexões

Semana 40

Aula 83 - Aula 84/85 - Aula 86 - Aula 87/88 - Aula 89 - Aula 90/91 - Aula 92 - Aula 93/94 - Aula 95 - Aula 96/97 - Aula 98 - Aula 99/100 - Aula 101 - Aula 102/103 - Aula 104 13/6
6/6
26/4
2/5
3/5
9/5
10/5
16/5
17/5
23/5
24/5
30/5
31/5
7/6
14/6

T

V

Vai e Vem

Abdominais

Semana 38

G
G

Aula 107 21/6

O

F

F
F
Teste de
Volicidade

O

F
O
Teste
Abdominais

T

V
BAD
Impulsão
Horizontal

G

T
B
Medições

F

Anexo II – Extensão de Conteúdos (exemplo)
Planeamento Anual
Operador de Jardinagem
Aula nº
Duração
Espaço
Avaliação

27/09/2018 04/10/2019 25/10/2018 01/11/2018 08/11/2018 15/11/2018 22/11/2018 29/11/2018 13/12/2018 11/01/2019 15/02/2019 04/04/2019 03/05/2019 16/05/2019 30/05/2019 13/06/2019

4

5

11

13

15

Diagnóstica

17

19

21

25
50mins
Espaço exterior
Sumativa

Formativa

30

40
Formativa

53

56

Sumativa

57

63

Formativa

67
Sumativa

Capacidades físicas

Função didáctica

Avaliação Diagnóstica

Coordenação; Velocidade; Força

I/E

E

Introdução/E Introdução/ Introdução/
xercitação Exercitação Exercitação

E

E

E

Exercitação

E

Exercitação

Consolidação Avaliação da Consolidação Consolidação Avaliação da Consolidação
Consolidação
Consolidação Consolidação
/Exercitação U. Temática /Exercitação /Exercitação U. Temática /Exercitação
/Avaliação

E

E

E

E

E

C

C

C

C

C

E

E

E

E

C

C

C

C

C

E
E
E
E
E
E
E
I
I

AT
AT
AT
AT
AT
-

E
E
E
E
E
E
E
E
E

C
C
C
C
C
E
E
E
E

AT
AT
AT
AT

C
C
C
C
C
C
E
E
E

C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

E
E
E
E
E
E
E
E

AT
AT
AT
AT
-

E
E
E
E
E
E
E
E

C
C
C
C
E
E
E
E

AT
AT

C
C
C
C
E
E
E
E

C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

Conteúdos

Regras

I

E

E

E

E

E

E
Conteúdos técnicos

Passe de Peito
Passe Picado
Recepção
Drible de Progressão
Drible de Protecção
Lançamento na Passada
Lançamento em Apoio
Posição Base Defensiva
P. B. Ofensiva (Tripla Ameaça)

AD
AD
AD
AD
AD

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

E
E
E
E

E
E
E
E
I/E
I

E
E
E
E
E
I/E

I/E
I/E

I/E
I/E

E
E

I/E
I/E
I/E

I/E
I/E
I/E

I/E
I/E
I/E

E
E
I
E
E
E
I/E

AD

E
E
E
E
E
E
I/E
Conteúdos tácticos

Passe e Corte
Paragem a 2 Tempos
Ocupação Racional do Espaço
Defesa homem a homem
Jogo reduzido 2x1; 3x2
Situação de jogo reduzido 3X3, 4X3
Ressalto ofensivo e defensivo
Transição defesa-ataque

AD
AD

AD
AD
AD
AD
AD
AD

E
E
E
E
E
E
E
I

Legenda: I- Introdução E- Exercitação C- Consolidação AS- Avaliação Sumativa AT - Avaliação Temática

Anexo III – Plano de aula (exemplo)
Plano Aula
Data: 15/11/2018
Hora: 10:45 – 12:30
Local/Espaço: Espaço Exterior
Nº de aula / U.D.: 3
Duração da aula: 105mins
Nº de alunos dispensados: 1

Professor(a): João Vieira
Ano/Turma: Jardinagem Período: 1º
U.D.: Ténis e Basquetebol
Nº da aula: 25 e 26
Nº de alunos previstos: 7
Função didática: Introdução e exercitação
Recursos materiais: 8 raquetes, rede de ténis, elástico, bolas de ténis, 20 cones, 8 coletes, 4 bolas de basquetebol
Objetivos da aula: Introdução e exercitação dos gestos técnico-táticos das modalidades de ténis e basquetebol
Tempo
T
P

Objetivos
específicos

Descrição da tarefa / Organização

Componentes
Críticas

Critérios de Êxito

Parte Inicial da Aula
10:45

5’

- Explicação dos
conteúdos da aula.

10:50

10’

11:00

5’

- Ativação
cardiovascular,
muscular e
articular;
- Exercitação da
capacidade
aeróbica;
- Exercitação da
capacidade de força
especifica.

11:05

10’

- Introdução e
exercitação do
gesto técnico de
deslocamentos e
posição base.
- Aquecimento
específico da
modalidade.

11:15

15’

- Introdução e
exercitação do

Os alunos chegando a aula colocam-se em
semicírculo e prestam atenção ao professor.

- Ouvir atentamente as
indicações e informações
do professor;

Exercício 1
Corrida a volta do campo

- Execução do exercício em
velocidade;

Exercício 2
Série de força:
- 10 Flexões;
- 20 Abdominais;
- 5 Saltos verticais;
- 10 Tricípites;
- 10 Agachamentos.

Exercício 3
Jogo do Espelho
Os alunos formam 2 grupos (4x3) e colocamse um grupo de cada lado da rede. O exercício
é o jogo do espelho em que os alunos imitam
os deslocamentos do seu colega, tentando
manter sempre a posição base e têm sempre
de voltar à posição central. Primeiramente os
alunos do campo direito seguem os colegas
do campo esquerdo e depois trocam de
funções.

Exercício 4
Miniténis

- Execução dos exercícios
de forma autónoma,
concentrados e com
intensidade;

Deslocamentos:
- Não trocar os apoios
Posição Base:
- MI largura dos ombros
e ligeiramente fletidas;
- Cabeça levantada e
olhar a bola;
- Mãos devem manterse sempre em frente ao
corpo.

Batimento Esquerda:

- Execução do exercício
ordeiramente, respeitando
as regras impostas pelo
professor e seguindo a
ordem estipulada;
- Execução correta do gesto
técnico de deslocamentos e
posição base.

- Execução do exercício
ordeiramente, respeitando
as regras impostas pelo

gesto técnico de
batimento de
esquerda.
- Aquecimento
específico da
modalidade.

Os alunos dividem-se em pares e realizam um
minijogo de ténis em que o objetivo é que
haja continuidade e controlo de bola. A bola
tem de tocar obrigatoriamente uma vez no
chão e os alunos realizam exclusivamente o
gesto técnico de batimento de esquerda. Os
alunos devem trocar de parceiro, seguindo a
ordem dos ponteiros do relógio.

- Cabeça da raquete
deve estar
perpendicular ao solo;
- Avanço do pé direito
no momento do
batimento.

professor e seguindo a
ordem estipulada;
- Execução correta do gesto
técnico de batimento de
esquerda.

Parte Fundamental da Aula
11:30

15’

- Introdução e
exercitação de
situação de jogo
reduzido e
condicionado;
- Exercitação dos
gestos técnicos do
serviço por baixo,
do deslocamento e
da posição base e
batimento de
direita.

11:45

5’

- Explicação dos
conteúdos da
segunda parte da
aula.

11:50

10’

- Introdução e
exercitação do
lançamento em
apoio,
- Introdução e
exercitação da
movimentação
atacante de passe e
corte.
- Introdução e
exercitação da
defesa Homem-aHomem.

12:00

10’
- Introdução e
exercitação do
gesto técnico de
lançamento na
passada e
lançamento em
apoio.

Exercício 5
Rei do campo
O campo mais a direita é designado como o
campo dos campeões, sempre que um aluno
ganhar avança em direção ao campo dos
campeões, sempre que perder segue na
direção oposta. Inicialmente fica um aluno de
fora a realizar impulsões horizontais. O aluno
que esteja no último campo e perca troca com
o aluno que está de fora.
Regra: pontos ganhos com serviço direto
valem 2 pontos.

Posição Base
Deslocamentos
Serviço por baixo
Batimento de direita
Explicados anteriormente.

- Execução do exercício
ordeiramente, respeitando
as regras impostas pelo
professor e seguindo a
ordem estipulada;
- Execução correta do gesto
técnico do serviço por
baixo, posição base; dos
deslocamentos e do
batimento de direita.
- Chegar ao campo do
campeão.
- Ouvir atentamente as
indicações e informações
do professor;

Mudança de UD – Basquetebol
Os alunos colocam-se em semicírculo e
prestam atenção ao professor.

Exercício 6
Auto-passe e lançamento
Dividindo a turma em dois grupos, cada grupo
com duas bolas e utilizando as duas tabelas
disponíveis, os alunos colocam-se debaixo do
cesto e fazem um auto-passe com ressalto no
chão agarram a bola a dois tempo e orientamse para o cesto, executando de seguida um
lançamento em apoio, após o lançamento vão
ao ressalto e passam a bola ao colega que se
encontra na fila.

Exercício 7
Passe e corte com lançamento

Lançamento em Apoio:
- Bola segura com as
duas mãos;
- Extensão do membro
superior de
lançamento, com
trabalho de pulso
(flexão/extensão);
- Movimento de
lançamento continuo;
- Mão que lança:
- Extensão completa
do pulso;
Mão de apoio:
- Posição lateral face à
bola.
Passe e Corte:
- Após o passe o aluno
desloca-se em direção
ao cesto;
Lançamento passada:
- Lado direito:
direito/esquerdo/lança
mento;
- Junto ao cesto existe
uma impulsão vertical
subida do joelho do
lado da mão lançadora
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- Execução do exercício
ordeiramente, respeitando
as regras impostas pelo
professor e seguindo a
ordem estipulada;
- Execução correta do gesto
técnico do passe e corte,
paragem a 2 tempos,
lançamento em apoio e do
lançamento na passada.

- Execução do exercício
ordeiramente, respeitando
as regras impostas pelo
professor e seguindo a
ordem estipulada;
- Execução correta do gesto
técnico do passe e corte,
paragem a 2 tempos,
lançamento em apoio e do
lançamento na passada.

12:10

15’

Dividindo a turma em 2 grupos de 4 e
utilizando cada grupo uma tabela. Um aluno
na linha lateral passa para o colega que está
na posição de base, após o passe este deve de
correr em direção ao cesto e esperar que o
passe seja devolvido. Depois da devolução do
passe o aluno para a 2 tempo e executa um
lançamento. Haverá um aluno que fará de
defesa Homem-a-Homem ao base e outro
aluno que saltará ao ressalto. De seguida
todos os alunos trocam de posição seguindo o
contrário aos ponteiros do relógio. Sendo
que,
quem
lançou passa a
defesa, quem
passou passa a
lançar,
o
defesa para o
ressalto e o
aluno
que
executou
o
ressalto passa
para a posição
de base

- Introdução e
exercitação de
situação de jogo
reduzido 3x3.

(mão contrária ao pé de
chamada).

Passe e Corte
Paragem a 2 tempos
Lançamento passada
Lançamento Apoio

- Movimentação e
ocupação dos espaços
corretamente;

Explicados anteriormente.

- Execução correta dos
gestos técnicos;

- Alongar os músculos
de forma a reduzir a
tensão muscular;

- Os alunos devem de ouvir
atentamente as indicações
do professor.

Exercício 8
Jogo 3x3
Dividindo a turma em duas equipas, realizam
situação de jogo reduzindo 3x3 com um dos
alunos a suplente, entrando à ordem do
professor. Os atacantes estarão sempre na
mesma zona de ataque e a defesa é sempre
Homem a Homem.

Parte Final da Aula
12:25

5’

- Retorno à calma;
- Considerações
finais;
- Avaliação do
trabalho e
comportamento.

Exercício 9
Alongamentos.

- Refletir acerca da aula
lecionada e
conhecimento da
avaliação.

Objetivos da aula: Introdução e exercitação dos gestos técnico-táticos das modalidades de ténis (serviço por baixo,
deslocamento, posição base e batimento de direita) e basquetebol (drible em progressão, passe e corte, defesa homem a
homem, lançamento na passada e lançamento em apoio)

Sumário: Introdução e exercitação dos gestos técnicos das modalidades de Ténis e Basquetebol
Fundamentação/Justificação das opções tomadas (tarefas e sua sequência):
Nesta aula visto ser a terceira aula, decidi usar alguns exercícios já realizados anteriormente, para que
os alunos estejam familiarizados com os mesmos e para tentar que a parte prática possa ser
exponenciada.
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Nunca esquecendo a componente física aeróbia da aula, decidi fazer um aquecimento em corrida de
velocidade moderada e rápida com algumas variações, adicionei também uma série de força de modo a
aquecer bem o organismo para a prática e também aproveitar para exercitar a resistência aeróbia.
Começando com a modalidade de ténis, optei por realizar um jogo como aquecimento específico onde
os alunos trabalham os deslocamentos em velocidade e de seguida um jogo de miniténis com o intuito
de combater o ímpeto dos alunos a jogar com força, então objetivo é ter a bola controlada num espaço
reduzido. Na última parte da aula de ténis optei pelo jogo reduzido, juntando um pouco de competição,
com o objetivo, mais uma vez, de cativar os alunos para a realização da tarefa.
Passando para a unidade didática de basquetebol nesta aula o foco vai ser a introdução e exercitação do
gesto técnico de lançamento em apoio, então escolhi fazer 3 exercícios. O sexto trabalha
especificamente o lançamento em apoio com o intuito a exercitar este gesto técnico. O sétimo exercício
trabalha de forma mais analítica um dos momentos técnico-táticos mais importantes do basquetebol, o
passe e corte, juntando o foco no lançamento na passada e em apoio. Para que este possa ser mais bem
assimilado, decidi usar um exercício mais analítico. Tal como na maioria dos exercícios, o último foi
escolhido também no sentido da motivação para a modalidade, no entanto para não esquecer o foco
principal (os gestos técnicos que quero que eles executem) decidi condicionar o ataque tendo este que
se manter sempre nas mesmas posições, e a defesa tendo esta que usar a tática de defesa homem a
homem.
Na parte final determinei a realização de alongamentos, com vista a diminuir a fadiga muscular e
promoção do retorno à calma.
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Anexo IV - Grelha de observação de aulas
DIMENSÕES

CATEGORIAS

INSTRUÇÃO

Informação inicial

Condução da Aula

Conclusão da aula

INDICADORES
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)

1

2

NIVEIS
3

4

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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Anexo V – Grelha de avaliação inicial (exemplo)

II

2

DS

3

3

3

3

3

3

3

3

3,0

IP

3

3

2

2

2

2

2

2

2,3

PS

3

3

3

3

3

2

2

3

2,8

SS

3

3

3

3

3

3

3

3

3,0

LN

3

2

2

3

2

2

2

2

2,3

MN

2

2

2

2

2

2

2

2

2,0

2,7

2,5

2,3

2,3

2,5

Passe

Nomes

Média
1
2
3

Receção
planta
3

Futebol

Receção
interior
2

2,8
2,7
2,5
Legenda
executa com dificuldade
executa
executa bem

Remate

Drible

3

2

Ocupação
Contenção Desmarca.
espaço
3
3
2

Média
2,5

Anexo VI – Grelha de avaliação sumativa (exemplo)

Data: 13/12/2018

Nome

2-Ion Da ni el Iones cu
3-Di ogo Semedo
4-Gonça l o Ca s tel ã o
5-Pedro Si l va
6-Sérgi o Si l va
7-Leonel Numby
8-Ma rko Ni co.

U.T.: Ténis

Pega da
Raquete

3
3
3
4
4
4
3

Grelha de Avaliação Sumativa - Ténis
Nº Aula: 37/38
Turma: Jardinagem
Domínio das Atividades Físicas

Desempenho motor
Elementos Técnicos
Posição
Serviço
Batim.
Desloc.
Bese
Baixo
Direita

2
2
2
2
2
2
2

3
4
3
4
4
4
3

5
5
4
5
5
5
4

4
5
4
5
4
4
3

Duração da aula: 50'

Jogo
Condi.

Reduz.

Média

4
5
4
4
4
4
4

4
5
3
5
3
4
3

3,1
3,6
2,9
3,6
3,3
3,4
2,8

1º Período

Domínio
Cognitivo
Conhec.
Regras

Domínio
SócioAfectivo
Atitudes

Total

Classificação
Final

3
3
3
3
3
3
3

4
4
3
4
3
4
3

3,47
3,74
2,93
3,74
3,14
3,61
2,86

3+
43
43
43-

Critérios de Referência de Avaliação:

Legenda:

Pega da raquete
Polegar sobre a face superior, indicador sob a face inferior e termina na face
esquerda.
Deslocamentos
Não trocar os apoios.
Posição Base
MI largura dos ombros e ligeiramente fletidas;
Cabeça levantada e olhar a bola;
Mãos devem manter-se sempre em frente ao corpo.
Serviço por baixo
O pé contrário à mão que segura a raquete encontra-se adiantado em relação ao pé
do lado que bate a bola;
Batimento amplo e continuo.

1- Nã o executa
2- Executa com i ncorreções
3- Executa s a tis fa tori a mente
4- Executa bem
5- Executa com correçã o
Domínio Sócio-Afectivo
1 = Nã o s e empenha
2 = Pa rtici pa com pouco empenho
3 = Pa rtici pa com empenho s a tis fa tóri o
4 = Pa rtici pa com empenho mui to s a tis fa tóri o
5 = Pa rtici pa a ctiva e correctamente
Domínio Cognitivo
1 = Nã o conhece
2 = Conhece poucos a s pectos el ementares
3 = Conhece a l guns dos a s petos el ementares
4 = Conhece a ma i ori a dos a s petos regul a mentares
5 = Conhece todos os a s petos regul a mentares e
forma de execuçã
o
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Cabeça da raquete deve estar perpendicular ao solo;
O pé contrário à mão que segura a raquete deve estar adiantado em relação ao pé
do lado que bate a bola;
Batimento amplo e continuo.

Anexo VII – Grelha de avaliação final de período (exemplo)

Nome

1ºPeriodo
Voleibol Badminton

Basquetebol

Ténis

Futebol

Média

Nota

DI

3,41

3,47

3,00

3,62

3,91

3,5

4-

DS

4,34

3,74

4,00

4,11

4,37

4,1

4

GC

2,46

2,93

2,86

2,84

2,56

2,7

3-

PS

3,67

3,74

2,60

3,39

4,28

3,6

4-

SS

3,48

3,14

2,86

2,71

4,37

3,3

3

LN

4,14

3,61

3,68

3,22

4,04

3,8

4

MN

2,93

2,86

2,73

2,78

3,14

2,9

3
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Anexo VIII – Tabela de registo dos Testes FitEscolas

Aptidão
Nomes

AERÓBIA
Vai e Vem

NEUROMUSCULAR
Flexões

Abdominais

FitEscolas
FLEXIBILIDADE

Impulsão
Flexibilidade Flexibilidade
Velocidade
MI
MS
Horizontal
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COMPOSIÇÃO CORPORAL
Peso

Altura

IMC

Anexo IX – Tabela de registo dos resultados e progressão dos testes FitEscolas

Testes FitEscola

30
53

Veloc.
20m
2,80

74
79
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28/2 a 4/4

Data

Idade Vai-vém

Abdim.

Extensão
Impul. Flexb. de ombros
Braços Horizont.
D
E

Senta e Alc.
D
E
4
5
9
6

Peso

Altura

IMC

71,5
72,2

1,70
1,70

24,7
25,0
#DIV/0!
20,8
21,4
#DIV/0!
21,4
23,3
#DIV/0!
28,4
#DIV/0!
#DIV/0!
0,0
#DIV/0!
#DIV/0!
0,0
#DIV/0!
#DIV/0!
0,0
#DIV/0!
#DIV/0!
23,8
#DIV/0!
#DIV/0!
25,0
#DIV/0!
#DIV/0!
19,1
#DIV/0!
#DIV/0!
18,7
#DIV/0!
#DIV/0!

31
-

16
19

-

S
S

S
S

2,72

80
100

34
35

2,20

S
S

S
S

6
6

3
5

60,1
62,7

1,70
1,71

23
36

3,02

42
63

13
28

1,89

N
N

N
N

-2

-3

55,6
64,2

1,61
1,66

14

42

3,10

29

14

1,90

S

S

10

6

87,9

1,76

28/2 a 4/4

17

70

2,82

60

37

2,21

N

S

16

12

1,65

28/2 a 4/4

17

57

2,83

25

13

2,19

N

N

-1

-2

1,72

28/2 a 4/4

17

2,90

46

20

2,40

S

S

3

2

1,71

11/10 a 15/11

17

50

17

S

S

73,7

1,76

11/10 a 15/11

16

44

20

S

S

85,5

1,85

11/10 a 15/11

15

54

13

S

S

57,3

1,73

11/10 a 15/11

14

40

17

N

S

48,6

1,61

11/10 a 15/11

17

28/2 a 4/4

18

11/10 a 15/11

16

28/2 a 4/4

17

11/10 a 15/11

14

28/2 a 4/4

39

47

4

-10

17

Perímetro
da Cintura

Anexo X - Inventário do Material
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