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POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES NA APLICAÇÃO DO MODELO DE EDUCAÇÃO 

DESPORTIVA, NO CONTEXTO DAS PRÁTICAS DE ENSINO SUPERVISIONADAS. 

Resumo 

O presente relatório surge no âmbito das Práticas de Ensino Supervisionadas, no Curso do 2º Ciclo de 
formação de Professores em Educação Física (EF). Trata-se da conclusão de um percurso de formação 
em contexto universitário e na escola cooperante, onde tivemos a oportunidade de prosseguir a 
profissionalização de modo a nos tornarmos professores de EF, numa caminhada em que foi muito 
importante alargar os conhecimentos, teóricos e práticos da profissão de professor.  

Neste percurso desenvolvemos e aprofundamos conhecimentos que abarcam as dimensões formação 
académica, prática letiva, não letiva e de investigação, todos estes centrais para a preparação profissional 
de base. 

Este relatório científico contempla as atividades de práticas de Ensino Supervisionadas realizadas na 
Escola Cooperante, de forma fundamentada com o relato de atividades e as suas implicações teórico-
práticas, que envolveram o processo da prática pedagógica, a integração profissional, a investigação em 
contexto pedagógico e a mobilização dos conhecimentos teóricos desenvolvidos na componente curricular 
do curso. 

Este trabalho reflete, no imediato, as atividades docentes efetuadas no serviço letivo realizado na turma 
atribuída e nas atividades complementares da formação realizadas em contexto escolar. Todos estes, na 
perspetiva de experimentação e análise com vista a influenciar boas práticas nestes domínios.  

Além disso, integra a componente de investigação científica implementada através de um estudo no 
contexto de Práticas de Ensino Supervisionadas, sobre o tema: “Potencialidades e fragilidades na 
aplicação do Modelo de Educação Desportiva, no contexto das Práticas de Ensino Supervisionadas”, para 
adquirir competências de investigação centrada na escola e para conhecer melhor o Modelo de Educação 
Desportiva, nas perspetivas teórica e prática, e assim melhor capacitarmos para a implementação futura. 
Do ponto de vista metodológico, optamos pela metodologia quantitativa, onde fizemos uso do 
questionário como técnica de recolha de dados, os quais foram analisados com base no programa IBM 
SPSS Statistics 22. A amostra foi constituída por 32 alunos de ambos os sexos, com idades 
compreendidas entre os 17 e os 20 anos, pertencentes ao 12ºanos de escolaridade da Escola 
Cooperante - Escola Secundária do Distrito de Braga. 

As principais conclusões do estudo revelam que este modelo tem grande potencial motivador e 
autonomizador dos alunos, pois permite atribuir-lhes papéis e responsabilidades fundamentais para a 
prática desportiva, sendo também um impulsionador de competências transversais como sejam 
responsabilidade, disciplina e autonomia. Este modelo tem maior aplicabilidade nos jovens que ainda não 
praticam qualquer modalidade desportiva, pois os que já praticam seguem um percurso idêntico, não 
sendo por isso uma inovação para estes. O modelo facilita a aprendizagem das modalidades desportivas 
e dos papéis desportivos, através da mediação do processo de ensino e aprendizagem interativos entre o 
professor e o aluno. 

A finalizar, em todo este processo de formação que foi iniciado há dois anos atrás e que culmina na 
defesa pública deste relatório, são inúmeras as aprendizagens científicas, técnicas, práticas conseguidas 
nas áreas de conhecimentos em EF, Educação e Formação de Professores, e outras ciências que de 
forma complementar foram sendo essenciais para a nossa formação integral como professores. O 
culminar deste processo com a aplicação de conhecimentos foi sobremaneira importante para perceber 
os adquiridos e para repensar a formação na perspetiva de formação ao longo da vida e do 
desenvolvimento profissional. 

 

Palavras-chave: Modelo de Educação Desportiva, Formação de professores de EF, Modelos de ensino, 

Práticas de Ensino Supervisionadas, Educação Física, Badmínton. 
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MERITS AND WEAKNESSES IN APPLYING THE MODEL OF SPORTS EDUCATION, IN THE SUPERVISED 

TEACHING PRACTICES CONTEXT 

 

Abstrat 

 

The following report comes within the framework of the Supervised Teaching Practices, from the 2nd year 
course of the 2nd cycle in Physical Education Teaching training. It represents the ending of a training 
pathway both in a university context and in the cooperative school, where we had the opportunity to 
pursue teaching training in Physical Education. It was a very important journey in order to broaden the 
theoretical and practical knowledge in the teaching profession.  

During this pathway, we have developed and deepened knowledge that comprises central dimensions in 
the profession, such as academic education, teaching and non-teaching practices and also investigation. 

This scientific report addresses the activities of Supervised Teaching Practices performed in the 
Cooperating School, reasoned with reporting of activities and their theoretical and practical implications, 
involving the process of pedagogical practice, professional integration, research on pedagogical context 
and form mobilization of theoretical knowledge acquired in the curricular component of the course.  

This work clearly reflects the teaching activities carried out in school service, both the ones performed in 
the assigned class and the additional training activities developed in the school context. This was done 
from an experimental and analytical perspective in order to influence good practice in these areas.  

Furthermore, it incorporates a scientific investigation component through a study in the Supervised 
Teaching Practices context, on the theme of “The potential and fragilities of the Sports Education Model, 
in the Supervised Teaching Practices Context”. The aim was to develop skills in the education research 
field focused on the school context as well as to broaden the knowledge on the Sports Education Model, 
both in a theoretical and practical manner, in order to become capable of applying it in the future. In the 
methodological point of view, we chose a quantitative methodology, using questionnaires as a data 
collection strategy. They were analyzed taking as reference the IBM SPSS Statistics 22 program. The 
sample consisted of 32 students, of both sexes, aged between 17 and 20 years, of the 12th grade of the 
Cooperating School – A Secondary School in the District of Braga.  

The main conclusions of this study show that this model has a great potential on motivating and making 
students more autonomous, as it enables the assignment of roles and responsibilities, which are vital to 
sports activities. Also, it develops transversal skills, such as responsibility, discipline and autonomy. This 
model is more applicable in young people not yet taking any sport, as those who are already taking one 
will follow a similar path, and therefore it is not something new for them. The model enables the study of 
sports activities and sports roles, through the mediation of the process of teaching and interactive learning 
between teacher and student. 

To conclude, during this training process that started two years ago and ends with the public exam of this 
report, there are numerous scientific learning processes, techniques, practices achieved in the areas of 
knowledge in PE, Education and Teacher Training, and other sciences that were, in a complementary 
sense, essential to our training as teachers. This process culminated with the application of the knowledge 
learned, which was particularly important to understand the acquired skills and to reflect on education 
from the perspective of life-long learning and professional development. 

 

Key-words: Sports Education Model, PE Teacher Education, Teaching Models, Supervised Teaching 

Practices, Physical Education, Badminton. 
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Introdução  

Ser professor, mais que outra profissão exige a conjugação de várias ciências 

conhecimento da área científica e das ciências pedagógicas, no conhecimento de áreas 

complementares que permitem reunir competências para orientar outros indivíduos nos seus 

processos de formação escolar, académica. Nos tempos atuais os profissionais do ensino 

acumulam cada vez mais responsabilidades para com a educação e isso acarreta um aumento 

substancial das suas tarefas, que ultrapassam o serviço letivo. Para a realização destas tarefas, 

tornou-se essencial renovar a formação de professores com conhecimentos que permitam a 

apropriação de competências por parte destes. Neste âmbito, também de juntou o domínio das 

tecnologias como ferramenta de ensino e de aprendizagem. O tipo de relacionamento entre 

alunos e professores também mudou e isso foi mais uma questão a ser resolvida na 

aprendizagem profissional, por forma a se promover um ensino mais adequado às caraterísticas 

dos alunos e a preencher as suas necessidades de aprendizagem. 

É assim que realizamos as Prática de Ensino Supervisionada (PES), na sequência da 

parte curricular do ciclo de estudos em ensino de Educação Física (EF), para o qual foi realizado 

o presente relatório, onde expomos os enquadramentos, pessoal, institucional, pedagógico e 

científico, desenvolvidos, sob a supervisão do Professor Doutor Camilo Cunha e a cooperação da 

professora Mestre Maria Paula Lucas. 

Estas PES decorreram numa escola secundária do distrito de Braga, especificamente 

numa turma do 12º ano de escolaridade e envolveu atividades de vária ordem com a perspetiva 

de permitir realizar um leque diversificado de tarefas docentes e de integração socioprofissional. 

Tendo em conta a filosofia da formação de professores atual que, para além do conteúdo 

científico, pedagógico e técnico relacionados com o serviço docente, busca desenvolver no 

professor as dimensões de competências pessoais e de investigação pela promoção de uma 

oportunidade de realização de um estudo no contexto da Escola Cooperante. Defende-se a 

reflexão e a investigação como ferramentais importantes no desenvolvimento profissional do 

professor. 

As atividades desenvolvidas nas PES foram todas sujeitas a registos de conceção, 

realização e reflexão crítica, para uma análise global sobre as aprendizagens realizadas durante 

o percurso. Formativo. Este estágio integrou um Projeto de Intervenção Pedagógica 

Supervisionada e a construção de portefólios com a documentação utilizada em todo percurso 

formativo. 

Do ponto de vista organizativo estrutural, numa primeira parte deste relatório 

apresentamos o enquadramento pessoal que ajuda a perceber como chegamos a este 
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mestrado, as experiências vividas que nos levaram a optar por esta área de profissionalização e 

as expetativas nesta formação. Numa segunda fase caracterizamos a instituição Escola 

Cooperante local de desenvolvimento das PES. Na continuidade, fazemos a caraterização 

pedagógica das PES que contém a organização e gestão do ensino-aprendizagem (conceção, 

planeamento, realização e avaliação do ensino), a participação na escola e a relação com a 

comunidade (conceção e planeamento de atividades). Por último, o enquadramento científico, no 

qual partilhamos a investigação realizada e as conclusões do estudo. 
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CAPÍTULO I  

1. Enquadramento da Prática de Ensino Supervisionada 

1.1 Enquadramento Pessoal 

Este mestrado enquadra-se no nosso projeto de vida na medida em que, ao longo dos 

anos, fomo-nos apercebendo do caminho que tínhamos a percorrer para alcançar o nosso 

objetivo profissional, sempre relacionado com a atividade física e desportiva e virado para a 

docência.  

Sempre estivemos ligados a esta área de conhecimento. Aprendemos a nadar muito 

cedo por iniciativa dos pais, que nos colocaram numa escola de natação. Mas, apercebemo-nos 

que o nosso percurso não passaria apenas pela natação, mas por outra modalidade com a qual 

nos identificávamos mais, o futebol. O futebol foi a modalidade de eleição, primeiro como 

jogador e agora como treinador. Estes motivos explicam a ligação à educação física e desporto. 

Quando chegamos ao ensino secundário optámos pelo curso tecnológico de desporto, já 

com a intensão de frequentar o ensino universitário no mesmo ramo. Assim, licenciamo-nos em 

Educação Física, Saúde e Desporto. No entanto, sentíamos insatisfeitos pelo que, decidimos 

ingressar Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário na 

Universidade do Minho, no sentido de aprofundar conhecimentos pedagógicos e com isso, abrir 

mais perspetivas de desenvolvimento e afirmação profissional. 

O percurso realizado neste Mestrado tem sido muito útil e altamente compensador em 

termos de expetativas e oportunidades de formação, estando, deste modo, a preencher os 

objetivos de profissionalização pretendidos. Mais ainda, as PES são uma oportunidade única de 

confrontar a teoria com a prática, de forma a melhorar e aprimorar aspetos que não são visíveis 

quando se está a realizar a componente curricular, mostrando-se a componente mais motivante 

do ciclo de estudos. Foi um desafio a que me propus que espero agora terminar com este 

Relatório.  

 

 



CAPITULO I – ENQUADRAMENTO DA PES 

4 

 

1.2 Enquadramento Institucional 

A caraterização do meio envolvente é muito importante na medida que permite conhecer 

o contexto em que se vai exercer a atividade docente, permitindo ao professor organizar o seu 

trabalho tendo em conta as particularidades e influências que trazem os seus alunos. Permite 

enfocar a ação educativa nas necessidades e contextos de referência dos alunos. 

As PES foram realizadas numa Escola Secundária que se localiza nos arredores da 

cidade de Braga. A escola em questão tem uma área de influência pedagógica que compreende 

quatro freguesias, Maximinos, Ferreiros, Semelhe e Gondizalves. 

Esta Escola está integrada num contexto sociocultural suburbano, caracterizado por uma 

maioria de famílias com pais trabalhadores manuais (indústria, comércio e serviços) com 

habilitações académicas baixas. É marcada por algum insucesso e abandono escolar devido, em 

grande medida, à falta de motivação dos alunos e ao fraco empenho nas tarefas escolares.   

Faz parte de um agrupamento de escolas que abrange 8 estabelecimentos de ensino, 

este promove o desenvolvimento das seguintes ofertas educativas: Pré-escolar; 1º, 2º e 3ºciclos; 

Ensino secundário; Agrupamento de referência para alunos cegos ou de baixa visão;  

A escola entrou em funcionamento na década de 80 e situa-se na zona Oeste da cidade 

de Braga. No que diz respeito à população escolar, é frequentada por 425 alunos, distribuídos 

por 18 turmas do 7.º ao 12.º ano. 

Conforme dados do Projeto Educativo (PE), designado por Projeto FREI – Fidelizar 

Recursos para Esbater o Insucesso – dispõe de um referencial teórico que enquadra todas as 

ações para uma educação melhor, isto é, para um maior sucesso educativo. A via escolhida para 

atingir as metas estabelecidas foi a da descentralização e delegação de competências em várias 

equipas educativas, a saber: equipas de apoio educativo, tutorias, projetos de desenvolvimento 

educativo, entre outras. 

Além da instrução, a escola pretende potencializar a inserção dos alunos na sociedade, 

cultivando ao mesmo tempo valores, como liberdade e tolerância, mas também a participação, 

responsabilidade e solidariedade. Tem pois como fim último, a formação de jovens cidadãos que 

seguem para o nível superior de ensino ou se integram profissionalmente na vida ativa. A partir 

dessa grande finalidade, a escola tem vindo a criar condições – no espaço físico, nas relações 

pedagógicas, no apoio educativo, na educação cívica e ocupação dos tempos livres - que 

permitem uma maior integração dos alunos e mais sucesso educativo. Tenta fazer um 

acompanhamento dos alunos ao longo da sua adolescência, oferecendo-lhes, na escola, ao 
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longo dos dois níveis de escolaridade, a componente de prosseguimento de estudos ou a 

componente de educação e formação profissional.  

Neste quadro, e tendo em conta o seu contexto e realidade escolar, é ambição 

estratégica da escola consolidar a oferta do ensino nas vertentes educação e formação e ensino 

profissional, bem como a valorização da inserção profissional. Além disso, pretende a sua 

consolidação como uma instituição de referência ao nível educativo e formativo, partindo do 

lema “Do conhecimento à cidadania ativa”, com vista à concretização da grande missão da 

escola em geral - construir o sucesso escolar para todos. 

No que respeita aos recursos materiais, subsistem alguns constrangimentos como os 

expresso pela Inspeção Geral da Educação (IGE, 2010), que são materializados pela falta de 

algumas salas específicas (e.g., sala para associações de pais, gabinetes médicos, salas de 

atendimento aos encarregados de educação), inexistência de pavilhão gimnodesportivo próprio. 

A biblioteca da Escola, integrada na Rede de Bibliotecas Escolares, apresenta boas condições de 

instalações e um bom acervo bibliográfico. Contudo, a maioria destes condicionalismos tem sido 

ultrapassada devido ao empenho e motivação do pessoal docente e não docente. A título de 

exemplo, apesar de a escola utilizar o pavilhão gimnodesportivo do município e do mesmo 

apresentar algumas fragilidades estruturais, os docentes de Educação Física têm conseguido 

obter ótimos resultados. Infelizmente a escola dispõe apenas de 450 minutos semanais na 

piscina (inserida no complexo do pavilhão gimnodesportivo), o que implica que nem todas as 

turmas tenham a possibilidade de ter a unidade didática de natação.  

Em matéria de desporto escolar, a escola possui catorze grupos/equipas: dois de 

orientação, dois de natação (infantis e iniciados M./F.), um de boccia (M./F.), quatro de andebol 

masculino (todos os escalões), um de goalball (M./F.) e quatro de voleibol feminino (todos os 

escalões). Pode-se concluir que é muito dinâmica neste domínio de atividade apresentando 

oferta desportiva para todos os escalões e géneros, em modalidades coletivas e individuais, não 

esquecendo o desporto adaptado destinado a alunos com Necessidade Educativas Especiais. 
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1.3 Caraterização da Turma 

A caraterização da turma é um elemento fundamental para planearmos o processo de 

ensino-aprendizagem. As PES decorreram numa turma do 12º ano com 19 alunos, 13 do sexo 

feminino e 6 do sexo masculino, com idades compreendida entre os 16 e 20 anos.  

O envolvimento dos alunos com o desporto é um dos aspetos a ter em consideração 

para que exista uma perfeita adaptação das sequências metodológicas, no sentido de se obter 

uma evolução coerente e real. Foi neste sentido que procuramos conhecer alguns aspetos do 

estilo de vida dos alunos, como: hábitos de exercício físico e/ou prática desportiva regular (ao 

nível do desporto escolar, clube, ginásio), se praticam alguma modalidade atualmente, se sim, 

qual, qual a sua modalidade preferida, se costumam assistir a eventos desportivos, quais as 

modalidades que desconhecem, assim como, quais as qualidades que mais apreciam num 

professor.  

Na primeira aula do período realizámos uma ficha individual de caraterização do aluno 

(Anexo1). Após análise da ficha, procedemos à caraterização da turma. Para se perceber melhor 

a envolvência dos alunos com o desporto, podemos observar os gráficos 1 e 2. 

Gráfico 1. Já praticaste alguma modalidade 
desportiva? 

 

Gráfico 2. Atualmente praticas alguma modalidade 
desportiva? 

 

 

Nos dados apresentados percebemos que 24% dos alunos nunca praticaram nenhuma 

modalidade desportiva. No entanto, a frequência de participação no Desporto Escolar apresenta 

níveis de 33%; 14% já frequentaram o ginásio e 29% já fizeram parte de um clube. Atualmente 

verifica-se que 16% dos alunos praticam voleibol, 11% pratica kickbox e 10% natação e futebol. 

Lamentavelmente, mais de 50% dos alunos não pratica nenhuma modalidade. 
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Quanto a modalidades preferidas e a assistência a eventos desportivos, gráficos 3 e 4: 

 

Gráfico 3. Quais são as tuas modalidades 
desportivas preferidas? 

Gráfico 4. Costumas assistir a eventos desportivos?  

  

No que diz respeito às modalidades preferidas, nota-se uma preferência pelo voleibol 

(33%), seguido de futebol e badmínton (19%);  3 modalidades (kickbox, andebol e basquetebol) 

com a percentagem de 7% e  a natação com 8%. O futebol foi a modalidade mais referida, 

relativamente à presença em eventos desportivos (53%) seguida de andebol e natação (29%). 

Apenas 18% não costumam assistir. 

 

Sobre que modalidades desportivas que desconhece e o que mais aprecia num 

professor, gráficos 5 e 6 : 

Gráfico 5. Quais as modalidades que desconheces? 

    

Gráfico 6. Qualidade que mais aprecias no professor? 

Quando questionados acerca das modalidades que desconhecem, destacam-se 59% a 

dizem não conhecer os saltos de plinto e 26% os saltos Minitrampolim; 11% desconhece a 

modalidade de corfebol e 4% a corrida de barreiras. 

Podemos concluir, que, apenas 47% dos alunos pratica regularmente atividade física e 

que há um predomínio do voleibol sobre as restantes modalidades. Assistem 

predominantemente a eventos desportivos de futebol. É de realçar que 59% dizem desconhecer 

os saltos de plinto, quando são conteúdos que foram trabalhados em anos anteriores. 
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Em relação às qualidades mais apreciadas no professor, destacam-se: a simpatia (28%), 

a confiança (22%), a justiça( 20 %), a competência ( 17%) e a organização/rigor (13%).  

Podemos ainda analisar mais dados sobre a turma através do projeto curricular de 

turma (PCT). No que diz respeito a problemas de saúde, há um aluno com problemas 

relacionados com o aparelho respiratório (asma e alergias), seis alunos que revelam ter 

problemas de visão, um aluno com dificuldades auditivas e outro com psoríase. Verificamos, 

ainda que todos os alunos são de nacionalidade portuguesa e a área de residência da maioria, à 

exceção de 2 alunos (um em Braga (Sé) e um em Parada de Tibães), se situa na área geográfica 

abrangida pela escola.  

Relativamente às suas expectativas para o futuro grande parte dos alunos revela 

interesse em prosseguir com os estudos.  

O conhecimento deste contexto e das características dos alunos da turma de estágio, foi 

sobremaneira importante para perceber como poderíamos moldar a nossa intervenção, no 

sentido de aproximar a abordagem dos conteúdos à realidade dos alunos. Naturalmente, o 

professor deve conhecer os seus alunos, as suas culturas e experiências para poder agir no 

sentido de proporcionar aprendizagens a todos. 
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CAPÍTULO II 

2. Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

2.1 Conceção 

“O ensino é criado duas vezes, primeiro na conceção e depois na realidade” (Bento, 

1987, p.29). Nesta perspetiva, o professor deve estar devidamente preparado para se dedicar às 

tarefas que estas duas dimensões implicam, ou seja, o planear, o realizar e o avaliar das 

situações de aprendizagem. No final, deve também avaliar as situações de ensino para melhorar 

sempre, o seu ato pedagógico. 

Em breve trecho, a área de EF afirma-se em Portugal a partir de 1974, quando se efetiva 

como ensino de nível universitário. Neste percurso, passa por diferentes momentos. Começa 

pela reivindicação da formação superior por candidatos e Escolas Universitárias, visando o grau 

de licenciatura e o prestígio em Lisboa e no Porto (Sá, 2007). Depois são efetuadas mudanças 

curriculares nas Escolas existentes, nascendo também na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, e na Madeira. Segue-se a criação do curso de Professores do Ensino Básico em EF. 

Na sequência, na Universidade de Coimbra é criado o curso de Formação de Professores de 

EF. Soma-se o seu surgimento no ensino superior privado e, por fim, a integração no 

alinhamento do Ensino Superior promovido no âmbito do Processo de Bolonha (Cunha, 2007), 

que incidiu sobre a sua renovação para a equiparidade e mobilidade de alunos e docentes no 

espaço europeu de qualificações, mediante a determinação de transferibilidade do Sistema de 

Créditos ECTS. 

O Processo de Bolonha nos Cursos do II Ciclo de Formação de Professores de EF, em 

Portugal, resultaram, em síntese, na reestruturação dos planos de estudos (Universidades e 

Politécnicos) estabelecendo maior correspondência nos propósitos e objetivos, na estrutura 

programática dos cursos e na avaliação dos alunos tendo em conta os resultados da 

aprendizagem, bem como outra conceção de estágio profissional. Particularmente, neste Ciclo, 

estão determinadas por Bolonha as competências nos domínios explicitados no quadro (Alfa 

Tuning, ou Projeto Tuning1: 

 

   

                                                 
 

1 Descritores de Dublin (in http://www.dges.mcies.pt/Bolonha/Objectivos+e+Linhas+de+Acção/Descritores+Dublin/) 
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Tabela 1: Competências do II Ciclo de Formação pós Bolonha 

Conhecimento e capacidade de compreensão 
Tenham demonstrado possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: 
 Sustentando-se nos conhecimentos de nível de 1º ciclo, os desenvolva e aprofunde desenvolva e aprofunde 
 Permita, e constitua a base de desenvolvimento e/ou aplicações originais, nomeadamente em contexto de 
investigação 

Aplicação de conhecimentos e compreensão  
Saibam aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão e resolução de problemas em situações novas e não 
familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo 

Realização de julgamento/tomada de decisões  
Demonstrem a capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir 
juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades 
éticas e sociais que resultem ou condicionem essas soluções e esses juízos 

Comunicação  
Sejam capazes de comunicar as suas conclusões – e os conhecimentos e os raciocínios a elas subjacentes – quer a 
especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades. 

Competências de autoaprendizagem  
Tenham desenvolvido as competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 
fundamentalmente auto-orientado e autónomo 

 

Estas competências são interpretadas nos currículos dos cursos, de modo a promover a 

formação necessária, concretamente na área de conhecimento de Formação de Professores de 

EF, os quais exercem a sua atividade nos Ensinos Básico e Secundário.  

Um dos momentos importantes dessa formação, é aquele em que nos encontramos 

neste momento: as Práticas de Ensino Supervisionadas, as quais marcam o fim da formação 

do II Ciclo e requerem a apresentação deste relatório. 

Entre outras definições, tanto se pode entender por currículo um plano ordenado de 

conteúdos ministrados na escola ao aluno, como um processo de formação do aluno 

desenvolvido com o aluno, visando a sua formação através de experiências formais e informais 

proporcionadas na escola (Pacheco, 2001), dependendo do modelo de currículo adotado se for 

rígido e centrado nos objetivos a atingir, ou se for um projeto flexível e dinâmico integrando a 

participação ativa de aluno e professor (Pacheco & Moreira, 2006).  

De acordo com estas definições, hoje, na escola aplica-se a segunda perspetiva. Na 

formação de professores é preciso ter em conta um modelo de formação e desenvolvimento 

profissional de Professores que os permita revelar diferentes saberes (saber, saber fazer e 

saber ser) (Ribeiro 1997), com uma componente prática muito ampla, dadas ascaretritrísticas 

da área de EF. Assim, nas suas aulas, deve ter em conta os alunos e trabalhar os 

conhecimentos de forma prática e ativa, promovendo a relação entre o aluno e o professor e 

realizando a formação de forma flexível (Leite, 1999), como está determinado para os Ensinos 
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Básico e Secundário. Claramente integrados pelo Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro2, 

dedicado à Formação de Professores para o Ensino Básico, pondo em modo operativo as 

determinações Lei de Bases do Sistema Educativo, lei n.º 46/86 de 14 de outubro de 1986, 

que continuam atualizadas. 

Para isso, a Formação de Professores integra o modelo de formação proposto por 

Bolonha, próximo dos modelos reconstrucionista social e desenvolvimentista (Zeichner, 1993), 

pois valoriza o desenvolvimento de competências dos estudantes futuros professores, 

procurando diversificar o ensino e a formação com várias metodologias e possibilidades de 

avaliação, no quadro do ensino e da aprendizagem nos cursos de formação de professores EF, 

bem como a sua preparação para o mercado laboral, sendo cursos profissionalizantes com 

estágios integrados, como é o caso deste em que nos encontramos. 

A atividade docente envolve conceção ao longo da vida, pelo que a formação deve ser 

perspetivada na continuidade de conhecimentos e experiências profissionalizantes (Canário, 

2001), sendo que, em EF regista-se a evolução do conhecimento científico e profissional em 

várias áreas de intervenção (Cunha, 2007).  

Em EF trabalham-se o corpo e o movimento como parte da cultura humana. Nessa 

perspetiva, há benefícios fisiológicos, o autoconhecimento do corpo, e aspetos psicológicos, a 

melhoria da autoestima e do autoconceito. Estas questões devem ser promovidas em teoria e na 

prática nos processos de formação e desenvolvimento profissional do professor de EF (Libâneo, 

& Pimenta, 1999), assim como o professor de EF deve estimula-las na formação dos seus 

alunos. 

Nos conteúdos e diversos momentos da formação profissionalizante do Professor de EF, 

as Práticas de Ensino Supervisionadas marcam a iniciação à prática profissional, ainda como 

estudante e permitem exercitar os conteúdos e perceber as mais urgentes necessidades de 

formação, na articulação entre a teoria e a prática e na relação com os alunos. O estágio 

pedagógico é, nesta perspetiva uma etapa importante na formação profissional do professor. 

A formação do professor deve ainda integrar a componente de investigação, de forma a 

permitir-lhe conhecer e intervir sobre os problemas no processo pedagógico 

(ensino/aprendizagem). Carreiro da Costa et al. (1996) realçam a importância da investigação 

educacional na formação de professores, admitindo contribuir para tanto para a aprendizagem 

                                                 
 

2 Decreto-Lei n.º 6/2001, 18 de Janeiro. Artigo 18º - Formação de Professores. 

../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Ricardo/Dropbox/Tese/Capitulos%20Tese/Categorias%20Grounded.docx#_ENREF_15
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dos alunos, como para a aprendizagem dos professores e, bem assim, a qualidade do trabalho 

educativo. 

Em suma, a Formação do Professor de EF deve dota-lo de uma preparação teórica, 

prática, técnica, permitindo garantir um bom desempenho profissional. Mas, para além disso, o 

professor deve sujeitar-se a processos de formação continua para a atualização e melhoria 

constante, sendo que a investigação no contexto da escola é muito importante (Cardoso, 2013).   

 

2.2 Planeamento 

O planeamento diz respeito à etapa de conceção do currículo, onde são tomadas 

decisões com vista a apresentação das metas e orientações curriculares que devem ser 

assumidas na escola pelos grupos disciplinares de modo a planificarem o ensino e as 

aprendizagens de uma dada área disciplinar (Cardoso, 2013). 

Para Pacheco (1990, p.13) “Quando falamos de planificação didática (referimo-nos à 

planificação de aula) referimo-nos ao conjunto de conhecimentos, ideias, propósitos que o 

professor utiliza de forma a estruturar e ordenar o curso da ação”. Assim, o processo de 

planificação integra, não só, decisões pré ativas (tomadas antes da realização da aula), como 

interativas (ajustamentos no desenrolar da aula) e pós-ativas (com base na reflexão sobre a aula 

realizada com vista melhoraria). 

Para Alvarenga (2011), a planificação é um dos momentos mais relevantes do currículo. 

No ato de planificar, deve-se integrar as experiencias anteriores dos alunos, as suas motivações 

e outros interesses cruciais para a aprendizagem. Planificar permite decidir o que fazer, como 

fazer, que recursos utilizar, que estratégias adotar e que expetativas fomentar em relação aos 

alunos (idem). Podemos assim dizer que a planificação envolve reflexão profunda, no sentido de 

definir qual a direção e forma de controlo de todo o processo ensino/aprendizagem, 

evidenciando a relação existente entre a metodologia/didática e respetivos programas nacionais 

de Educação Física (PNEF) (Bento, 2003).  

Antes de qualquer planificação, como professores, temos que ter em conta os 

programas nacionais, as planificações de escola feitas pelo grupo disciplinar e o roulement 

(mapa de rotação dos espaços desportivos). Verificámos que iríamos utilizar apenas os campos 

exteriores e o ginásio. Realizámos no início do ano letivo, reuniões de grupo disciplinar e de 

departamento onde ficaram definidas as atividades para o plano anual de atividades (PAA) e os 

critérios de avaliação de EF.  
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O plano anual (PA) (Anexo II), está estruturada por ano letivo e corresponde à aplicação 

das metas curriculares definidas para esta área. No 12º ano, os alunos têm a possibilidade de 

escolher três modalidades, pelo que, só após a aula de apresentação, nos foi possível construir 

uma planificação definitiva (Anexo III).  

Após a primeira aula e antes de qualquer planificação, seguiu-se a consulta e a análise de 

documentos que regulam e orientam os processos de ensino e de aprendizagem, tais como: as 

metas curriculares; PNEF 10º, 11º e 12º anos (2001); PA e de UD; roulement; critérios de 

avaliação; entre outros.  

Após verificação de todos os aspetos anteriormente referidos, definimos quais os 

conteúdos a abordar em cada período e o número de aulas destinadas a cada modalidade. 

Assim, no 1º período, foram lecionadas as modalidades de badmínton e corfebol, no 2º período 

atletismo e voleibol e no 3º período dança e andebol. As modalidades de voleibol, atletismo e 

andebol foram as escolhidas pela turma. 

Seguiu-se a elaboração do Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) (Anexo IV), para 

cada uma das modalidades a abordar, com a análise da estrutura de conhecimentos (Cultura 

Desportiva, Habilidades Motoras, Fisiologia/Condição Física e Conceitos Psicossociais); análise 

específica das condições de aprendizagem/envolvimento (recursos espaciais, humanos e 

temporais); análise dos alunos (caraterização geral e ao nível de prestação inicial dos alunos); 

extensão e sequência da matéria/conteúdos de ensino (Unidade Didática e respetiva 

justificação); definição de objetivos (para as Habilidades Motoras, Condição Física, Cultura 

Desportiva e Conceitos Psicossociais); configuração da avaliação (diagnóstica, formativa, 

sumativa e protocolos de avaliação); e, por fim, as propostas para as progressões de ensino.  

A elaboração dos MECs das diferentes modalidades relevou-se fundamental no processo 

de ensino/aprendizagem. Foram sem dúvida instrumentos essenciais para o desenvolvimento 

das aulas, permitindo reunir todas as informações, projetar, delinear objetivos, estratégias. 

Utilizando uma metodologia baseada na reflexão-ação, foi possível refletir criticamente 

sobre a prática pedagógica, no final de cada UD e, com isso, foram realizadas reflexões muito 

importantes para a melhoria do nosso trabalho, no processo de formação de docente de EF. 

Permitindo-nos pondera todas as decisões e aspetos didáticos e metodológicos relacionados com 

a preparação e a realização da ação pedagógica.   

A planificação a nível micro (plano de aula), da responsabilidade direta do professor na 

gestão curricular (Roldão, 1999), é implementada após a correção e aprovação dos planos de 

aula (Anexo V), no nosso caso, pela professora cooperante (PC) que, na realidade, é professora 
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responsável pela disciplina sobre a qual decorreram as nossas Práticas de Ensino 

Supervisionadas. Também as decisões pós ativas, de reflexões pós aula (Anexo VI), que 

realizámos, foram elementos utilizados como apoio para a execução dos planos subsequentes, 

conforme orientações nas PES.   

Os planos de aula realizados sistematizavam variada informação, ou seja, fazem 

referência a turma e ano letivo, ao número de alunos, a UD, ao número de aula da UD, a data, 

horário, objetivos gerais e específicos, recursos materiais, a função didática, a organização de 

cada tarefa e objetivos comportamentais, componentes críticas, para cada situação de 

aprendizagem, o tempo total e parcial.    

 

2.3 Realização 

Realizada a planificação, procedemos à sua implementação. Aqui procurámos realizar o 

que anteriormente tínhamos planeado. A PC orientou-nos a realizar, no início de cada período, a 

elaboração dos MECs das diferentes modalidades abordadas ao longo do ano letivo. No 1º 

período de badmínton e corfebol. No 2º período atletismo e voleibol. No 3º dança e andebol. 

Neste capítulo apenas iremos especificar detalhadamente o MEC de badmínton, uma 

vez que foi a modalidade que serviu de base para o estudo científico deste relatório.  

Dentro dos diferentes MECs elaborados ao longo do ano letivo apresentávamos a 

extensão e sequência da matéria/conteúdos de ensino (Unidade Didática e respetiva justificação) 

como podemos constatar neste pequeno excerto da UD de badmínton (Anexo IV): 

A UD de badmínton foi composta por 10 aulas de 90 minutos (90’) e pelo Evento 

Culminante (2H30’), sendo que o tempo real disponível para a prática em cada aula era de 75 

minutos, isto porque eram dados aos alunos 10 ou 5 minutos de tolerância antes do início da 

aula (dependia se a aula era ao primeiro tempo ou não) e 10 minutos no final da aula para 

higiene pessoal. Tivemos como referência as explicações de Vickers (1990) que refere o 

desenvolvimento de uma extensão e sequência para que os alunos através de experiências de 

aprendizagem planeadas até ao fim da UD, permitindo ao professor tomar decisões sobre o que 

ensinar e como ensinar. 

A planificação desta UD foi elaborada tendo em conta o nível de desempenho inicial da 

turma, o material e espaço disponível e os objetivos do PNEF.  

A UD de badmínton foi sujeita aos devidos ajustes indispensáveis a realização do MED. 

As primeiras 5 aulas, de acordo com o Modelo de Educação Desportiva (MED), foram dedicadas 

à pré época desportiva. Aqui os professores foram os principais transmissores e dinamizadores 
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das tarefas a realizar nas aulas. Trata-se do período em que as equipas se preparam para a 

época desportiva que se prolonga ao longo das restantes 5 aulas e termina com o Evento 

Culminante. Durante a fase da época desportiva, os alunos foram os principais atores do 

processo, assumindo diferentes funções (líder da equipa/treinador, jogadores, árbitros, 

responsável pelos registos dos resultados, responsável pela publicação dos resultados…). Os 

professores nesta fase tiveram um papel de mediadores do processo, na orientação dos alunos 

em relação às funções que cada um desempenha. 

“A preparação da aula de Educação Física depende, para além dos objectivos e dos 

conteúdos, também das funções didácticas que ela deve assumir, no âmbito de um ciclo de 

matéria” (Bento, 2003, p.60).  

As aulas foram sempre preparadas com a devida antecedência, como podemos verificar 

no ponto de planificação. Para estas correrem bem foi imprescindível uma boa intervenção 

pedagógica, a instrução, a gestão, a disciplina e o clima de aula foram aspetos tidos em conta 

na abordagem desta modalidade.   

Durante o ano letivo a assiduidade e pontualidade e participação, foram melhorando, foi 

imprescindível no início do ano letivo explicar todas as regras de funcionamento e de 

comportamento a cumprir no decorrer das aulas.   

A segurança e a integridade física dos alunos foram sempre tidos em conta na 

elaboração de cada plano de aula. Tentamos em todas as aulas promover o espírito de equipa, 

fair-play e cooperação entre a turma. O material utilizado na aula foi adequado e quase não se 

perdia tempo em ir busca-lo e arruma-lo, pois no início da aula já tínhamos o material todo 

preparado e no final era todo arrumado pelos alunos.  

 Ao nível de instrução pedagógica, todas as transmissões passadas tentavam ser o mais 

simples e claras possíveis e associadas sempre a desmonstração, esta demonstração sempre 

que possível era feita por alunos com melhore rendimento na modalidade ou pelo professor 

estagiário.   

Embora o nível inicial de desempenho motor da turma não fosse muito elevado, o MED 

ajudou a permitir que os resultados da avaliação sumativa desta modalidade realçassem uma 

evolução de todos os alunos da turma. Oito alunos obtiveram classificação acima de 18 valores e 

os restantes situaram-se entre os 15 e 17 valores. De realçar que mesmo os alunos com 

algumas dificuldades na modalidade, obtiveram uma classificação razoável, pois podiam não ser 

os melhores na prática, mas desempenharam outras funções com bastante entusiamos e 

aproveitamento. Nesta UD as diferenças entre género não foram notórias. Os alunos mostraram-
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se bastante motivados e empenhados em desempenhar as suas funções para além de atletas, 

uma grande parte dos alunos saiu beneficiados na avaliação por terem desempenhado as suas 

funções com bom aproveitamento.   

2.4 Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação pode ser vista como um processo de sistematização de resultados de 

aprendizagem com vista a pro recolha de evidências. “A avaliação apresenta-se como um 

processo de obtenção de informação, de formulação de juízos e de tomada de decisões seja 

qual for a perspetiva que adotarmos” (Pacheco, 2001, p.129).  

Conforme o Decreto-lei nº 139/2012, artigo 23º do Capítulo III, sobre a avaliação da 

aprendizagem dos alunos, 

 

“1 - A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e 
certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno. 
2 - A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos 
adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de cumprimento das 
metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico e secundário. 
3 - A verificação prevista no número anterior deve ser utilizada por professores e alunos para, em 
conjunto, melhorar o ensino e suprir as dificuldades de aprendizagem. 
4 - A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado do ensino, retificar procedimentos e 
reajustar o ensino das diversas disciplinas aos objetivos curriculares fixados.” 

 

No sistema educativo está instituído o modelo de avaliação formativa para a avaliação da 

aprendizagem nos Ensinos Básico e Secundário. Para a sua implementação usamos os três os 

tipos de avaliação presentes no modelo de avaliação da aprendizagem: a diagnóstica, formativa 

e sumativa (Decreto-lei, 139/2012, art. 24º).  

Avaliação diagnóstica consiste numa avaliação inicial com o fim de perceber o nível dos 

alunos em determinada modalidade, para a partir dai planificarmos o modo como se pretende 

organizar as novas aprendizagens. No caso concreto da turma de estágio, fizemos uma avaliação 

diagnostica facilitada, atendendo ao conhecimento quase na totalidade da turma das 

modalidades lecionadas, também o conhecimento e a caraterização da turma já estavam no 

domínio da PC que nos passou toda a informação.  

A avaliação formativa, enquanto tipo tem como objetivo uma recolha sistemática de 

evidências ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Como tal, é necessário um 

acompanhamento continuado quer no sentido de detetar possíveis dificuldades, quer para 

registo dos progressos do aluno, possibilitando um acompanhamento mais rigoroso, evitando 

perdas de informação.  
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O sucesso das estratégias de ensino utilizadas, está intrinsecamente ligado à 

organização da própria dinâmica do ato pedagógico e do tipo de comunicação utilizada que 

influencia quer no planeamento, quer no desenrolar do processo ensino-aprendizagem. Por isso, 

a avaliação deve ser um meio para alcançar as finalidades propostas. Esta é, então, essencial 

para que se possa reajustar o processo em função do progresso dos alunos e das suas 

necessidades (avaliação do processo de ensino-aprendizagem). 

Contemplada nesta avaliação estão, também, os relatórios de aula para os alunos 

dispensados e também a pontualidade/assiduidade e participação/comportamentos/atitudes, 

bem como a possível recorrência a fichas de trabalho contidas no ao dossiê de substituições. 

O último momento de avaliação, a avaliação sumativa. Corresponde ao ponto final de 

um percurso evolutivo no processo ensino-aprendizagem e é um momento em que os alunos 

aplicarão o que aprenderam nas aulas dadas. Realizou-se no final de cada UD das modalidades 

lecionadas em cada período.  

Estas avaliações têm um cariz contínuo. Mas, na realidade, a tendência dos professores 

de EF é fragmentar este processo. Na elaboração dos MECs, uma das preocupações era definir 

os momentos a destinar à avaliação diagnóstica e à avaliação sumativa. A primeira, sempre no 

início da unidade e a segunda no final. Nas modalidades em que o modelo de ensino utilizado foi 

o MED, as avaliações foram sempre feitas aula a aula. Os alunos tiveram uma avaliação 

formativa mais concreta, pois a sua avaliação não incidiu só sobre a prática, como também 

sobre os papéis desempenhados por cada um deles. Por vezes os alunos com maior destreza 

não eram os que se destacavam mais na avaliação neste modelo.    

Tentamos ao longo das UDs fazer avaliações intermédias, para verificar o ponto de 

situação da turma e, assim, perceber a evolução dos alunos. Estas avaliações serviam para 

traçar metas e estratégias a seguir nas restantes aulas das UDs.  

Foi difícil em muitos momentos avançar, muito, em certas modalidades. O nível de 

alguns alunos era muito baixo, principalmente no caso das meninas. No entanto, pareceu-nos ter 

havido bastante evolução da turma em grande parte das modalidades, ao longo do processo. 

Registámos que as três modalidades em que a turma mais evolui foram: badmínton, andebol e 

voleibol.  

Este processo de avaliação possibilitou verificar a evolução dos alunos e esta evolução 

foi preparada tendo em conta os critérios e coeficientes de avaliação definidos pelo grupo 

disciplinar de EF, tendo ficado sob nossa responsabilidade aplica-los no apuramento dos 

resultados da turma de PES, na nossa disciplina.  



CAPITULO II – ORGANIZAÇÃO E GETÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

18 

Os coeficientes de ponderação da avaliação na escola cooperante, proposta pelo grupo 

disciplinar de EF eram de 60% para componente motora, 10% para componente cognitiva e 30% 

para atitudes e valores. Entendemos que o valor atribuído para componente motora devia ser 

ajustado, pois estávamos a privilegiar a componente atitudes, valores e cognição sobre a 

componente motora, o objetivo principal da EF.  

A realização da atividade letiva foi um importante momento de aprendizagem, pois 

permitiu-nos experienciar o modo como se prepara e se realiza o ato pedagógico, além de 

importante interação com os alunos e com a nossa AC, a que juntamos a necessidade de 

aprofundamento da bibliografia da especialidade. Tudo isso proporcionou, não só uma visão 

mais de acordo com a realidade do ensino, como também importantes aprendizagens 

profissionais. 
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CAPÍTULO III 

3. Área 2 - Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

3.1 Atividades Organizadas pelo Núcleo de Estágio e Departamento de Educação 

Física 

Na comunidade escolar foram dinamizadas várias atividades ao longo do ano letivo pelo 

Departamento de Educação Física (DEF). O núcleo de PES de EF colaborou na organização de 

algumas delas, a saber:  

1º Período - o corta-mato escolar (29 de Novembro), torneio de corfebol interturmas (5 

de Dezembro), evento culminante de badmínton (17 de Dezembro) e no âmbito do DE a 

gincana aquática (5 de Dezembro);  

2º Período – ação de formação de treino funcional na escola (8 Janeiro), torneio de 

futsal/voleibol interturmas (27 de Março) e evento culminante de atletismo (3 de Abril). 

No âmbito do DE, o torneio de pólo aquático e biribol (27 de Março).  

3º Período – projeto alegria + saúde no trabalho (durante a semana da saúde de 28 de 

Abril a 2 de Maio), jogos tradicionais (28 de Maio), prova de orientação (29 de Maio), 

gala do DE (30 de Maio). 

 

Atividades promovidas pelo núcleo de estágio de EF: 

 

Foram várias as atividades desenvolvidas pelo núcleo de estágio. Nas linhas seguintes 

partilhamos os mesmos neste relatório. 

Torneio de corfebol interturmas - que contou com a participação das duas turmas 

de 12ºano (atribuídas aos dois estagiários) - 32 alunos, decorreu durante uma manhã nos 

campos exteriores da escola. A atividade envolveu a criação de equipas mistas de ambas as 

turmas, elaboração de calendário de jogos e regulamento e regras do torneio. A atividade foi um 

sucesso e os alunos participaram com muito entusiasmo.  

Gincana Aquática - temática, designada por “Piratas das Caraíbas”, dirigida aos 

alunos do grupo-equipa de natação. Participaram 12 e decorreu durante uma manhã na piscina. 

A atividade envolveu três equipas que participaram em diferentes jogos, (O Resgate dos 

náufragos; O Túnel do Tesouro; A Arca do Tesouro; A corrida dos cavalos marinhos e o Assalto a 

ilha. Realizamos todas as tarefas de divulgação, planificação, organização e avaliação. A 

participação dos alunos foi fantástica, todo correu muito bem e com muito desportivismo. 
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Torneio de Polo aquático e biribol - também dirigida ao grupo-equipa de natação, 

decorreu durante uma manhã na piscina. Realizamos todas as tarefas de divulgação, 

planificação, organização e avaliação. A atividade decorreu conforme planeado mas apenas 9 

alunos puderam comparecer. 

 Ação de formação de treino funcional – com a participação de 11 professores. 

Decorreu durante a tarde no ginásio da escola. Está era destinada a todos os professores de EF 

do Agrupamento e de outras escolas interessadas. Esta foi ministrada por dois formadores da 

empresa Prosport, o Dr. Júlio Garganta e o Dr.José Soares, convidados pelo núcleo de estágio. 

Estes apresentaram o programa Fit School, um programa alternativo ao Fitnessgram, o Fit 

School propõem desenvolver a força de resistência, através de uma bateria de testes. Os 

objetivos desta ação de formação visaram: 

- Propor aos professores de Educação Física um conjunto de competências de 

intervenção com características altamente motivadoras para crianças e jovens.  

- Dotar os professores de Educação Física de novas competências associadas à 

utilização de materiais diversificados de baixo custo (Bolas FitBall Ar e H2O, bolas 

medicinais, halteres de mão, elásticos, barras + pesos, bosus, pneus, kits 

multisaltos/pliometria, cones, TRX, PlyoRebounder, Total Gym XLS, corda, roller, 

escada, kettelbell, coletes lastrados…). 

Este programa foi um sucesso. Alguns professores da escola optaram pela sua 

implementação nas suas turmas, todo o núcleo de estágio aderir a este programa trabalhando-o 

durante o ano letivo.  

 Torneio de futsal/voleibol interturmas - que contou com a participação da nossa 

turma e da turma da colega de estágio (29 alunos), decorreu durante uma manhã nos campos 

exteriores e ginásio da escola. A atividade envolveu a criação de equipas mistas de ambas as 

turmas, elaboração de calendário de jogos e regulamento e regras do torneio.  

 Projeto alegria + saúde no trabalho - que foi desenvolvido no âmbito da semana 

da saúde, enquadra-se no âmbito da dinamização interna da escola. Teve como principais 

objetivos, promover uma pedagogia de prevenção, sensibilizando o pessoal docente, 

administrativo e assistentes operacionais da escola, para os benefícios da prática do exercício 

físico regular na saúde e motivação para o trabalho. Para esse efeito, o núcleo PES de EF 

propõe-se dinamizar um conjunto de atividades ao longo da semana da saúde, realizamos ainda 

todas as tarefas de divulgação, planificação, organização e avaliação. 

 Gala do DE – em que participamos ativamente na organização da gala. Realizámos 

todas as tarefas de divulgação, planificação, organização e avaliação. Esta atividade tem como 
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objetivo reconhecer, premiar o esforço e o bom comportamento na defesa do bom nome da 

escola nas competições em que participara ao longo do ano e contribuir para criar laços afetivos 

com a escola e divulgar à comunidade as boas práticas socio desportivas 

Para além destas atividades, o núcleo estágio de EF foi responsável por toda a 

dinamização das atividades do MED de badmínton (1ºPeríodo) e do MED de atletismo (2º 

Período) nas suas turmas, cujo evento culminante (EC) tiveram lugar nos dias 17 de Dezembro e 

3 de Abril, respetivamente. 

Infelizmente, o EC de atletismo não se realizou na data prevista devido às más 

condições meteorológicas e foi remarcado para 23 de Abril. Novamente as condições 

meteorológicas voltaram a não permitir a sua realização e acabou por não de efetivar, apesar do 

nosso empenho e vontade de concluir mais uma atividade. 

Estas atividades serviram-nos de suporte a novas aprendizagens pessoais e 

profissionais, tendo sido importante, também para a nossa integração na comunidade escolar. 

Bem assim, ajudou-nos a perceber relações interpessoais e pedagógicas em contexto escolar. 

 

3.2 Relação com a Comunidade 

A integração na comunidade escolar foi muito boa. Fomos muito bem acolhidos pelos 

docentes, assistentes operacionais (em particular os que nos apoiam no ginásio/campo exterior 

e responsáveis pela reprografia, foram uma mais valia durante todo o PES) e alunos. De registar 

que o grupo disciplinar de EF é muito unido e colaborativo entre si e com outros docentes. 

Estando sempre prontos para colaborar, de forma a proporcionar a melhor integração e 

desenvolvimento das nossas competências letivas e não letiva. Trataram-nos como colegas e 

ajudavam em todo o que necessitávamos, quer com documentos de apoio, observação de aulas 

e mesmo com testemunhos da sua experiencia enquanto professores e na aplicação do MED. 

Como exemplo desta fácil socialização, todas as sextas-feiras programa-se uma partida 

de futebol entre alunos, assistentes operacionais e professores, da qual temos participado 

enquanto estagiários. Já no decorrer do ano letivo participamos na atividade de treino funcional, 

todas as quarta e quinta-feira no ginásio da escola.   

As atividades que nos proporcionam momentos de interação com a escola e com a 

comunidade são muito importantes para o desenvolvimento de competências profissionais de 

âmbito das relações interpessoais. Assim, neste aspeto, pudemos experimentar as nossas 

competências pessoais e aprender com os outros novas formas de agir próprias do contexto 

escolar. Estas são nossas primeiras experiências de socialização profissional  
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CAPÍTULO IV 

4. Área 3 - Investigação e Desenvolvimento Profissional 

Potencialidades e fragilidades na aplicação do Modelo de Educação Desportiva, no contexto das 

Práticas de Ensino Supervisionadas. 

 

4.1 Introdução  

As Práticas de Ensino Supervisionadas, de âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, integram experiências de formação 

pedagógica e experiências em investigação científica em contexto escolar. O estudo aqui 

apresentado insere-se nestas PES.  

O tema investigado surgiu pela proposta da implementação do Modelo de Educação 

Desportiva (MED), numa das modalidades trabalhadas na turma de estágio. Esta proposta foi 

aceite pelo núcleo de estágio que se prontificou para a sua implementação nas duas turmas do 

12º ano, em que os estagiários se encontravam a lecionar.  

Este estudo tem como principal objetivo, apurar as potencialidades e fragilidades da 

aplicação do Modelo de Educação Desportiva, no contexto das Práticas de Ensino 

Supervisionadas, com duplo sentido: a) a compreensão das vantagens e fragilidades do Modelo; 

b) domínio na aplicação do modelo, partindo da revisão da literatura que apresenta este modelo 

como sendo facilitador do desenvolvimento de diferentes tipos de competências pessoais e 

técnicas do aluno. 

Por ser um estudo realizado nas turmas de PES, a amostra foi de conveniência 

(Coutinho, 2014), ou seja baseada no número de alunos das referidas turmas. Assim, os sujeitos 

da amostra foram 32 alunos do 12º ano, a frequentar a mesma escola. Destes, 19 são da turma 

do 12ºA; 13 da turma do 12ºB. Destes alunos 14 (43.8%) eram do sexo feminino e 18 (56.3%) 

eram do sexo masculino. A idade dos alunos variou entre os 17 e os 20 anos.  

A metodologia utilizada para a recolha de dados foi a metodologia quantitativa. Esta foi 

realizada através de estratégias de um questionário com questões de resposta fechada. A análise 

dos dados foi feita através de estatística simples, com o programa IBM SPSS Statistics 22. 

Verificámos a frequência e a percentagem.    

No desenvolvimento, apresentação e análise de dados, apresentamos os conteúdos 

relacionando-os com a revisão da literatura, tendo em conta o problema de investigação, a 

pergunta e partida, os objetivos gerais e específicos, a metodologia adotada, os resultados as 

conclusões chegados.  
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Acreditamos que são várias e de importância prática, as vantagens e utilidade de 

aplicação deste modelo no âmbito da PES, para a nossa formação, pois o MED é um modelo 

facilitador da interação professor-aluno, aluno-aluno, na realização de diferentes papéis na 

prática desportiva. Este aspeto permite trabalhar as competências técnicas e pessoais do aluno 

de forma negociada. O estudo revelou o que de melhor existe no MED e as suas desvantagens, 

capacitando-nos para a sua utilização como método de trabalho. 

 

4.2 Revisão da Literatura  

 Relativamente à abordagem ao processo de ensino e de aprendizagem nas aulas de EF, 

podem ser usados vários métodos pedagógicos. No decorrer das PES, apenas utilizamos dois 

modelos: o modelo de instrução direta (MID) e modelo de educação desportiva (MED). Foi com 

base na aplicação deste último que desenvolvemos a nossa investigação científica, de modo a 

perceber o seu potencial pedagógico na educação desportiva.  

 Usualmente, nas escolas o modelo de ensino mais utilizado é o MID. Trata-se de um 

modelo que tem o professor como um líder que faz a passagem de todo o conhecimento, 

ocupando o centro das tomadas de decisão, tal como referem Oberteuffer & Ulrich (1962, cit. 

por Mesquita, 2012) na expressão “Teacher saying and students doing”. Este tipo de abordagem 

tem-se revelado pouco apelativa, ignorando a necessidade de resolver os problemas ligados à 

pouca satisfação que os alunos demonstram nas modalidades abordadas na EF (Siedentop, 

1987). 

 O sistema educativo tem-se vindo a reformular, ao longo dos anos, e a posição do aluno 

nos processos de ensino e de aprendizagem tem vindo a mudar, encontrando-se numa posição 

mais central, pretendendo ser ele próprio a construir as suas aprendizagens, sob a orientação do 

professor. Este tipo de abordagem é defendido hoje como sendo a que melhor proporciona a 

construção das competências do aluno. Neste sentido, decidimos adotar um modelo que desse 

mais ênfase ao aluno, a forma de educação pelo jogo e a competição, nas nossas práticas 

supervisionadas, para que pudéssemos, a partir da experimentação na turma, recolher dados de 

investigação. É, nesta perspetiva que optamos por desenvolver uma pequena investigação sobre 

o Modelo de Educação Desportiva (MED) julgando ser este o mais adequado à orientação das 

aulas de EF. 

Ao longo dos anos, o MED foi alvo de vários estudos e publicações científicas. Trata-se 

de um modelo relativamente bem consolidado e com resultados válidos, alguns estudos e artigos 

são da autoria de Hastie; De Ojeda & Luquin, (2011) e Wallhead & O'Sullivan, (2005). 
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Segundo Pereira (2011, p.22), “Wallhed e O’Sullivan (2005), no primeiro artigo de 

revisão de pesquisas acerca do MED, tiveram como objetivo estabelecer o que se conhecia, até à 

data, acerca dos efeitos do modelo em vários aspetos da formação e aprendizagem dos alunos 

de EF.” 

Seguiu-se Hastie, De Ojeda & Luquin (2011), com a publicação do segundo estudo de 

revisão sobre a investigação empírica acerca do modelo, intitulado “A review of research on 

Sport Education: 2004 to the present”. Este estudo têm, na sua maioria, origem nos Estados 

Unidos da América, logo opôs a Inglaterra e a Irlanda. No entanto existem outros estudos em 

países da Europa e Asia, como Espanha, Rússia, Hong-Kong e Coreia.  

Estes estudos dizem respeito a níveis de escolaridade mais baixos do que aqueles 

analisados no nosso estudo.  

Graça e Mesquita (2007) na sua investigação sobre os modelos de ensino dos jogos 

desportivos constatam o impacto positivo do MED a nível mundial salientando a sua expansão na 

Nova Zelândia, na Austrália, na Inglaterra, Irlanda, Hong Kong, na Grécia, e na Rússia.  

Coelho (2011), num estudo realizado sobre a aplicação do MED no ensino do Atletismo, 

constata que a motivação e o entusiasmo são as características do modelo mais referenciadas 

pelos alunos, quando questionados. 

 Segundo Graça e Mesquita,  

 
“foi em 1982 que Siedentop, numa conferência proferida no âmbito do Commonwealth Games, 
em Brisbane, propôs, pela primeira vez, a criação de Sport Education, na procura da 
contextualização da sua concepção de play education, através da implementação de ambientes 
de prática propiciadores de experiências desportivas autênticas; deste modo, pretendia de uma 
assentada resolver equívocos e mal entendidos na relação da escola com o desporto.” 
(2007,p.409) 

 

Siedentop (1994) desenvolveu um modelo de educação pelo jogo, contestando as 

abordagens descontextualizadas que não integram o aluno nas decisões e defende uma 

experiência desportiva autentica que permita a criação de um contexto desportivo significativo, 

enunciando a relação da escola com o desporto e a competição. Já Tschienne (1984) chama 

atenção para a importância da competição, quando afirma que esta deve ser utilizada durante 

todo o ano, tanto por razões metodológicas, como meio/método de ensino/aprendizagem. Com 

base nesta duas posições científicas, decidimos optar pelo Modelo de Educação Desportiva 

(MED), proposto por Siedentop (1987), que procura romper com os formatos tradicionais de 

ensinar o desporto em contexto escolar, procurando recentrar o aluno no processo de ensino e 

de aprendizagem. Para Graça e Mesquita, 
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“Uma diferença fundamental do modelo de educação desportiva em relação às abordagens 
tradicionais é a sua preocupação extrema em diminuir os fatores de exclusão, lutando por 
harmonizar a competição com a inclusão, por equilibrar a oportunidade de participação e por 
evitar que a participação se reduza ao desempenho de papéis menores por parte dos alunos 
menos dotados.” Graça e Mesquita, (2007,p.411) 

 

Rolim e Mesquita (2012, p.210), apoiados em Siendentop (2002), afirmam que o 

desporto é baseado no jogo. Para estes autores, o ensino da EF baseado no jogo tem por um 

lado, o intuito de tornar as aulas mais motivadoras e apelativas e, por outro, o maior 

envolvimento dos alunos nas abordagens dos temas que são mais contextualizadas com a 

realidade dos desportos e que são unidades temáticas a tratar. Isto pressupõe abordagens em 

que se privilegiem os aspetos fundamentais do jogo, como sendo o ensino da componente tática 

em detrimento da técnica abordada de forna isolada e descontextualizada. Isso remete-nos para 

o MED enquanto modelo que mais expressa esse pensamento.  

Com efeito, segundo Arends (2008) refere o MED como sendo um modelo de 

aprendizagem cooperativa, que coloca os aprendentes em interdependência nas estruturas, 

tarefas, objetivos e recompensa. Sendo que é caraterizado por desenvolver o trabalho em 

equipa, as quais devem pautar pelo equilíbrio entre os alunos por equipa de forma a ter em 

conta: rendimento dos membros, padrões culturais, género. Os sistemas de recompensa são 

previstos tendo em conta o coletivo e o individual na equipa.  

De um modo complementar, Graça defende que 
 
 “O modelo de educação desportiva estabelece como propósito fundamental a formação do 
cidadão desportivamente culto, o que quer dizer desportivamente competente, desportivamente 
instruído e entusiasta da prática desportiva. O modelo pretende proporcionar aos alunos uma 
experiência desportiva autêntica e completa, instituindo a organização da actividade em épocas 
desportivas, a filiação dos alunos em equipas, um quadro competitivo formal articualdo com 
actividades de aprendizagem e treino das técnicas e das tácticas, o uso extensivo de registos e 
estatísticas, um evento culminante e tentando criar um ambiente festivo. O modelo valoriza a 
inclusão e a equidade na participação de todos os alunos na actividade, a entreajuda no trabalho 
em equipa a autonomia e o desempenho dos vários papeis associados ao contexto desportivo.” 
(Graça, 2001, p.3) 
 

A aplicação do MED nas aulas de EF proporciona ao professor ensinar as unidades 

didáticas de uma forma mais sólida, dado que há uma maior proximidade com o contexto real, 

permitindo que os alunos passem por diferentes papéis (árbitros, atletas, treinadores, jornalistas, 

etc.), logo, as aquisições por parte dos alunos serão mais abrangentes e significativas. 

Hastie (2011) cit. por Rolim e Mesquita (2012, p.215) refere que há cinco aspetos que 

devem estar sempre presentes ao abordar um modelo MED nas aulas de EF, a saber: 1 - Um 

período se tempo prolongado durante o qual a UD decorre; 2 – Os alunos permanecem na 

mesma equipa ao longo de toda a temporada; 3 – A inclusão de um quadro competitivo 



CAPITULO IV – INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

27 

apropriado, evolutivo e frequente; 4 – A assunção de vários papéis e responsabilidades por parte 

dos alunos, além de serem jogadores/atletas; 5 – A manutenção de uma atmosfera de 

festividade durante toda a experiência.  

O MED aplica-se nas aulas de EF seguindo 6 caraterísticas fundamentais, estabelecidas 

por Siedentop et al (2011) cit. por Rolim e Mesquita (2012, p.217), a saber (figura1): 

 

Figura 1. Contexto desportivo. Adaptado de van der Mars & Tannehill, (2010) 

 

Segundo Siedentop et al (2011) cit. por Rolim e Mesquita (2012, p.215), a época 

desportiva no MED está dividida em três momentos: 1 – a pré-época, quando os alunos treinam 

e se preparam para a época desportiva. É nesta fase que o professor exerce a sua função de 

ensino, isto é, introduz, exercita ou consolida conhecimentos e informações. 2 – a época, 

durante a qual os alunos já têm as suas equipas, desempenham os vários papéis e competem 

entre si. 3 – Para terminar esta época temos um evento culminante. 

Graça e Mesquita (2004) referem a eficácia dos programas de educação desportiva na 

motivação dos alunos, reconhecido por professores e alunos. Segundo estes autores,  

 
Grant et al., e Hastie advogam que a filiação e a responsabilidade conferida aos alunos na 
tomada de decisões é o factor que mais contribui para o incremento do entusiasmo durante a 
prática desportiva. Carlson e Hastie evidenciam que uma das maiores singularidades do Sport 
Education (SE), em relação a outras abordagens, reside no facto dos alunos serem colocados 
simultaneamente a desempenhar tarefas de ensino e de gestão, papéis tipicamente 
desempenhados pelo professor, o que lhes exige um maior comprometimento com o 
desenvolvimento das actividades e com os resultados obtidos. Para o incremento da proficiência 
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dos alunos na realização destas funções concorre a adopção de sistemas de accountability que 
regulem e estabilizem as diferentes funções a desempenhar pelos alunos. 
A filiação tem mostrado ser um dos aspectos mais atractivos do modelo para os alunos. 
Nomeadamente os alunos menos dotados e as raparigas, habitualmente marginalizados nos 
programas tradicionais, sentem que, com os programas de educação desportiva, trabalham 
mais e dão um contributo importante para a equipa; acreditam que aprendem mais e referem 
que se divertem mais. 
Convicção partilhada também pelos professores fundamentada na assunção de que os alunos 
menos dotados e as raparigas retiram vantagens significativas do SE ao demonstrarem maior 
gosto pela prática desportiva e pelo desempenho das tarefas que apoiam a competição.”(p.411) 

 

Este modelo procura na distribuição de diferentes papéis, conferir responsabilidade, 

partilha, cooperação, poder de decisão, visão crítica do contributo dos envolvidos, equilíbrio entre 

os membros de uma equipa, equidade e igualdade de oportunidades, procurando assentar a sua 

constituição na diversidade dos alunos. Por tudo isso, constitui um estímulo à participação e a 

superação de barreiras coletas e pessoais. 

O conhecimento limitado deste modelo, fez despertar em nós a vontade de explora-lo, 

pois as perceções iniciais eram no sentido deste ser potenciador das aprendizagens no contexto 

escolar, em relação ao modelo tradicional. Assim sendo, decidimos que a nossa investigação 

recaísse sobre o MED.  

É neste quadro que desenvolvemos a revisão da literatura e projetamos a investigação, 

formulando a pergunta de partida, os objetivos e a metodologia a seguir. Daqui, construímos 

todo o processo de investigação. 

 

4.3 Pergunta de Partida 

Para a realização do estudo formulámos uma pergunta de partida que pudesse ajudar-

nos a conduzi-lo, de modo a concretizar o tema proposto em função dos interesses que 

tínhamos em realizar a investigação no âmbito das PES. 

Assim sendo, atendendo que existem modelos pedagógicos com carácter mais instrutivo 

e descontextualizados que não permitem o envolvimento do aluno na tomada de decisões sobre 

as suas aprendizagens, assim como existe, por exemplo o MED que aponta no sentido inverso, 

questionámos: Que vantagens e limitações se identificam no MED, para influenciar a decisão 

sobre a sua implementação, no desenvolvimento uma abordagem contextualizada no processo 

de ensino e de aprendizagem, que valorize o envolvimento do aluno? 

 

 

 



CAPITULO IV – INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

29 

 4.4 Objetivos  

A formulação do objetivo geral ajuda-nos a concretizar a investigação pois indica o que 

se pretende atingir em resultados. Na elaboração de um trabalho científico é fundamental 

especificar quais os objetivos que se pretendem alcançar (Ludke, & André, 1986). Assim sendo, 

para este trabalho formulámos os objetivos gerais e específicos. 

 

4.4.1 Objetivo Geral: 

O objetivo geral da nossa investigação é: Compreender as potencialidades e limitações do 

MED, como método de referência para as nossas práticas pedagógicas, no envolvimento do 

aluno na tomada de decisões nos processos de ensino e de aprendizagem.  

 

4.4.2 Objetivos Específicos: 

 Compreender o MED e a sua aplicação em contexto escolar 

 Estudar o comportamento e a motivação dos alunos para a prática desportiva implícita 

no MED. 

 Compreender as opiniões dos alunos sobre o a prática desportiva no MED.  

 Desenvolver uma compreensão sobre o potencial e as fragilidades resultantes da 

aplicação MED na prática desportiva, na escola. 

 

4.5 Metodologia 

O tipo de metodologia adotada pelo investigador está diretamente relacionada com os 

objetivos que este pretende atingir, procura dar respostas às questões de investigação 

formuladas, assim como a natureza do problema de estudo (Baptista e Sousa, 2011). Neste 

sentido, na nossa investigação optamos pela metodologia quantitativa, onde o instrumento de 

recolha de dados foi o inquérito por questionário. A metodologia quantitativa “centra-se na 

análise de factos e fenómenos observáveis e na medicação/avaliação de variáveis 

comportamentais e/ou sócio-afetivas passiveis de serem medidas, compradas e/ou relacionadas 

no decurso do processo da investigação” Coutinho, (2011, p 24). 

Para a recolha de dados procedemos a coleta por meio de um questionário, como 

instrumento usado em estudos quantitativos. 
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4.5.1 Instrumento de Recolha de Dados 

Aplicamos um questionário para avaliar as potencialidades e fragilidades da aplicação do 

Modelo de Educação Desportiva na modalidade de badmínton, tendo em conta a valorização do 

aluno no processo de decisão, entendendo que “o questionário é um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito 

e sem a presença do entrevistado” Silva, (2006, p.200).  

O questionário enquanto técnica, 

 “consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativos de uma 
população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às 
suas expectativas, ou ao seu nível de conhecimento ou de consciência de um determinado 
acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que interesse os 
investigadores” (Quivy & Campenhoudt, 2003, p.188). 

 

O questionário (Anexo VII), aplicado neste estudo, foi constituído por um conjunto de 

questões fechadas e abertas (resposta livre) organizadas em quatro grupos, onde os alunos 

deveriam escolher as opções de resposta com que se identificavam mais. No entanto, só 

analisámos as respostas fechadas no estudo, possibilitando, assim, a obtenção de respostas 

válidas e fiáveis. Umas das principais vantagens da aplicação de um questionário, reside na 

possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados (Quivy & Campenhoudt, 1998).   

Este questionário foi construído pelo núcleo de estágio e foi validado pelo nosso 

orientador científico. Para a sua elaboração consultamos, a literatura, questionários já 

construídos e validados sobre esta temática e autores que nos falam de como contruir um 

questionário, nomeadamente Quivy & Campenhoudt, (2003). 

Este foi previamente aplicado, em pré-teste, a quatro alunos de uma turma do 11º ano 

que já tinham experimentado o MED no ano anterior. Depois de realizada esta avaliação 

constatamos a necessidade de refazer algumas questões. Após essa fase concluímos a 

construção do questionário validado. A sua aplicação só foi possível após solicitação da 

aprovação pela escola. Assim, enviámos ao Diretor da Escola um ofício a pedir autorização para 

a sua aplicação, tendo sido concedido.  

Desta forma, no início do 2º período procedemos a aplicação do questionário à respetiva 

turma. Antes da aplicação, o questionário foi prontamente explicado. O preenchimento foi feito 

numa aula teórica de EF, em cerca de 45 minutos. Ao longo do preenchimento foram explicadas 

todas as dúvidas dos alunos. A confidencialidade e anonimato foram assegurados.  

Na organização dos dados tratámos de definir as variáveis do estudo. Segundo Tuckman 

(1978, p.58) uma variável independente é “(…) olhada como uma condição antecedente, é o 

fator mensurável manipulado ou selecionado para determinar a sua relação com o fenómeno 
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observado [variável dependente]”. Neste sentido, a nossa variável independente é o MED e as 

dependentes são as práticas desportivas.  

 

4.5.2 Amostra 

A amostra é composta por 32 alunos do 12º ano a frequentar a mesma escola. Destes, 

19 são da turma 12ºA e 13 da turma 12ºB. Do total da amostra 14 (43.8%) são do sexo 

feminino e 18 (56.3%) do sexo masculino. A idade dos alunos varia entre dezassete e os vinte 

anos. 15 (46.9%) têm dezassete, 5 (15.6%) têm dezoito, 1 (3.1%) tem dezanove e 1 (3.1%) tem 

vinte anos. A média (M) de idades é igual a 17,3 e o desvio padrão (S) de 0,69. 

 

4.5.3 Análise de Dados 

O tratamento dos dados e a sua análise estatística foram efetuados com o programa IBM 

SPSS Statistics 22, para o Windows 7. Introduzimos os dados relativos a toda a informação e 

respostas às questões do questionário.   

Por ser uma amostra reduzida e para melhor a caraterizar, analisámos as frequências de 

resposta, utilizado a estatística descritiva, nomeadamente a percentagem (%) e a frequência (n).  

Na análise dos resultados decidimos agrupar as respostas às questões de (nunca, 

raramente, às vezes, frequentemente e sempre) em dois polos, um positivo que incluía as 

respostas favoráveis (frequentemente e sempre) e um polo negativo (nunca, raramente e às 

vezes), foi assim mais fácil analisar e compreender as tabelas, ao longo do questionário 

tínhamos ainda questões de repostas direta de (sim ou não). As questões de resposta aberta não 

foram utilizadas no estudo.  

 

4.6 Apresentação e Interpretação dos Resultados   

Apresentamos e interpretamos os dados, nas páginas seguintes, permitindo-nos 

compreender as respostas dos alunos sobre o potencial do MED, e outras informações 

complementares na realização dos objetivos de investigação. 

Este estudo foi realizado através da análise quantitativa, baseada na estatística simples 

descritiva, com a percentagem e frequência (Huot, 2002; Hill & Hill, 2009).  

De seguida podemos verificar e analisar as respostas ao questionário.  
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4.6.1 Praticam algum desporto, que modalidade? 

Nesta questão pretendemos verificar o número de alunos praticantes e não praticantes 

de alguma modalidade desportiva. Organizamos os dados em torno de duas tabelas. Na primeira 

(tabela 2), verificamos a prática algum desporto, por género: 

 

Tabela 2. Pratica algum desporto, por género 

 

Género 

Total Feminino Masculino 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 6 11 17 

% 35,3% 64,7% 100,0% 

Não 
pratica 

n 8 7 15 

% 53,3% 46,7% 100,0% 

Total n 14 18 32 

% 43,8% 56,3% 100,0% 

 

Com a observação da tabela 2, do total da amostra, 17 são praticantes de algum tipo de 

desporto, 6 (35.3%) do género feminino e 11 (64.7%) do género masculino. Notamos que grande 

parte dos alunos praticantes é do género masculino. Mas existem 15 alunos que não praticam 

qualquer desporto e a diferença entre género não é tão notória.   

 

Na tabela 3, tentámos apurar que modalidades são praticadas pelos alunos. 

 

Tabela 3. Que modalidades são praticadas pelos alunos 

 
Desporto que pratica 

Total Não Prática Futebol Andebol Voleibol Kickboxing Natação Ginásio 

 
Pratica 
alguma 

modalidade 

Pratica n 0 5 5 4 1 1 1 17 

% 0,0% 29,4% 29,4% 23,5% 5,9% 5,9% 5,9% 100,0% 

Não 
pratica 

n 15 0 0 0 0 0 0 15 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total n 15 5 5 4 1 1 1 32 

% 6,9% 15,6% 15,6% 12,5% 3,1% 3,1% 3,1% 100,0% 

 

Podemos verificar na tabela 3, que dos alunos que praticam alguma modalidade, 

(29.4%) praticam futebol, 5 (29.4%) andebol, 4 (23.5%) voleibol, 1 (5.9%) kickboxing, 1 (5.9%) 

natação e 1 (5.9%) ginásio. 
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4.6.2 Fatores positivos do MED 

Neste grupo de questões pretendemos verificar as diferentes perceções entre os dois 

grupos (praticantes e não praticantes), quanto aos fatores considerados positivos do MED, à luz 

da bibliografia consultada, nomeadamente a afiliação, cooperação, competição e festividade.  

 

Nas tabelas 4 e 5 apresentamos o resultado sobre a afiliação: 

Tabela 4. Gostaste de pertencer à mesma equipa ao longo de toda a época desportiva? 

 

Gostaste de pertencer à mesma equipa 
ao longo de toda a época desportiva? 

Total 
Nunca, Raramente ou 

Às vezes 
Frequentemente ou 

Sempre 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 5 12 17 

% 29,4% 70,6% 100,0% 

Não 
pratica 

n 1 14 15 

% 6,7% 93,3% 100,0% 

Total n 6 26 32 

% 18,8% 81,3% 100,0% 

 

De acordo com a tabela 4, podemos verificar que dos 32 alunos, 26 (81.3%) gostaram 

de pertencer à mesma equipa ao longo de toda a época desportiva. Apenas 6 (18.8%) 

responderam (nunca, raramente ou às vezes) e desses é de realçar que 5 são praticantes de 

alguma modalidade.  

Tabela 5. Sentiste que houve na tua equipa espirito de união 

 

Sentiste que houve na tua 
equipa espirito de união? 

Total 

Nunca, 
Raramente ou Às 

vezes 
Frequentemente 

ou Sempre 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 3 14 17 

% 17,6% 82,4% 100,0% 

Não pratica n 2 13 15 

% 13,3% 86,7% 100,0% 

Total n 5 27 32 

% 15,6% 84,4% 100,0% 

 

Em conformidade com a tabela 5, apuramos que 27 (84.4%) dos alunos responderam 

(frequentemente ou sempre) à questão “Sentiste que houve na tua equipa espirito de união?”, 

não tendo havido diferenças significativas de alunos praticantes ou não. Estes dados estão em 

conformidade com as perceções de Bennett & Hastie (1997), Luquin, Hastie, & de Ojeda Pérez 

(2010), Strikwerda-Brown & Taggart (2001) que efetuaram estudos nesta área, e defendem a 

existência de uma influência positiva do MED nos aspetos sociais.  
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Nas tabelas 6, 7 e 8 apresentamos a perceção dos alunos sobre a época desportiva e a 

competição inerente: 

Tabela 6- Gostaste do formato das aulas na época desportiva 

 

Gostaste do formato das aulas na 
época desportiva? 

Total 
Nunca, Raramente 

ou Às vezes 
Frequentemente 

ou Sempre 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 4 13 17 

% 23,5% 76,5% 100,0% 

Não 
pratica 

n 2 13 15 

% 13,3% 86,7% 100,0% 

Total n 6 26 32 

% 18,8% 81,3% 100,0% 

 

À pergunta “Gostaste do formato das aulas na época desportiva?” analisada na tabela 6, 

dos 26 (81.3%) alunos responderam (frequentemente ou sempre). Desses, metade era 

praticante. Apenas 6 (18.3%) responderam (nunca, raramente ou às vezes). Deduz-se que 

gostaram desta fase do MED.  

Tabela 7. Gostaste da fase de competição? 

 

Gostaste da fase de competição? 

Total 
Nunca, Raramente 

ou Às vezes 
Frequentemente ou 

Sempre 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 3 14 17 

% 17,6% 82,4% 100,0% 

Não 
pratica 

n 2 13 15 

% 13,3% 86,7% 100,0% 

Total n 5 27 32 

% 15,6% 84,4% 100,0% 

 

Na análise à tabela 7, constatamos que os resultados mostram que a maioria dos 

alunos 27 (84.4%) gostaram da fase de competição, apenas 5 (15.6%) responderam que não 

gostaram e desses, 3 são alunos praticantes. Estes dados vão de encontro a perceção 

demonstrativa da importância crescente que a competição assume ao longo das aulas como 

fator potenciador das aprendizagens (Alexander, Taggart, & Thorpe, 1996) no ato pedagógico. 

Tabela 8. Achas que os resultados obtidos pela tua equipa foram de acordo com os objetivos 

 

Achas que os resultados obtidos pela tua 
equipa foram de acordo com os objetivos? 

Total 
Nunca, Raramente ou 

Às vezes 
Frequentemente ou 

Sempre 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 4 13 17 

% 23,5% 76,5% 100,0% 

Não 
pratica 

n 5 10 15 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Total n 9 23 32 

% 28,1% 71,9% 100,0% 
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Continuando com a competição, verificamos da análise da tabela 8 que, grande parte 

dos alunos, 23 (71.9%), acharam que os resultados obtidos pela sua equipa foram de acordo 

com os objetivos propostos, respondendo (frequentemente ou sempre).  

Na tabela 9 apresentamos a perceção dos alunos sobre o MED no que se refere à 

cooperação: 

 

Tabela 9. Achaste interessante assumir diferentes papéis (treinador, jornalista, fotógrafo...) durante a época 
desportiva do MED? 

 

Achaste interessante assumir diferentes 
papéis (treinador, jornalista, atleta, 

fotógrafo...) durante a época desportiva? 

Total 
Nunca, Raramente ou 

Às vezes 
Frequentemente ou 

Sempre 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 5 12 17 

% 29,4% 70,6% 100,0% 

Não 
pratica 

n 4 11 15 

% 26,7% 73,3% 100,0% 

Total n 9 23 32 

% 28,1% 71,9% 100,0% 

 

Através do estudo da tabela 9, podemos verificar que dos 32 alunos, 23 (71.9%) 

responderam (frequentemente ou sempre) à questão “Achaste interessante assumir diferentes 

papéis (treinador, jornalista, atleta, fotógrafo...) durante a época desportiva?”. Destes, 12 são 

praticantes e 11 não praticantes. Assim, concluímos que grande parte dos alunos achou 

interessante assumir os diferentes papéis inerentes ao MED. Esta perceção vem de encontro às 

normas da National Association for Sport and Physical Education (2004), em que todos os 

alunos deverão ter a oportunidade de participar nas diferentes atividades na aula de EF.  

De acordo com Hastie (1996) os resultados sugerem que o desempenho de funções, 

tais como, juízes, marcadores, atletas, fotógrafos, jornalista e treinador foram promotoras de 

motivação e entusiasmo para a melhoria do conhecimento geral da modalidade.  
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Nas tabelas 10 e 11 apresentamos a perceção dos alunos sobre o MED no que se refere 

à festividade: 

Tabela 10. Gostaste do ambiente do evento culminante. 

 

Gostaste do ambiente do evento 
culminante? 

Total Sim 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 17 17 

% 100,0% 100,0% 

Não 
pratica 

n 15 15 

% 100,0% 100,0% 

Total n 32 32 

% 100,0% 100,0% 

 

Quando analisamos a tabela 10 verificamos que, a totalidade dos alunos gostaram do 

EC. Isso vem de encontro ao que Kinchin, Macphail & Ni Chroinin (2009), cit in Coelho (2011, 

p.87), referindo “a importância do evento culminante, tido como o auge da competição e 

representativo de todas as características do desporto federado”.  

 

Tabela 11. Sentes que todos os elementos da tua equipa cooperaram em prol de um objetivo comum 

 

Sentes que todos os elementos da 
tua equipa cooperaram em prol de 

um objetivo comum 

Total 
Nunca, Raramente 

ou Às vezes 
Frequentemente 

ou Sempre 

Pratica 
algum 
desporto 

Pratica n 3 14 17 

% 17,6% 82,4% 100,0% 

Não 
pratica 

n 2 13 15 

% 13,3% 86,7% 100,0% 

Total n 5 27 32 

% 15,6% 84,4% 100,0% 

 

Dos 32 alunos analisados na tabela 11, 27 (84.4%) alunos responderam 

(frequentemente ou sempre) à questão “Sentes que todos os elementos da tua equipa 

cooperaram em prol de um objetivo comum?”. Percebemos com este indicador que a 

cooperação e trabalho de equipa estiveram sempre presentes durante todos os momentos do 

MED, os alunos procuraram sempre obter o melhor resultado possível.  
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4.6.3 Eficácia pedagógica do MED 

Nas tabelas 12, 13, 14, 15, 16 e 17 apresentamos a perceção dos alunos sobre a 

eficácia pedagógica do MED 

 

Tabela 12. - Achas que o MED possibilitou igualdade de oportunidade a todos os elementos da turma? 

 

 Achas que o MED possibilitou igualdade de 
oportunidade a todos os elementos da turma? 

Total 
Nunca, Raramente ou Às 

vezes 
Frequentemente ou 

Sempre 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 2 15 17 

% 11,8% 88,2% 100,0% 

Não 
pratica 

n 6 9 15 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Total n 8 24 32 

% 25,0% 75,0% 100,0% 

 

Tentamos verificar com a tabela 11 se o MED possibilitou igualdade de oportunidades a 

todos os alunos. 24 (75%) respondeu (frequentemente ou sempre). Concluímos que grande 

parte dos alunos achou que houve igualdade de oportunidades no MED, destes apenas 2 alunos 

praticantes responderam negativamente a pergunta. Atestamos que grande parte dos alunos 

praticantes 88.2% concordou ter havido igualdade de oportunidades. No entanto, não se verifica 

o mesmo resultado em relação a alunos não praticantes, já que 40% descordou ter havido 

igualdade de oportunidades.  

 

Tabela 13. Aprendeste a jogar a modalidade de badmínton 

 

Aprendeste a jogar a 
modalidade de badmínton? 

Total Sim 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 17 17 

% 100,0% 100,0% 

Não 
pratica 

n 15 15 

% 100,0% 100,0% 

Total n 32 32 

% 100,0% 100,0% 

 

De acordo com a tabela 12, verificamos que todos os alunos responderam 

(frequentemente ou sempre) à questão “Aprendeste a jogar a modalidade de badmínton?”.  
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Tabela 14. Aprendeste as regras da modalidade de badmínton 

 

Aprendeste as regras da 

modalidade de badmínton? 

Total Sim 

Pratica 

algum 

desporto 

Pratica n 17 17 

% 100,0% 100,0% 

Não 

pratica 

n 15 15 

% 100,0% 100,0% 

Total n 32 32 

% 100,0% 100,0% 

 

Ainda através da tabela 13, confirmamos que todos os alunos “Aprenderam as regras da 

modalidade de badmínton?”. Como podemos verificar pelos dados analisados, a perceção dos 

alunos foi bastante positiva, os progressos obtidos foram consideráveis, o que demonstrou que 

os alunos saíram desta experiência desportivamente mais cultos (Siedentop, 1994). Estes dados 

vão de encontro com o referido por Coelho (2011, p.83) que verificou “uma melhoria global 

tanto nos conhecimentos técnicos como nas questões relativas ao regulamento...” 

 

Tabela 15. Este modelo aumentou o teu desempenho nas aulas de educação física 

 

Este modelo aumentou o teu desempenho 
nas aulas de educação física? 

Total Sim Não 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 12 5 17 

% 70,6% 29,4% 100,0% 

Não 
pratica 

n 12 3 15 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

Total n 24 8 32 

% 75,0% 25,0% 100,0% 

 

No que diz respeito à perceção dos alunos relativamente ao seu “desempenho” no MED 

de badmínton, constatamos que 24 (75%) alunos responderam (sim). Destes metade é 

praticante. É de notar que 8 alunos responderam negativamente à questão. Desses, 5 eram 

alunos praticantes. Parece que para alguns alunos praticantes o MED não favoreceu o seu 

desempenho, mesmo sendo a competição um dos pressupostos do modelo e estes alunos 

estarem habituados à competição.    

 

 



CAPITULO IV – INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

39 

Tabela 16. Achas que a tua avaliação na modalidade de badmínton ficou comprometida pela aplicação MED? 

 

Achas que a tua avaliação na modalidade 
de badmínton ficou comprometida pela 

aplicação MED? 

Total Sim Não 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 3 14 17 

% 17,6% 82,4% 100,0% 

Não 
pratica 

n 3 12 15 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

Total n 6 26 32 

% 18,8% 81,3% 100,0% 

 

No nosso estudo e através da tabela 9, verificamos que dos 32 alunos, 26 (91.3%) 

responderam (não) à questão “Achas que a tua avaliação na modalidade de Badmínton ficou 

comprometida pela aplicação do modelo MED?” destes alunos 14 eram praticantes e 12 não 

praticante. Apenas 6 (28.1%) dos inqueridos responderam (sim) a mesma questão e desses 

(50%) é praticante. Em estudos anteriores realizados por Coelho (2011) e Hastie (2011) 

verificou-se que a avaliação dos alunos no MED sai favorecida, o que corrobora com os nosso 

resultados.  

 

Tabela 17. E o oposto: foi beneficiada pela aplicação 

 

E o oposto: foi beneficiada 

pela aplicação? 

Total Sim Não 

Pratica algum 

desporto 

Pratica n 14 3 17 

% 82,4% 17,6% 100,0% 

Não 

pratica 

n 10 5 15 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

Total n 24 8 32 

% 75,0% 25,0% 100,0% 

 

Segundo os resultados obtidos na tabela 16 sobre a questão: “E o oposto: foi 

beneficiada pela aplicação?”. Verificámos que 24 (75%) dos alunos respondeu positivamente. 

Destes, 14 eram praticantes e os restantes não praticantes. Este resultado vem de encontro a 

questão anterior, em que grande parte dos alunos acha que a sua avaliação não ficou 

comprometida pela aplicação do MED. Aliás podemos verificar que 75% acha que a sua 

avaliação saiu beneficiada.  
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4.6.4 Competências, aprendizagens e motivação no MED 

Nas tabelas 18, 19 e 20 apresentamos a perceção dos alunos sobre as competências, 

aprendizagens e motivação no MED.  

 

Tabela 18. Achas que com um modelo diferente do MED aprenderias mais acerca da modalidade 

 

Achas que com um modelo diferente 
do MED aprenderias mais acerca da 

modalidade? 

Total Sim Não 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 7 10 17 

% 41,2% 58,8% 100,0% 

Não 
pratica 

n 2 13 15 

% 13,3% 86,7% 100,0% 

Total n 9 23 32 

% 28,1% 71,9% 100,0% 

 

Ao analisarmos a pergunta “Achas que com um modelo diferente do MED aprenderias 

mais acerca da modalidade de badmínton?”, na tabela 18, verificámos que dos 32 alunos, 

apenas 9 (28.1%) responderam (sim) a questão e desses 7 (41.2%) praticam alguma 

modalidade. Entendemos com estes resultados que grande parte dos alunos ficou satisfeita com 

o que aprendeu durante o MED. É de salientar que dos alunos que não ficaram satisfeitos 77.7% 

eram alunos praticantes. Para estes o MED não correspondeu as expectativas.  

Com estes dados verificamos que os alunos gostaram mais deste modelo de ensino, o 

que corrobora os estudos de Coelho (2011) e de MacPhail, Gorely, Kirk, & Kinchin (2008) cit. 

por Coelho (2011, p.91), “que demonstraram que os alunos atribuíram ao MED uma forma mais 

agradável de terem aulas de EF, que incluía mais oportunidades para autonomia, afiliação, 

competição e mais perceção de aprendizagem.” Ainda, num estudo realizado por Hastie (2000), 

os resultados indicaram que os estudantes do MED mostraram ganhos significativos na 

aprendizagem e desenvolveram uma melhor compreensão do jogo. Este facto pode ser explicado 

pelo aumento da filiação e dos sentimentos de pertença e de adesão oferecido no MED.  
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Tabela 19. Pensas que adquiriste competências de autonomia e de responsabilidade com o MED? 

 

Pensas que adquiriste competências de 
autonomia e de responsabilidade com o 

MED? 

Total 
Nunca, Raramente ou Às 

vezes 
Frequentemente 

ou Sempre 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 3 13 16 

% 18,8% 81,3% 100,0% 

Não 
pratica 

n 1 14 15 

% 6,7% 93,3% 100,0% 

Total n 4 27 31 

% 12,9% 87,1% 100,0% 

 

Pela tabela 19 podemos verificar que dos 32 alunos, 1 aluno não respondei a esta 

questão. 27 (84.4%) dos alunos responderam positivamente à questão: “Pensas que adquiriste 

competências de autonomia e de responsabilidade com o MED?”, não havendo diferenças 

significativas entre os dois grupos. Apenas 4 (12.9%) responderam (nunca, raramente ou às 

vezes).  

Tabela 20. Este modelo aumentou a tua motivação para as aulas de educação física 

 

Este modelo aumentou a tua motivação 
para as aulas de educação física? 

Total 
Nunca, Raramente ou 

Às vezes 
Frequentemente ou 

Sempre 

Pratica 
algum 

desporto 

Pratica n 4 13 17 

% 23,5% 76,5% 100,0% 

Não 
pratica 

n 5 10 15 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Total n 9 23 32 

% 28,1% 71,9% 100,0% 

 

Da tabela 13, 71.9% dos alunos achou que o MED aumentou a sua motivação para as 

aulas de EF. Destes alunos 13 eram alunos praticantes e 10 não praticantes. Ainda assim 9 

(28.1%) responderam (nunca, raramente ou às vezes), o que não deixa de ser considerável. A 

motivação, uma das caraterísticas eminentes do MED, esteve presente em grande parte dos 

alunos, o que corrobora vários estudos já realizados por Carlson e Hastie (1997); Hastie (1996). 
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4.7 Conclusões 

Depois de finalizarmos este trabalho, importa refletir sobre as questões aplicadas e 

avaliadas. Após analise destas vamos tentar encontrar respostas à problemática do estudo. 

Quando analisamos os fatores positivos do MED, comprovamos que a perceção dos 

alunos foi bastante positiva, 81.3% dos alunos gostaram de pertencer a mesma equipa e 84.4% 

sentiram espirito de união na sua equipa. Quando analisamos se gostaram do formato das aulas 

(época desportiva) obtivemos 81.3% de respostas positivas, a fase de competição na época 

desportiva e EC foi um existo pois 84.4% dos alunos gostaram, não se verificando diferenças 

entre alunos praticantes e não praticantes.  

Das principais caraterísticas do MED é o trabalho em equipa, festividade, cooperação 

com os elementos da sua equipa e elementos de outras equipas, foram percebidas pelos alunos 

uma vez que 71.9% dos alunos achou interessante assumir diferentes papéis nas aulas. Quando 

analisamos as perceções dos alunos quanto a festividade do MED, verificamos uma 

concordância total da amostra. Quanto à cooperação 84.4% dos alunos acharam ter havido 

cooperação em prol de um objetivo comum.  

Relativamente à da eficácia pedagógica do MED, verificamos que os alunos praticantes 

acharam ter havido maior igualdade de oportunidades entre os elementos da turma. Aqui, os 

alunos menos dotados, parecem ter saído beneficiados com a aplicação deste modelo. Quando 

questionados sobre as competências práticas e teóricas adquiridas, a resposta foi unanime, 

todos os alunos responderam “sim”. Não podemos deixar de salientar, portanto, a valência 

pedagógica do modelo no processo ensino aprendizagem, segundo as perceções dos alunos.   

A perceção da avaliação dos alunos neste modelo parece ter sido positiva, pois 81.3% 

acha que a sua avaliação não ficou comprometida com a aplicação deste modelo. E ainda 75% 

da amostra diz que este modelo aumentou o seu desempenho nas aulas de EF. Nestas duas 

questões nota-se uma ligeira predominância de respostas positivas dos alunos praticantes. 

71.9% achou que não aprenderia mais se esta modalidade tivesse sido lecionada com um 

modelo diferente do MED.   

As competências de autonomias e de responsabilidade saíram reforçadas com a 

aplicação do modelo, 87.1% tiveram uma perceção positiva. Ainda quando questionados se este 

modelo aumento a tua motivação para as aulas de ED, 71.9% respondeu que frequentemente ou 

sempre.  
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Verificamos então com o estudo que neste modelo os alunos encontram-se mais 

motivados, a autonomia parece sair reforçada, a cooperação e trabalho de equipa esteve sempre 

presente sendo indissociável a este modelo. A perceção do modelo por parte dos alunos foi 

positiva. 

Contudo o tamanho da amostra não me permite resultados conclusivos.  

Assim parece-nos pertinente que esta temática seja considerada em futuros projetos, 

aprofundando esta pesquisa. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusões e Perspetivas Futuras 

As Práticas de ensino Supervisionadas proporcionaram momentos de formação prática 

importantes, que vieram confirmar as aprendizagens teóricas tidas na componente curricular do 

curso, revelando algumas dificuldades de formação que foram resolvidas na experiência de 

ensino realizada e nas outras experiências vividas em contexto escolar.  

No que toca à formação para o exercício das atividades letivas, foi sobremaneira 

relevante o exercício da planificação, que nos confrontou com a necessidade do professor gerir o 

conhecimento de modo a torna-lo acessível aos alunos em função das metodologias, do seu 

domínio e da eficaz distribuição do tempo letivo e da avaliação, face aos conteúdos e objetivos 

de aprendizagem.   

Nesse processo foi interessante perceber a relação entre a abordagem dos conteúdos e 

a avaliação das aprendizagens, na sua relação com as atitudes e a preparação do professor, 

sendo que é importante ter em conta a diversidade dos alunos, as suas dificuldades, para que as 

aulas funcionem de forma eficaz e se possam produzir resultados de aprendizagem. 

Na interação com os alunos foi importante aplicar conhecimentos que nos permitiram 

chegar mais perto deles e perceber melhor as suas dificuldades, de modo a criar condições 

pedagogicamente diferenciadas para que todos pudessem alcançar o sucesso.  

Em contexto escolar, experimentamos situações de trabalho docente não letivo que, 

tanto foram essenciais na aprendizagem profissional, como na construção de uma relação de 

trabalho e amizade com professores e outros membros da comunidade escolar, facilitando 

assim a nossa integração e aceitação na escola, um aspeto que percebemos ser importante para 

a realização profissional do professor. 

No âmbito da nossa formação como professores reflexivos e investigadores da prática 

pedagógica, realizamos uma investigação no contexto escolar, o que nos capacitou para a 

aplicação de metodologias de investigação mesmo que em pequena dimensão. Neste aspeto 

também foi o despertar da motivação para a prática de investigação científica. 

Chegados no fim desta caminhada, percebemos a importância da vivência como 

professor estagiário para a experimentação do conhecimento, testagem da aprendizagem 

efetuada e das necessidades de superação pela aquisição de competências pessoais, científicas, 

técnicas e profissionais, pois para se ser professor é preciso exige uma multiplicidade de 

competências que cobrem todos esses domínios, os quais nos permitem afirmar-nos como 

profissionais competentes e como pessoas com valores inquestionáveis.  
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Compreendemos neste processo de formação que ser professor implica ser capaz de 

desenvolver uma relação proactiva com o desenvolvimento da aprendizagem, sendo par para 

isso necessário ter competências profissionais e pessoais enraizados, para lidar com o 

conhecimento e com as pessoas com quem vivemos experiências educativas na escola.  

Sobre o futuro, apesar das poucas expetativas de emprego atuais, gostaríamos um dia 

exercer a nossa profissão e continuar a investir no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. 
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Anexo I – Ficha de Caraterização do Aluno 

1)Identificação: 

Nome: 

__________________________________________________________________ 

Nº: _______   Turma: _______    Ano: _______ Idade: _______ 

2)Atividade Desportiva: 

a)Já praticaste alguma modalidade desportiva? 

Desporto Escolar                  Clube                 Ginásio 

Durante quanto tempo? ________________________________ 

b)Actualmente praticas alguma modalidade desportiva? 

Não               Sim                      Se sim, qual?_____________ 

c)Quais são as tuas modalidades desportivas preferidas? 

 

d)Costumas assistir a eventos desportivos?  

Não               Sim                      Se sim, que modalidade(s)?______________________ 

e)Das modalidades desportivas abaixo apontadas, refere qual (ou quais) é a que mais 

desconheces? 

C. Barreiras                                            Saltos de Mini-Trampolim 

L. Peso Saltos de Plinto  

S. Altura Jogos T. Portugueses 

Basquetebol Judo 

Futebol Orientação 

Corfebol Voleibol 

Dança            

3)Os Professores de Educação Física   

a)Das qualidades abaixo referidas, assinala as que mais aprecias num professor? 

 

Confiança Competência  

Organização/Rigor Simpatia 

Justiça   
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Anexo II – Plano Anula Realizado pelo Grupo de EF 

PLANO ANUAL DAS UNIDADES TEMÁTICAS 

EMÁTICAS 
Ano 1º período 2º período 3º período 

2º Ciclo 

5º - Futsal 
- Atletismo: 
resistência 
- Jogos pré-
desportivos 
 

- Basquetebol 
- Altetismo: estafetas e 
velocidade 
- Ginástica: minitrampolim 

- Voleibol 
- Atletismo: 
comprimento 

6º - Basquetebol 
- Atletismo: 
resistência 
- Ginástica: solo 

- Voleibol 
- Altetismo - velocidade 
- Ginástica - minitrampolim 
- Orientação 

- Futsal 
- Atletismo: 
lançamentos do 
peso, arremesso e 
altura 

3º Ciclo 

7º - Basquetebol (Frei) 
- Dança (Esmax) 
- Andebol 

- Ginástica: solo 
- Atletismo: estafetas 

- Futsal 
- Badminton 

8º - Atletismo: peso, 
comprimento e 
barreiras 
- Ginástica:  
aparelhos 

- Corfebol 
- Judo 
 

- Voleibol 
- Rugby 

9º - Basquetebol 
- Badminton 
- Orientação 

- Voleibol 
- Ginástica: acrobática 

- Atletismo:triplo , 
corridas, saltos e 
lançamentos 

Secundário 

10º - Badminton 
- Atletismo 
- Orientação 

- Corfebol 
- Voleibol 

- Fustal 
- Ginástica 

11º - Jogos Desportivos 
Coletivos 
- Ginástica ou 
atletismo 

- Dança 
- Jogos Tradicionais 
- Rugby 

- Jogos 
desportivos 
coletivos 
- Judo 

12º - Jogos Desportivos 
Coletivos 
- Dança 

- Jogos Desportivos 
Coletivos 
- Ginástica ou atletismo 

- Badminton 
- Corfebol 

Observações: 

1- Os conteúdos inerentes ao desenvolvimento da Aptidão Física, elevação e manutenção das capacidades condicionais e coordenativas, deverão 

ser ministrados de uma forma integrada, ao longo do ano letivo, em todas as unidades temáticas a lecionar.  

2 – Jogos desportivos coletivos (Futebol, Basquetebol, Andebol e Voleibol) 

3 – Outras (Jogos de Raquetes, Combate, Natação, Patinagem, Corfebol, Rugby, Atividades de Exploração da Natureza, J. T. Portugueses, etc.) 

4 – A Natação será lecionada nas turmas que tenham horários compatíveis com o horário da piscina. 

5 - As UT Dança (7ºano) apenas será abordada na XXXXXXX. 
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Anexo III – Plano Anual de EF da Turma 
 

 

Plano Anual 

Período 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Unidades 

Didáticas 

(UD) 

Badmínton 

 

Corfebol 

 

Voleibol Atletismo Andebol Dança 

N.º Aulas 

para 

cada UD 

10 9 11 11 7 5 

 

Nota: Cada aula corresponde a 90 minutos – 1 = 90’. 

 

 

Observações: 

Os conteúdos relativos ao desenvolvimento da Aptidão Física, elevação e manutenção das 

capacidades condicionais e coordenativas, foram ministrados de uma forma integrada, ao longo 

do ano letivo, em todas as UD a lecionadas. 
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Anexo IV - MEC 
Introdução .............................................................................................................................. 1 

MÓDULO I ........................................................................ Erro! Marcador não definido.2 

1. ANÁLISE DA MODALIDADE EM ESTRUTURA DE CONHECIMENTOS ...... 2 

1.1 Cultura Desportiva .................................................................................................. 4 

1.2 Habilidades Motoras ............................................................................................. 12 
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Aulas  

Conteúdos 

Aula 

nº1 

10/03 

Aula 

nº2 

10/10 

Aula 

nº3 

10/15 

Aula 

nº4 

10/23 

Aula 

nº5 

10/24 

Aula 

nº6 

10/31 

Aula 

nº7 

11/07 

Aula 

nº8 

11/12 

Aula 

nº9 

11/19 

Aula 

nº10 

12/10 

H
a

b
il

id
a
d

es
 M

o
to

ra
s 

Posição Base E E E E E C C C C C 

Pega E E E E E C C C C C 

Serviço (curto/longo E E E E E E/C C C AF C 

Clear E E E E E E/C C C AF C 

Lob E E E E E E/C C C AF C 

Amorti  E E E E E/C C C AF C 

Drive   E E E E/C C C AF C 

Remate    E E E/C C C AF C 

Situação de jogo 

(1X1) 
E E E E E E/C C C AF C 

Situação de jogo 

(2X2) 
 E E E E E/C C C C C 

Terminologia específica E E E E E C C AF C C 

História modalidade E E E E E C C AF C C 

Regras E E E E E C C AF C C 

C
o

n
d

iç
ã
o

 F
ís

ic
a
 

Força E E E E E E E E E E 

Flexibilidade E E E E E E E E E E 

Velocidade E E E E E E E E E E 

Destreza Geral E E E E E E E E E E 

Equilíbrio E E E E E E E E E E 

Orientação espacial E E E E E E E E E E 

Velocidade de 

reação 
E E E E E E E E E E 

Cooperação/espírito grupo 
E E E E E/C C C AF C C 

Superação/Autonomia E E E E E/C C C AF C C 

Responsabilidade E E E E E/C C C AF C C 

Competição E E E E E/C C C AF C C 

 

I – Introdução; E – Exercitação; C – Consolidação; Ai – Avaliação inicial; Af – Avaliação formativa; As – 

Avaliação sumativa  
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7. Progressões de ensino 

Uma das habilidades pedagógicas essenciais do professor é a capacidade em quebrar o 

conteúdo e sequenciá-lo em experiências de aprendizagem apropriadas, estabelecendo progressões 

com base nos seus objetivos, no seu conhecimento do conteúdo, na sua capacidade para o analisar 

e na avaliação das necessidades dos estudantes em relação a este, levando a que progridam de um 

nível de performance para outro. 

Muitos dos exercícios propostos na seguinte planificação podem ser adaptados aos vários 

batimentos, mesmo as situações de jogo. Estes exercícios são apenas exemplos para planearmos as 

aulas, no entanto eles podem ser adaptados durante a aula para uma melhor precação dos alunos 

ou par a melhor funcionamento do mesmo. 

PEGA DA RAQUETE 

Exercícios 

Objetivo Tomar consciência da pega (universal) da raquete, controlar o batimento no volante. 

D
e

sc
ri

çã
o

 

1-O aluno imagina que dá um “aperto de mão” ao punho da 
raquete, envolvendo-o, a cabeça da raquete deve apontar para o chão na 
perpendicular. 

 

D
e

sc
ri

çã
o

 2-Exercícios com uma raquete e um volante.  
Bater o volante para o ar com toques baixos e altos  
Os batimentos devem ser executados com a frente e costas da raquete.  
Variante  
2.1-Bater o volante da direita para a esquerda do corpo, de forma a fazê-lo 
passar em arco por cima da cabeça.  
Batimentos de direita e de esquerda, passando por debaixo da rede e o 
volante por cima.  

 
 

 

D
e

sc
ri

çã
o

 

3-Cada aluno com um volante e uma raquete, espalhados pelo 
espaço disponível, lança o volante e tenta acertar-lhe com a raquete: 

- parado em pé; 
- de joelhos; 
- sentado; 
- em movimento. 

 
 

 

Objetivos Tomar consciência da posição base e dos possíveis deslocamentos. Desenvolver velocidade de reação. 
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D
e

sc
ri

çã
o

 

4-Grupos de  doi s ,  quando um avança para a esque rda  
o ou tro avança para a d i re i ta ,  sem ba t imento ,  des locamen to 
para ba t imen to de esquerda  e  d i re i ta .   

 

D
e

sc
ri

çã
o

 

5-Jogador com volante bater o volante para cima, alternadamente 
da esquerda e da direita, com deslocamento. 

Variante: aumentar a altura do volante. 

 

Batimentos 

Objetivos Lob - Colocar o volante alto e no fundo do campo do adversário 

D
e

sc
ri

çã
o

 

6-Aos pares, sem rede, um lança o volante de um local perto de 
uma parede o outro bate o volante contra a mesma o mais alto possível. 

-Em grupos de três ao longo do ginásio, um lança o volante o outro 
bate e o terceiro recolhe o volante. 

-Grupo alinhado uns atrás dos outros na linha central, enquanto o professor, 
com vários volantes, se coloca no T formado pela linha frontal e pela linha de 
serviço de curto do outro lado da rede. O professor lança então os volantes 
para o lado direito da rede (lado esquerdo quando o treino for o lob de 
esquerda), cada atleta por sua vez executa um lob, corre ao lado da rede 
recolhe o volante e envia-o para a zona do professor. Depois de se treinar o 
lob de direita e de esquerda de forma individualizada, o treinador deverá 
lançar volantes alternadamente tanto para a direita como para a esquerda. 
-Dois grupos de três atletas em cada campo, um lança volantes para o lado 
direito da rede, outro executa o lob e o terceiro elemento recolhe volantes para 
o lançador (Fig. 34, -Corrigir os erros observados uma vez verificado que o 
lançamento está ser efetuado de forma correta. Repetir a situação para o lado 
esquerdo  

 

 

D
e

sc
ri

çã
o

 7-Dois a dois, frente a frente, com um volante, realizam o “lob” 
consecutivamente entre si, tentando dar o maior número de toques possível, 
sem deixar cair o volante ao chão. 

  

D
e

sc
ri

çã
o

 

8- 1x1: 2 a 2, os alunos realizam “Lob” para o fundo do campo 
adversário. 
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D
e

sc
ri

çã
o

 
9-  2x2: realizam e lob para o campo adversário. 

 

Objetivos 
Clear - Controlar o volante; Realizar o “Clear” em deslocamento; Executar o “clear” por cima da rede e para 
o fundo do campo. 

D
e

sc
ri

çã
o

 

10-  2 a 2,  os  a lunos  rea l i zam bat imen tos  en t re  s i  e  
vão g radualmen te  aumen t ando a d is tânc ia en tre  s i  e  passar  a 
rea l i zar  o ba t imento  por  c ima da  cabeça,  ten tando dar  o  
maio r  número de toques .  

 

D
e

sc
ri

çã
o

 11-  Os a lunos co locam-se lado a l ado e  a fas tam -se um 
do ou tro ,  depois  vão cor rendo l en tamen te  para  a  f re n te  e  
execu tando ba t imen tos  a l tos .  

 

D
e

sc
ri

çã
o

 

12-1x1:  2 a 2,  os  a lunos rea l i zam ba t imentos  de 
t ra je tór i a  a l ta  para o fundo do campo adversár i o ( c lea r ) ,  no 
campo com rede .  

 

D
e

sc
ri

çã
o

 

13-Aos pares, sem rede, um lança o volante de um local perto de 
uma parede o outro bate o volante contra a mesma o mais alto possível. 

-Batendo o volante - de início a rede não é necessária, a classe pode 
fazer um melhor melhor aproveitamento do espaço da seguinte forma: 

a-Aos pares ao longo do ginásio, um lança o volante à mão, o outro 
bate o volante bem alto, ou; 

b-Em grupos de três, um lança o volante à mão, outro bate o volante ao longo 
do ginásio e o terceiro elemento apanha o volante. Trocar periodicamente as 
funções dos atletas de forma a manter a motivação de todos. 
-Lançando o volante – aos pares colocar os atletas a lançar o volante bem alto 
através de uma ação de lançamento correta, estendendo o braço por cima da 
cabeça continuando o movimento de forma natural. 
-Grupos de 6 elementos: 
Em dois grupos de três. Um serve comprido, outro executa o clear do seu 
canto direito, e o terceiro elemento recolhe os volantes.  
 
 

  

Objetivos 
Serviço curto e longo - Percecionar o movimento do serviço; Executar o serviço por cima da rede; Acertar 

no alvo; Realizar o serviço estrategicamente. 

D
e

sc
ri

çã
o

 

14-2 a 2, espalhados pelo espaço disponível, executam o serviço 
para o colega. 
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15-  Grupos de dois, com um volante, um aluno efectua o serviço e 
o outro recebe com pequenos toques até conseguir controlar o volante. 

 

16 -  Grupos de dois, os alunos alternadamente servem tentando 
colocar o volante na zona determinada pelo professor. 

 

17 -1x1. Dois a dois, com um volante: o aluno que está na situação 
de receber coloca-se junto à rede ou à linha final. Consoante a posição deste, 
o colega terá de efectuar o serviço para a zona oposta. 

 

Objetivos Amorti - Direcionar o volante e percecionar a trajetória do volante; Aperfeiçoamento do amorti; 

D
e

sc
ri

çã
o

 

18-O aluno em situação de exercício a pares e frente a frente executa 
Batimento por Baixo para o seu colega, este executa Amorti, enviando o 
volante para aquele forçando a um deslocamento. Troca de funções ao fim de 
5 batimentos.  

19- O aluno em situação de exercício a pares e frente a frente executa Serviço 
por Baixo para o colega que reenvia o volante através de Amorti, e assim 
sucessivamente, tentando que o volante caia no chão junto à rede, e que 
passe sempre por cima da rede. 

 

20- O aluno em situação de exercício individual em filas de três alunos, 
executa Amorti, tentando colocar o volante dentro dos arcos, obtendo um 
ponto por cada vez que acertar. 

 

Objetivos Drive- Direcionar a trajetória do volante; Consolidação do Drive. 

D
e

sc
ri

çã
o

 

21-O aluno em situação de exercício individual executa batimentos 
consecutivos para cima, para que consiga acertar num dos arcos colocados 
no outro campo, tendo em conta que o volante deverá passar por cima da 
rede 

 

22-Descrição: O aluno em situação de exercício a pares e frente a frente 
executa batimento por baixo para o seu colega, este executa Drive, devolvendo 
o volante. 

 

Objetivos 
Situação de Jogo - Realizar todos os gestos técnicos já lecionados: serviço, lob e clear; Colocar o volante 
em situação favorável para que o companheiro consiga dar continuidade ao jogo; Colocar o volante numa 
zona que dificulte a continuidade do jogo por parte do adversário. 
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D
e

sc
ri

çã
o

 

23- 2 Equipas, uma em cada metade do campo. Cada aluno de 
cada equipa bate o volante alternadamente. O primeiro passa para o fim da 
fila e assim sucessivamente. A pontuação é a mesma de singulares, assim 
como o campo. 

Variante: Idem, mas o jogador após o batimento vai para o fim da 
fila adversária. Não há pontuação, À medida que os atletas falham vão sendo 
eliminados. Ganha o jogador que chegar ao fim sem perder. 

 

24- 1x1. O jogo inicia com o serviço e os jogadores utilizam os gestos 
técnicos de acordo com a situação. 

 

25- 1x1. O jogo inicia com o serviço e os jogadores utilizam os gestos 
técnicos mais adequados à trajetória do volante. 
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Anexo V – Plano de Aula 

Ano letivo: 2013/14 U. C.: Educação Física Professor cooperante: Paula Lucas Professor estagiário: André Rocha 

Turma: 12.º 

1 
N.º de Alunos: 19 U.D.: Andebol Aula da U.D.: 3ª de 8 Aula n.º 

101/102 
Data: 08/05/14 

Horário: 11:55 – 13:25 

(90’) 

Local: 

Exterior 

F.D.: 

Transmissão/Exercitação 

Objetivos da aula: Transmissão/Exercitação dos gestos técnicos passe, receção e remate; Introdução ao contra-

ataque, bloco, ajuda mútua e penetração. Tomar conhecimento das regras e regulamentos da modalidade; Promover o 

espírito de equipa, fair-play e cooperação entre os alunos.  

 

Recursos Materiais: 10 coletes, 6 bolas de andebol, 10 coletes, apito e sinalizadores 
 

 
Objetivos Comportamentais 

Situações de aprendizagem 

Org. Alunos/Professor 
Material Componentes Críticas T

.P. 

T

.T. 

Parte Inicial 

 

5’ 

* 

10’ 

O aluno prepara-se psicologicamente para as 

tarefas da aula. 

1- Alunos colocados em meia-lua, com 

o professor na sua frente. Síntese das 

avaliações e atividades a realizar 

durante a aula. 

------- 

Atenção e interesse na 

informação prestada; 

- Participação no 

diálogo de forma ordenada. 

6’ 16’ 

1. Mobiliza o sistema cardiorrespiratório: Eleva a 

temperatura corporal e a frequência cardíaca e 

trabalha a coordenação, velocidade e força.  

2. Realiza skipings (baixo, médio, alto, 

nadegueiro), corrida lateral, corrida passo cruzado, 

rotação dos braços (á frente e atrás); 

2- Skipping alto, médio, baixo e 

nadegueiro, etc… 

Corrida lateral, corrida passo cruzado, 

rotação dos braços, cotovelos, pulsos, 

pescoço, multisaltos.  

------- 
- Efetua os exercícios conforme as 

indicações dadas pelo aluno 
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5’ 21’ 

1. Eleva o joelho ao peito, fixando-o com os 

braços;  

2. Flete a perna atrás; Flete lateralmente o 

tronco;  

3. Roda o tronco, mantendo a posição em cada 

extremo;  

4. Estende os flexores e extensores dos MS e MI; 

5. Alonga bíceps e tricípites. 

3- Aquecimento articular, efetuando 

alguns exercícios de flexibilidade e 

alongamentos.   

Eleva o joelho ao peito, fixando-o com 

os braços; Flete a perna atrás; Flete 

lateralmente o tronco; Roda o tronco, 

mantendo a posição em cada extremo; 

Flete de forma dorsal o pé, alongando 

os gémeos; Flete o tronco à frente, a 

cada perna; Flete braços à frente e atrás. 

------------ 

-Amplitude máxima das 

articulações,  

-Sem insistências 

- Alongamentos executados de 

forma lenta e controlada. 

Parte Fundamental 

10’ 31’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Os alunos aplicam os conteúdos técnico-táticos 

que conhecem do jogo Andebol 

 

4 – Jogo “dez passes”, com 2 equipas, a 

bola deve ser passa entre os elementos 

da equipa, deve haver 5 passes até 

concluir a jogada (bola rematada fora da 

área de 6 metros, tentando acertar num 

sinalizador) a bola deve passar por 

vários jogadores.  

 
Variações: com os passos e sem passos, 

4 

Sinalizador

es 

2 bola de 

Andebol 

10 Coletes 

 

 

 

 

Passes, Receção, Remate: todos das aulas 

anteriores. 
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só passe de ombro ou só passe picado. 

Aumentar para 10 o número de passes.  

10’ 41’ 

 

 

 

1.Realizam passe de ombro, passe picado, passe 

de pulso, receção, remate e cruzamento 

5 – Grupos de 3 elemento, fazem passe 

e receção desde a linha dos 9m de uma 

área até a linha dos 9 metros do campo 

oposto ai realizam remate. 2 Guarda-

redes um em cada baliza. Numa 

segunda fase do exercício troca de 

posições, o portador da bola passa e vai 

para onde fez o passe. 

7 bolas de 

Andebol 

Passes, Receção, Remate: todos das aulas 

anteriores. 

 

 

5’ 46’ 

1.Realizam passe de ombro, passe picado, passe 

de pulso, receção e remate  6 – A mesma organização do exercício 

anterior. Dois os alunos em passe 

sucessivo ate a zona dos 9 metros ai o 

terceiro aluno faz de defesa e executa 

bloco. 

7 bolas de 

Andebol 

Bloco: 

-Membros superiores estendidos 

na direção da bola e as mãos bem abertas 

 

 

10’  56’ 

 

 

 

 

1 – Cria e intercetam linhas de passe, cruzam, 

entreajudam-se, penetram e contra-atacam (direto 

ou apoiado). 

 

7 –Formam-se 3 equipas de 6 elementos. 
Os alunos realizam situação de jogo 

reduzido 6x6+1GR em que uma equipa 

defende em superioridade numérica 

(GR)e outra ataca de forma a se 
6 bolas de 

Andebol 

12 Coletes 

 

 

 

 

- Definir marcação individual;  

- Dar apoio ao colega com bola; 

- Tentar adivinhar para onde o atacante vai 

passar; 

- Mudanças de direção;  

- Levantar a cabeça;  

- Rececionarem corretamente;  

- Progressão para um alvo; 

- Promover o passe e vai;  

- Promover a utilização do 

remate em apoio e em suspensão. 

- Saída com máxima rapidez no 

contra-ataque (pelo lateral na zona dos 9 

metros) 
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organizarem posicionalmente nas duas 

situações. A equipa que esta a defender 

quando recupera a bola ataca para o 

outro meio campo onde estará outra 

equipa. Em cada ataque os alunos 

mudam de posições, para assim não 

serem sempre os mesmos a saírem em 

contra-ataque. 

1

4’ 

 

70’ 

1 – Realizam jogo formal  

8- Os alunos que estão de fora realizam 

tarefas de árbitros, vão alternado com os 

que estão em jogo a cada dois golos 

entra um elemento para cada equipa.  

Apito 

2 bolas de 

andebol 

12 Coletes 

 

Todos dos exercícios anteriores 

Parte Final 

9’ 

9

0’ 

# 

Alongamentos. 

Retorna à calma;  
9- Diálogo sobre a aula e apresentação dos 

conteúdos da aula seguinte. 

----

---------- 

Atenção e participação dos 

alunos. 

 

 

*São contabilizados os 5 minutos de tempo para equipar; #Incluem-se os 10 minutos para o banho e equipar.
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Anexo VI – Reflexão de Aula 
 

Unidade Didática: 

Voleibol, aula 4 

Aula n.º 57 e 58 Data: 23/01/2014 

 

Apreciação global: Apesar de esta aula não estar programada nem planificada, faço 

uma apreciação positiva da aula, realço que os objetivos foram alcançados. Neste dia estava 

planificado na ficha de sumários, a aula ser da modalidade de atletismo, no entanto devido a 

chuva forte não foi possível realizar a aula nesta modalidade, optei por ir para o ginásio e 

lecionar a modalidade de Voleibol.  

 

Alunos (reação às atividades/participação/desempenho. Comportamentos - atividade 

motora/demonstração/ajuda/manipulação de material/atenção à 

informação/espera/deslocamentos/fora de tarefa): Trata-se de uma turma maioritariamente 

feminina, que tem revelado algumas dificuldades na aplicação prática dos conteúdos de voleibol. 

De uma forma geral os alunos reagem bem às atividades propostas durante a aula, apenas um 

aluno não está a agir em conformidade com as regras da aula. Nas próximas aulas vou tentar 

motivar o aluno para que realize as tarefas da aula com educação e correção. Se não resultar 

terei que optar por retirá-lo da prática temporariamente e, só como último recurso aplicarei 

Ordem de Saída Sala de Aula (OSSA) 

A atenção às informações dadas foi relativamente boa, parece-me que a informação foi 

assimilada. 

Professor (postura/voz/afetividade; comportamentos, instrução/feedback 

/movimentação/observação/registos, exposição/demonstração/questionamento/): A postura e 

intervenções foram adequadas a cada situação, tentei ser mais dinâmico do que em aulas 

anteriores, passar mais vezes por cada grupo tentando colmatar os seus erros, na explicação 

das tarefas demonstrei ou coloquei um grupo a fazer essa demonstração. A empatia entre 

professor e alunos foi boa. Acho que grande parte dos alunos me aceita e revela diálogo comigo 

até por vezes brincando em algumas situações.   

Gestão e organização (situações de APZ - tempo/variedade/adequação e 

sequência/ritmo/segurança/agradabilidade/ resolução de problemas/com o fundamental do 

conteúdo e da estrutura organizativa - materiais): A planificação dá aula não foi feita 

anteriormente (para voleibol), estava agendada uma aula de atletismo que não foi possível 

lecionar.   
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No que diz respeito à segurança, não houve nenhum problema. O ritmo foi bom e o 

espaço disponível foi bem aproveitado.  

O material utilizado na aula foi adequado e quase não se perdeu tempo em ir busca-lo e 

arruma-lo, pois no início da aula já tinha o material todo preparado e no final foi todo arrumado.  

Conclusões/sugestões: Grande parte dos alunos mostram interesse em realizar as 

tarefas propostas. A motivação esteve presente durante a aula e o empenho também. Nas 

próximas aulas deverei adotar uma atitude mais assertiva do ponto de vista disciplinar e agir logo 

que aconteçam os primeiros comportamentos inadequados.     
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Anexo VII – Questionário 
 

 

 

 
 

1-FATORES POSITIVOS DO MED  

1.1- Gostaste de pertencer à mesma equipa ao longo de toda a época desportiva?  

 

1.2- Sentiste que houve na tua equipa espirito de união? 

 

1.3- Gostaste da fase de competição? 
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1.4- Achas que os resultados obtidos pela tua equipa foram de acordo com os objetivos? 

 

1.5- Gostaste do formato das aulas em época desportiva? Porquê? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

1.6- Achaste interessante assumir diferentes papéis (Treinador, Jornalista, Fotógrafo…) durante a 

época desportiva? Porquê? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

1.7 - Gostaste do ambiente do evento culminante? Porquê? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2-EFICÁCIA PEDAGÓGICA DO MED  

2.1- Achas que o MED possibilitou igualdade de oportunidade a todos os elementos da turma? 

 

2.2- Aprendeste as regras da modalidade badmínton? 

 

2.3- Aprendeste a jogar a modalidade de badmínton? 
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2.4- Achas que com um modelo diferente do MED aprenderias mais acerca da modalidade?  

 

2.5- Achas que a tua avaliação na modalidade de Badmínton ficou comprometida pela aplicação 

do modelo MED?  

 

2.6 - E o oposto: foi beneficiada pela aplicação? 

 

2.7- Este modelo aumentou o teu desempenho nas aulas de Educação Física? 

 

 

3-VALÊNCIA PEDAGÓGICA DO MED  

3.1- O relacionamento entre as equipas foi saudável? 

 

3.2- Sentes que todos os elementos da tua equipa cooperaram em prol de um objetivo comum? 

 

3.3- Pensas que adquiriste competências de autonomia e de responsabilidade com o MED? 

Porquê? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3.4- Este modelo aumentou a tua motivação para as aulas de EF? Porquê? 
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4- DIFICULDADES NA APLICAÇÃO DO MED 

4.1- Houve, neste modelo, momentos difíceis de ultrapassar? Quais? 

 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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