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RESUMO 

 

O Estágio Profissional assume-se como o culminar da formação académica dos 

estudantes estagiários em ensino da Educação Física. Este documento reporta, 

através de um processo reflexivo, o trabalho realizado por um estudante 

estagiário (o autor) no âmbito da unidade curricular de Estágio Profissional, do 

2º ciclo de estudos do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O 

relatório narra as atividades desenvolvidas no ano letivo de 2015/2016 

vivenciadas pelo estagiário numa escola do centro do Porto. O propósito do 

relato é transmitir o vivenciado ao longo do ano de estágio, refletindo acerca do 

seu contributo para a edificação de uma identidade profissional e para o 

constante renovar de olhares sobre o ensino. O presente relatório encontra-se 

estruturado em cinco grandes segmentos designados por planetas. O primeiro 

planeta representa a dimensão pessoal, reportando-se à história de vida, às 

experiências e motivos que estiveram na base da escolha deste percurso, assim 

como as expectativas em relação ao estágio. De seguida surge o planeta escola, 

em que é apresentado o entendimento do estágio, a instituição cooperante e a 

caracterização dos alunos, para depois se avançar para o planeta central 

(terceiro planeta), que incorpora a dimensão concretizadora do processo de 

ensino e aprendizagem, bem como o vivenciado nas várias áreas de intervenção. 

O planeta profissional é o quarto e contempla o estudo de investigação relativo 

a uma problemática edificada em torno das conceções de ensino em Educação 

Física. Por último, surge o planeta alunos que materializa a reflexão final do 

presente documento. Inseridas nestes planetas encontram-se diferentes 

crónicas, que abordam temáticas consideradas pertinentes e cruciais da 

realidade vivida pelo estudante-estagiário ao longo do ano letivo.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

INDISCIPLINA, CONCEÇÕES DE ENSINO.
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ABSTRACT 

 

A professional internship is assumed as the culmination of the academic training 

of the trainee’s students in teaching of Physical Education. This document 

summarizes, through a reflective process, the work done as a trainee teacher 

combined with the professional internship course, along with the 2nd cycle of the 

Master’s degree in Teaching Physical Education in Primary and Secondary 

School of the Faculty of Sport, University of Porto. This report describes all the 

activities undertaken during school year 2015/2016 in a school in Porto’s city 

centre. The aim is to explain all my experiences throughout the internship, 

reflecting about its contribution on the development of a professional identity and 

for constant renovation of the way of looking at the teaching process. The 

structure of this report is sustained in five main segments. Starting with a personal 

approach to the reasons that lead me to this path and the expectations of it, 

passing through an acknowledgement phase in which was presented the school, 

the students and the process of internship, we achieved the central phase that 

leaded to the application of all the learning process into concrete daily bases 

intervention. The fourth segment refers to the professional, who contemplates de 

investigation study that relates to a problem surrounding the conceptions of the 

Physical Education teaching, and all this report culminate in the fifth segment, the 

students, because they are the meaning of the entire process. Different subjects 

are included in this report, that reflect about issues that are considered relevant, 

and crucial for the real life experience during the school year. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESIONAL TRAINING, 

INDISCIPLINE, TEACHER PRESPECTIVE. 
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PREÂMBULO 

Na conceção e na edificação deste relatório de estágio, a opção foi a de 

uma estrutura diferenciada, não deixando, porém, de responder aos requisitos e 

propósitos enunciados nas normas para a elaboração desta tarefa. Trata-se de 

um relatório pessoal sustentado numa ideia de construção, pois, de facto, não 

somos todos iguais. Neste sentido, foco a ideia de Graça (2014) quando refere 

que “cada profissional é chamado a empenhar-se na construção da sua própria 

identidade profissional, e isso é sempre fundamental.” (p. 44). Neste 

entendimento, na construção do documento procurei seguir uma estrutura 

flexível que me permitisse exprimir e apresentar as minhas ideologias. Na senda 

do caminho definido, concebi o relatório com base no livro de Antoine de Saint-

Exupéry “O Principezinho”, que é uma obra sem limites, em que o sonho de voar, 

ultrapassar os limites do espaço onde se nasceu, de ver novos lugares e novas 

gentes, são marcas indeléveis. Estes são elementos que considero que o 

professor enquanto estagiário percorre ao longo do estágio, no processo de 

descoberta da realidade escolar e de quem lá habita. 

A principal ligação que faço da obra ao estágio profissional é que a 

experiência de estágio implica que se saiba ver em cada coisa, em cada pessoa, 

aquilo que a define como especial, como única no mundo. Acresce a esta visão, 

aquilo que o estágio profissional representa ao nível da construção de uma 

identidade profissional. Com efeito, o processo vivenciado permitiu que o meu 

Eu, que se construiu longo dos tempos, se reconfigurasse num novo Eu, 

resultante das vivências e experiências tidas enquanto professor. 

A escolha desta obra como fonte de inspiração na conceção dos planetas 

que caraterizaram o meu estágio não foi, de todo, aleatória. Esta foi a primeira 

obra literária que li enquanto criança e que, com o passar dos anos, quando a 

ela retorno interpreto sempre de forma diferente as mensagens que contém. 

Expecto que a analogia que procurei estabelecer me permita lançar um olhar e 

interpretar, com mais completude, o vivido em contexto de estágio.   
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional (EP), que incorpora o Relatório de Estágio (RE) 

e a Prática de Ensino Supervisionada (PES), inserida no 2º ano do 2º ciclo de 

estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). Este documento pretende ser uma reflexão sobre a prática 

profissional de um Estudante Estagiário (EE) (o autor), em contexto escolar sem 

esquecer o crescimento pessoal. O EP desenrolou-se numa Escola Cooperante 

(EC), situada na junta de freguesia de Campanhã, no concelho do Porto, inserida 

num Agrupamento de Escolas. O Núcleo de Estágio (NE) foi constituído por mais 

um elemento do sexo feminino e supervisionado por duas professoras: a 

Professora Cooperante (PC) e a Professora Orientadora (PO). 

Nas palavras de Batista e Queirós (2013), o espaço de EP é um processo 

repleto de vivências e conquistas que possibilita ao EE, no seu primeiro contacto 

com a realidade profissional, transformar os seus conhecimentos em função das 

exigências da prática.  

De facto, o EP é um espaço no qual o EE se depara com a profissão de 

professor com o intuito de promover, através da reflexão critica e aquisição de 

saberes, um crescimento pessoal e profissional. Neste entendimento, este 

relato, escrito na primeira pessoa, procura retratar as experiências de um EE ao 

longo do ano letivo, todos os desafios, designadamente as dúvidas e conquistas 

que foram surgindo  

Cunha (citado por Queirós, 2014, p. 90) refere que “ser professor (…) 

exige orientações para um permanente questionamento dos saberes teórico-

práticos face às grandes transformações nos diferentes setores da sociedade”, 

implica, por parte do professor, ter uma visão multifacetada revelando toda  a 

complexidade do problema. Neste entendimento, assume-se que o EP tem um 

impacto significativo na formação do EE, na medida em que dele deve resultar 

um conhecimento sustentado e a aquisição de competências que permitam 

resolver as situações complexas que o ensino aporta. Para isso, importa que o 

EE reflita acerca dos processos e das soluções encontradas para os desafios 
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que a prática coloca, sempre no sentido de encontrar estratégias que fomentem 

um ensino de qualidade (Batista, 2014). 

Neste sentido, o estágio1 visa contribuir para a formação de um professor 

reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que realiza de acordo com os 

critérios do profissionalismo docente e o conjunto0 das funções docentes entre 

as quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e 

de cooperação. Garcia (1999) acrescenta que a realização de tal prática 

proporciona conhecimento acerca da planificação e do entendimento de 

problemas provenientes do ensino como problemas curriculares. 

As experiências do EE estão plasmadas neste RE, numa estrutura 

assente numa ideia de viagem a vários planetas, representativos do universo 

escolar. O primeiro planeta, o meu planeta, reporta-se ao percurso pessoal do 

EE - pequena reflexão acerca das vivências pessoais e profissionais, bem como 

as experiências, expectativas e motivações que justificaram a escolha do curso. 

O segundo planeta, o planeta escola, materializa a preparação desta 

longa viagem – caracterização do contexto de realização da EP, 

designadamente os enquadramentos legais, institucionais e funcionais, bem 

como a caracterização da instituição onde foi realizada a PES; comporta, 

também, a caracterização da escola, da turma residente e restantes turmas que 

lecionei, bem como o acompanhamento da PC e da PO. 

O terceiro planeta - o planeta central: não há ensino sem 

aprendizagem são apresentados os desafios ao nível do planeamento e da 

lecionação, bem como os aspetos relativos ao viver em comunidade. O quarto 

planeta - e o planeta profissional: O choque com a cultura profissional -, 

contempla o estudo de investigação sobre as conceções prevalecentes em 

Educação Física (EF). Realizado com base numa problemática oriunda da 

vivência de estágio.  

O último planeta, O planeta alunos: Deixam um pouco de si e levam 

um pouco de nós, reporta os pensamentos finais desta viajem, enaltecendo as 

experiências e aprendizagens que deram sentido e valor à construção da minha 

identidade como futuro professor de EF. 

                                                
1 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2014-2015. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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2. O MEU PLANETA 

2.1 QUEM SOU EU? 

No início da elaboração deste relatório, sentado no meu espaço de 

conforto (o meu planeta), dei por mim a pensar que o desporto sempre esteve 

presente nos caminhos que percorri. Sim! É quase doentia a minha paixão pelas 

diversas modalidades desportivas existentes no meu mundo, bem como uma 

enorme ânsia pelo conhecimento. 

Durante toda a vida estive, e continuo a estar, ligado de uma forma muito 

intensa ao desporto. Posso mesmo afirmar que este faz parte de mim, refletindo-

se na minha personalidade. Tudo aquilo que consegui até hoje devo, em grande 

parte, aos princípios, valores, regras e métodos que adquiri enquanto atleta de 

natação. Esta é uma modalidade pela qual nutro uma enorme paixão e que 

continuo a praticar, mantendo a vontade de evoluir.  

Desde os 3 anos que me “encontro dentro de água”. De início, era uma 

prática recreativa saudável que dava alguma segurança aos meus pais (pelos 

perigos que estão inerentes às piscinas e praias) mas, rapidamente, começou a 

fazer parte da minha rotina. Aos 12 anos já treinava duas vezes por dia: de 

manhã e de tarde, antes e depois das aulas. No secundário, que realizei no 

Colégio de Gaia, no curso tecnológico de Animação e Gestão Desportiva, acedi 

à primeira grande experiência do que é ser professor de EF. Com efeito, no 11º 

ano demos aulas a turmas do ensino básico e no 12º ano estagiei na piscina do 

colégio, onde dava aulas a alunos dos 3 aos 15 anos. Paralelamente a estas 

vivências, os meus professores de EF eram, e ainda são, referências de bons 

profissionais, tendo, por isso, funcionado como agentes de socialização para a 

escolha da docência como profissão. Para Percheron (1993), a socialização não 

deve ser entendida como o resultado do processo de transmissão de valores, 

normas e regras, mas sim como uma reelaboração de significados, através dos 

processos de interação social. Cada individuo, no decurso do processo de 

socialização vai interagindo aprendendo a desenvolver as suas representações 

acerca do que o rodeia e de si próprio. Trata-se de um desenvolvimento onde 

existem trocas constantes entre a sociedade e o individuo. Ruivo (1997) 

corrobora esta ideia na concetualização que apresenta de profissional 
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competente -  o professor não é apenas visto como um especialista nas matérias 

que leciona, mas em diversas áreas do saber como: domínio dos estilos de 

ensinar; conhecimento dos modelos de aprendizagem dos alunos; conhecimento 

do desenvolvimento psicossociológico; conhecimento das relações sociais que 

se estabelecem entre aluno e a escola e entre os agentes sociais que integram 

a escola; domínio de técnicas de gestão de conflitos; domínio de técnicas e de 

processos de avaliação dos produtos de aprendizagem e da eficácia das 

escolas. Face a este enquadramento, desde cedo compreendi que ser professor 

era ser capaz de incorporar estes aspetos de modo a ter ferramentas para poder 

encarar os problemas emergente e procurar renovados trilhos no processo de 

intervenção como professor.  

Os valores do desporto sempre estiveram presentes na minha vida, sempre 

quis ser o melhor; a vitória, a ânsia de melhorar cada vez mais e de tentar ser o 

mais competitivo possível, fosse nas modalidades coletivas ou individuais, eram 

algo que me caraterizava. Até nos recreios, nos intervalos das aulas, só pensava 

em jogar, fosse qual fosse a modalidade, o que acabava, quase sempre, em 

jogos de futebol entre turmas. Apesar de quase todos os dias jogarmos “à bola” 

nunca me interessou ingressar numa equipa de futebol, que era o usual em 

muitos jovens de 8 e 9 anos. Se não fosse um jogo de futebol seria de andebol 

ou voleibol ou de qualquer outra modalidade. 

Aos 10 anos, na mudança de ciclo de ensino, iniciou-se uma nova etapa na 

minha vida. A alteração da configuração curricular e de escola transportou-me 

para uma realidade totalmente diferente, designadamente nas vivências em EF. 

As aulas elementares de EF, em que não havia marcações dos campos e a 

abordagem das modalidades era limitada, transformaram-se em aulas repletas 

de uma panóplia de modalidades, em infraestruturas distintas de acordo com as 

modalidades. Agora sim, estava como pretendia! Ansiava o toque da campainha 

para o intervalo, das aulas de matemática e português, para ser o primeiro a 

chegar ao balneário do pavilhão e equipar-me antes dos meus colegas. Foi 

também neste primeiro ano do 2º ciclo que tive umas das minhas melhores 

professoras de EF. Esta professora tinha uma enorme paixão pelas aulas. Todos 

os dias, ao longo do ano, tinha o material necessário para a aula pronto e se a 

aula começasse às 9h, às 9h estava a fazer a chamada. Todos os dias 

abordávamos assuntos novos e novas formas de jogar. Incutia nos alunos um 
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enorme sentido de responsabilidade e todos a admiravam. Penso que foi o ponto 

de partida para a minha ideia de enveredar pelo curso de EF no ensino superior. 

Todas as crianças e jovens idealizam sonhos para o futuro, acerca de tudo: 

a melhor profissão, dinheiro, família, bens morais e materiais, entre muitas outras 

coisas. Recordo-me que quando criava planos para o futuro, sempre me imaginei 

como professor de EF, pela simples razão de que sempre estive ligado à sua 

prática e gostava de todos os desportos. É claro que na altura, enquanto aluno 

da disciplina de EF, considerava que ser professora da área era a profissão 

perfeita. Face ao vivenciado, considerava que ser professor de EF era ser uma 

referência para os alunos, que andaria sempre de fato de treino e que o trabalho 

seria encarado de forma mais “desportiva”, isto porque, na altura, o processo de 

preparação que antecedia as aulas era invisível aos meus olhos. Se me 

perguntassem porque é que pensava assim? Não sei, talvez fosse por influência 

do meio onde estava inserido e dos meus colegas.  

No contexto deste processo recordatório, não posso deixar de referir que 

existe uma pessoa que, para mim, continua a ser o meu maior ídolo e, desde 

sempre quis ser professor de EF, essa pessoa é o meu pai. Ele também foi um 

aluno que teve excelentes professores de educação física e apesar de ter 

seguido a vertente do serviço militar, sempre sonhou ser professor de educação 

física e ingressar no ensino superior. Ele sempre foi, e continua a ser, uma 

pessoa muito direcionada para o exercício físico diário e regular. 

Considero-me muito rigoroso em relação à disciplina e aos métodos de 

trabalho que devem estar presentes em qualquer atividade que esteja inserido, 

até porque sempre me incutiram isto, tanto no Leixões SC (natação), como no 

Colégio de Gaia. Esta tomada de consciência dos princípios e valores que o 

desporto encerra em si mesmo, aliada ao prazer que a sua prática me 

proporciona, fez com que a licenciatura em Desporto e Educação Física se 

tornasse desde muito cedo um sonho. Sonho esse que se tornou realidade com 

a entrada no Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, que me permitiu experienciar as funções e tarefas de um professor, 

que me permitiram adquirir os requisitos necessários ao desempenho da função.  
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2.2 A VAIDADE DA MINHA ROSA 

“As flores são fracas. E ingénuas. Defendem-se como podem. Julgam-se 

terríveis com os seus espinhos…” 

(Saint-Exupéry, 1995, p. 28) 

 

Sempre que traçamos um novo caminho para a nossa vida, o primeiro 

objetivo foca o que se pretende alcançar, isto é, o patamar que se ambiciona 

conquistar. Neste pressuposto, a viagem ao planeta do ensino assumiu-se, sem 

dúvida, como a etapa mais aliciante do meu percurso de estudante. De facto, 

como bem retrata a literatura, a vivência em contexto real de exercício da 

profissão representa o marco mais importante dos estudantes que visam aceder 

à profissão de professor, neste caso concreto de um estudante do 2º ciclo do 

Mestrado em ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

Antes do início da viagem, era bastante claro que esta experiência iria 

alterar e criar algumas dificuldades há minha rotina diária, isto é, “à vaidade da 

minha vida”. De facto, tive necessidade de adaptar a minha vida profissional de 

forma a dar resposta às exigências do estágio na procura de harmonizar estes 

dois polos da minha vida. Abdiquei de algumas horas de trabalho para conseguir 

conjugar o meu horário de aulas e ginásio, contudo, também tive a felicidade de 

poder escolher, juntamente com a colega de estágio, o meu horário na escola. 

Colocar em prática aquilo que se teoriza com base nas mais diversas 

conjeturas é sempre um exercício complexo e interessante. É um processo 

desafiante, pois é impossível prever aquilo que se desenvolve no concreto da 

ação pedagógica, isto atendendo a que existe um elevado número de 

condicionantes num contínuo espácio-temporal. Neste entendimento, já Freud, 

em 1925, afirmava que ser professor é uma profissão impossível. Eu interpreto 

as suas palavras num sentido metafórico e faço um transfer para a realidade do 

professor, que é tão complexa, como renovável. É portanto uma descoberta 

progressiva do que não se conhece e do que, de facto, é impossível conhecer 

na totalidade, a sociedade. Ainda assim, não deixa de ser um exercício valioso 

de caminhar na direção do inacessível, assumindo-se como um 

aperfeiçoamento, uma construção constante e progressiva. 

Esta autoconstrução atribui um sentido de responsabilidade ao professor. 

Com efeito, para se ser um bom professor é necessário atitude de constante 
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aperfeiçoamento. Neste sentido, no decurso do estágio tentei desenvolver e 

recorrer aos conhecimentos adquiridos, adaptando-os e transformando-os, de 

acordo com as necessidades específicas do meu contexto de atuação, de forma 

a adquirir as competências e conhecimentos necessários para ser um professor 

de EF competente. 

Um professor é muito mais que um transmissor de conhecimentos e bem 

mais que um seguidor de regras definidas pelos seus superiores. Os 

professores, principalmente da nossa área, têm a liberdade para gerir o processo 

de ensino-aprendizagem para que este seja o mais eficiente possível, na procura 

de contribuir para formar jovens de sucesso e competentes. Nesta senda, 

considerava que este propósito se alcançaria pela capacidade de eleger os 

modelos de ensino, as metodologias de intervenção, as situações de 

aprendizagem e os métodos de avaliação mediante as necessidades dos alunos. 

Assim, seria necessário ser capaz de desconstruir o complexo e transmiti-lo de 

modo simplificado, para que fosse compreensível por parte dos alunos. Esta 

capacidade implica que os professores dominem os conteúdos a lecionar e que 

tenham um conhecimento pedagógico desses mesmos conteúdos. Este requisito 

é alcançável não apenas através do estudo, mas também da ação prática. Este 

foi um processo que procurei desenvolver ao longo do estágio, na procura de vir 

a ser um bom profissional, de configurar, de recortar a minha ”rosa” como 

professor de EF.
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3. O PLANETA ESCOLA 

3.1 PREPARANDO A VIAGEM 

3.1.1 ESTÁGIO PROFISSIONAL – O INÍCIO DO FIM 

 

ENTENDIMENTO DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

Cunha (2002) considera que a identidade do professor de EF começa a 

ser edificada desde cedo edificando a sua realidade a partir de inúmeras 

referências. Entre elas estão a sua história familiar, a sua experiência escolar e 

académica, a sua convivência com o ambiente de trabalho e a sua inserção 

cultural no tempo e no espaço.  

A oportunidade que é concedida ao EE de vivenciar a escola em todo o 

seu esplendor – ser professor de educação – é fundamental, pelo que todos os 

EE devem procurar potenciar estas experiências em contexto real de ensino, de 

forma a tornarem-se mais aptos e mais versáteis para exercerem tal profissão. 

A partilha de conhecimentos entre o EE e os professores residentes nas escolas 

é essencial para que a formação ao longo do EP seja rica em aquisições. Estou 

ciente que o EP é a unidade curricular mais importante de todo o percurso 

académico, embora as restantes unidades curriculares sejam, também elas, sem 

dúvida, importantes, o estágio é o momento mais importante na vida de um 

estudante que tem o sonho de seguir a vertente de ensino. De facto, o estágio, 

no contexto da formação inicial de professores, é considerado um espaço 

privilegiado de socialização na profissão que a investigação tem encarado com 

perspetivas diferentes (Batista & Queirós, 2013). No mesmo sentido, Silva (2012) 

refere que o EP corresponde a um momento fundamental na formação 

profissional dos jovens professores, sendo, frequentemente, a única experiência 

de ensino acompanhada antes do fim da formação inicial. Esta autora vem, 

assim, reforçar a importância que os EE atribuem, ao estágio, considerando-o, 

normalmente, como a mais significante de todo o processo formativo (Silva, 

2012). 

Um bom professor necessita de estar em constante atualização nas mais 

diversas áreas de conhecimento. Assim, é indispensável o desenvolvimento das 

mais diversas características de forma a alcançar a especialização na área 
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enquanto professor de EF. Segundo Albuquerque et al. (2014, p. 122), “O 

Professor de EF não deve ficar somente pela sua formação inicial, devendo 

continuar a procurar formações de modo a manter-se atualizado e com os 

conhecimentos necessários, pois o seu currículo não tem todas as disciplinas 

práticas necessárias para a lecionação da disciplina na escola”. Neste 

entendimento, considero que é de enorme importância aprendermos com as 

dificuldades enfrentadas ao longo do ano de estágio, designadamente pela 

tentativa de as tentar superar, sempre com níveis elevados de exigência, para, 

assim, melhorar as competências necessárias à intervenção docente. A reflexão 

e a capacidade de desenvolver o nosso próprio conhecimento crítico são 

também elementos fundamentais na melhoria das nossas capacidades, sendo 

igualmente central à identificação dos erros cometidos no processo de ensino-

aprendizagem. Este é o caminho que importa percorrer, dia após dia, no trilho 

da aquisição das competências como professor. 

 

 

CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

Na FADEUP, o EP está inserido no 2º ciclo de estudos em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS), sendo composto 

pela Prática de Ensino Supervisionada (PES) - prática em contexto real de 

ensino, numa escola cooperante com protocolo com a Faculdade -, e pelo 

Relatório de Estágio (RE), orientado por um professor orientador, da faculdade, 

o responsável da instituição de ensino superior pela supervisão do EE no 

contexto da prática de ensino supervisionada (Batista & Queirós, 2013). Este 

documento, de acordo com os artigos 7º e 9º do Regulamento2, tem que ser 

defendido publicamente. O EP permite a homogeneização dos critérios e 

procedimentos da atividade essencial a nível institucional com o regulamento do 

respetivo curso, uma vez que o estágio pode ser efetuado em diversas Escolas 

Cooperantes (EC) com distintos PO e PC. Além disso, todas as atividades letivas 

e não-letivas realizadas na escola respeitam as orientações da EC, 

nomeadamente o Projeto Educativo de Escola (PEE), o Projeto Curricular de 

                                                
2 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 
Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2014-2015. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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Escola (PCE), o Projeto do Departamento em que se insere o Grupo de EF 

(Departamento de Expressões), o Projeto Curricular de EF, o Projeto do 

Desporto Escolar e os Projetos Curriculares de Turma (residente e partilhada). 

De acordo com o 1º artigo do Regulamento da Unidade Curricular do 

Estágio Profissional, “O EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de 

estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física da 

FADEUP e decorre nos terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos” (p. 2). 

Esta UC, segundo o artigo 2º, tem como objetivo “a integração no exercício da 

vida profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão” (p. 3). No que concerne à 

estrutura e funcionamento do EP, é de considerar os princípios decorrentes das 

orientações legais, nomeadamente as constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 

24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e têm em conta o 

Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o Regulamento Geral dos 

segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino 

de Educação Física. De forma a operacionalizar o Regulamento do EP podemos 

ainda contar com as orientações contempladas nas Normas Orientadoras do EP 

da FADEUP. 

As Normas Orientadoras3 contemplam três áreas de desempenho que 

regem o EP, nomeadamente:  

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

II. Participação na Escola e Relação com a Comunidade; 

III. Desenvolvimento Profissional. 

Na área I insere-se a Conceção, o Planeamento, a Realização e a 

Avaliação do ensino, que são os pontos fundamentais para o desenvolvimento 

da ação pedagógica. Esta componente apresenta claramente os objetivos 

pedagógicos para cada vetor tendo em conta a experiência do estudante como 

professor estagiário de EF. A área II aponta ações de potencial envolvência do 

EE na escola e na comunidade, fora do âmbito da lecionação, que os EE devem 

                                                
3 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao Grau 
de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP: 2014-2015. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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organizar ou participar, em núcleo de estágio (NE). Por último, a área III remete 

para o desenvolvimento pessoal de EE, como aluno/professor estagiário. A área 

contempla as vivências e as experiências do EE no seio da escola e a forma 

como as interpretações e reflexões servem para o crescimento do EE como 

profissional do ensino. Os tópicos que estão definidos para esta temática são: o 

Portefólio Digital; o Projeto de Formação Individual (PFI); o RE e o Projeto de 

Investigação-Ação.  

Para operacionalizar a PES, a FADEUP estabelece protocolos com um 

grande número de escolas cooperantes, que inclui a escolha de um PC. Este 

deve ser um professor de EF experiente e da confiança da FADEUP, pois acolhe 

e orienta um grupo de 2, 3 ou 4 EE, denominado de NE, durante um ano letivo: 

Cada estagiário assume a lecionação de, pelo menos, uma a duas turmas (de 

ciclos distintos) do PC para concretizar a sua PES. 

O acompanhamento da PES é realizado pelo PC da escola cooperante e 

a PO da FADEUP. O EE conduz o processo de E/A de uma turma residente e 

outra partilhada, não obstante o professor da turma ser o PC. Este tem como 

papel preponderante a orientação do EP do EE, estabelecendo a ligação entre 

a escola cooperante e FADEUP. A par do PO, o PC é responsável pelo 

acompanhamento e supervisão do processo de conceção, planeamento, 

realização e avaliação de todo o desenvolvimento pessoal/profissional do EE4 

No que concerne ao PO, este deve proporcionar o cumprimento do 

Regulamento do EP, apoiar a conceção e realização de todos os documentos de 

enriquecimento profissional do EE, como por exemplo, o PFI, o RE, o Portefólio 

Digital e o estudo de Investigação-ação. Sem dúvida, e ainda com uma 

importância enormíssima, coordena a ação de supervisão com o PC e orienta a 

elaboração do relatório final (RE) dos respetivos EE5. 

 

 

 

                                                
4 Artigo 7º - Atribuições dos professores cooperantes do Regulamento da Unidade Curricular Estágio 
Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2014-2015. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto. Matos, Z. 
5 Artigo 6º - Atribuições dos Orientadores da FADEUP do Regulamento da Unidade Curricular Estágio 
Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2014-2015. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto. Matos, Z. 
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ENTRE EXPETATIVAS E FACTOS VIVENCIADOS EM CONTEXTO DE ESTÁGIO  

Encarei o EP como a continuação do meu processo de aprendizagem 

para professor de EF, no qual aplicaria e adquiriria novos conhecimentos e 

desenvolveria competências fundamentais ao exercício da profissão. Assim, 

perspetivei-o como um espaço em que poderia dar continuidade ao meu 

processo de aprendizagem para ser professor, adquirindo novas competências 

e incrementando os conhecimentos adquiridos ao longo de três anos de 

licenciatura (Educação Física e Desporto) e também de um primeiro ano de 

mestrado (Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário). 

Nesta nova etapa esforcei-me por me envolver no projeto educativo da 

escola, contribuindo efetivamente para ele, designadamente promovendo os 

valores nele veiculados nas minhas aulas, bem como na participação de 

atividades inseridas no plano anual de atividades do Agrupamento.  

Ao longo do estágio percebi que é essencial adotar uma visão concreta das 

realidades com que lidamos, recorrendo não apenas ao conhecimento oriundo 

da teoria, mas também ao resultante da prática. Neste âmbito, pude contar com 

o apoio dos elementos pertencentes à comunidade escolar - encarregados de 

educação, pais, funcionários, colegas, órgãos de gestão e especialmente com a 

PO e a PC. Assim, quando tinha dificuldades, além de recorrer ao estudo 

autónomo, recorria aos professores mais experientes do agrupamento de 

escolas onde realizei o estágio e às minhas orientadoras. 

Relativamente aos alunos, encontrei tanto alunos praticantes e com boas 

aptidões para as diversas modalidades desportivas, como alunos que não 

tinham hábitos de prática desportiva. Eram alunos muito enérgicos e, por vezes, 

rebeldes mas com vontade de aprender. Face a este quadro, e na procura de 

manter os alunos motivados para as aulas, participando ativamente nas tarefas 

propostas, procurei realizar aulas criativas, motivantes e que promovessem a 

entreajuda. Isto porque considero que as aulas são o momento fundamental e 

crucial da aprendizagem, que quando bem preparadas e conduzidas, são, de 

facto, potenciadores do empenho e interesse dos alunos.  

As turmas que acompanhei ao longo do estágio foram quatro, a residente 

foi o 9º ano, que face à sua dimensão reduzida, apenas 10 alunos, aportou 

desafios distintos do habitual. Uma outra turma foi o 10º ano do curso profissional 
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de Apoio à Infância, que também foi um grande desafio, porquanto a maioria dos 

alunos era repetente e tendia a adotar comportamentos, dentro e fora da escola, 

muito inapropriados. Ao longo do ano registaram-se alguns episódios de conduta 

inapropriada por parte dos alunos, tanto com jovens de outras turmas, como com 

os alunos da turma. E por fim, não menos importante, a turma do 4º A e a turma 

de desporto escolar, ambas pertencentes à escola de 1º ciclo, que me encheu 

de orgulho ao longo de todo o ano letivo. Conforme explanarei em ponto posterior 

do relatório. 

Relativamente ao grupo de estágio e ao grupo de EF, o processo 

vivenciado foi gratificante. A colega de estágio mostrou ser uma pessoa 

interessada, com facilidade de comunicação, exposição e compreensão de 

ideias, contribuindo, assim, para um processo de partilha positivo em que a 

aprendizagem de ambos teve lugar. Em relação aos professores do 

agrupamento, aprendi diferentes aspetos com cada um deles, nomeadamente 

formas distintas de intervir em diferentes situações de aprendizagem, visto que 

cada professor tinha características particulares. A experiência profissional de 

todos era elevada, pelo que com eles pude apreender modos de e estratégias 

de ensino distintas. 

O desporto é, por si só, uma arte que pode modificar por completo a vida 

das pessoas, porquanto materializa valores essenciais à vida em sociedade. 

Atendendo a esta noção, procurei que os meus alunos evoluíssem não só ao 

nível das suas capacidades físicas, mas também em atitudes e valores. Não 

obstante o professor de EF não poder ter a pretensão de mudar totalmente a 

personalidade e hábitos de vida dos alunos, pode, no entanto, ajudar, e muito, 

na sua formação enquanto seres humanos. Por acreditar nisto este foi um dos 

objetivos que delineei para a minha intervenção. 
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3.1.2 Á DESCOBERTA DA ESCOLA COOPERANTE 

A EC, onde realizei estágio, faz parte de um Agrupamento de escolas e 

localiza-se na freguesia de Campanhã, na cidade do Porto. Esta zona da cidade 

é constituída por uma população heterogénea, e os alunos desta escola refletem 

essa multiculturalidade populacional, quer a nível socioeconómico, quer a nível 

cultural. A escola foi inaugurada em 1992, dando início à implementação de um 

Projeto Educativo de Escola Inclusiva - na época era um projeto inovador - e que 

atualmente ainda está presente. A educação inclusiva visa a equidade educativa, 

ou seja, visa garantir condições de igualdade, quer no acesso, quer nos 

resultados. Neste espírito o Agrupamento de Escolas estrutura a sua resposta 

educativa assente na inclusão. Exemplo disso é o facto de possuir uma rede de 

escolas onde alunos com surdez estão integrados em turmas regulares desde o 

ensino pré-escolar até ao secundário e a resposta educativa organiza-se através 

de uma equipa pluridisciplinar especializada que inclui Professores de Educação 

Especial da área da surdez e Terapeuta da Fala, em articulação com as famílias 

e equipa médica. 

 A escola, além das salas de aula, possui espaços de apoio, instalações 

gimnodesportivas, campo de jogos, recreios e jardins. O edifício onde se 

localizam as salas de aula é constituído por dois pisos e encontra-se bem 

apetrechado. As salas são amplas, funcionais e bem iluminadas. Um dos pontos 

positivos, em termos físicos, desta escola é, seguramente, o seu espaço exterior, 

que tem uma grande área arborizada e ajardinada, muito pouco comum em 

escolas inseridas nas grandes áreas urbanas. Sendo uma escola inclusiva, esta 

oferece ótimas condições de acesso a todos os espaços interiores e 

circundantes da escola. A escola possui ainda equipamentos distintos, 

nomeadamente veículos, sinais de trânsito e uma pista com faixas de rodagem 

ao longo do recreio. Esta escola também abraça alguns projetos de cariz 

municipal, entre eles o Projeto de Prevenção e Segurança – “Prevenção 

Rodoviária”. 

No que diz respeito ao desporto escolar a escola apresenta uma grande 

variedade de atividades extracurriculares para os alunos, nomeadamente 

boccia, futsal e atletismo.  
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AS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 

No que concerne às infraestruturas desportivas, existe um Pavilhão 

gimnodesportivo, que está em boas condições, e uma sala destinada à dança e 

ginástica, que tem o piso degradado, não permitindo a prática desportiva. Para 

além dos recintos já mencionados, esta infraestrutura abarca seis balneários, 

quatro gabinetes (um gabinete médico, um para a administração, uma dala de 

professores, uma sala para os funcionados, onde nesta última podemos 

encontrar um frigorifico, um micro-ondas e uma máquina de café, para 

realizarmos as refeições sempre que precisarmos), dois quartos de banho e uma 

arrecadação para o material. Na entrada do pavilhão existe uma escadaria de 

acesso às bancadas e um espaço de receção. Há também 3 saídas de 

emergência, com portas blindadas que garantem a segurança do espaço em 

caso de emergência. De referir ainda que no recinto interior existe cabine de som 

situada no meio das bancadas, com uma boa visão para o recinto multiusos, 

devidamente equipada com aparelhagens e microfones. De referir que a este 

espaço apenas os professores têm acesso. 

Relativamente ao espaço desportivo exterior, este é composto por um 

campo de andebol, dividido longitudinalmente por outros 2 mais pequenos, de 

forma a rentabilizar o espaço. O espaço tem 4 balizas de andebol e 4 cestos de 

basquetebol, ambos degradados. De referir que durante este ano letivo duas 

tabelas de basquetebol foram intervencionadas, o que foi duplamente positivo, 

pois este espaço é utilizado pelos alunos nas interrupções de aulas (intervalos). 

Contornando o campo de andebol, existe uma pista de atletismo bem sinalizada. 

Há ainda uma caixa de areia, que outrora usada para salto em comprimento e 

triplo salto, mas que agora está abandonada devido à falta de manutenção. 

Embora já não se encontrem operacionais e estejam cedidos aos grupos do 

curso vocacional, no recinto exterior da escola já existiram 2 balneários, um 

masculino e outro feminino, que serviram para os alunos se equiparem para as 

aulas de EF antes de a Câmara Municipal do Porto investir no pavilhão 

gimnodesportivo. 
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A COMUNIDADE EDUCATIVA 

Não podia ter tido melhor comunidade educativa que a da EC. De facto, 

fomos muito bem recebidos e sempre houve disponibilidade de todos para nos 

ajudar no que precisamos ao longo do ano. Nunca me senti um estagiário, com 

falta de apoio, sem saber por onde ir. Todos nos trataram como professores, 

tanto funcionários, como professores e, até mesmo, o diretor do agrupamento. 

Senti-me claramente um professor como todos os outros.  

Em relação ao grupo de EF, além da PC é composto por mais 2 

professores com conceções acerca do que é ensinar muito distintas. Um 

professor, mais acomodado com um horário estável e com um ensino muito 

tradicional centrado no professor, em que os alunos fazem o que professor 

prescreve. Este revelou-se um professor com um ensino em monólogo, sem 

grandes alterações, tanto no processo de aprendizagem como no seu 

planeamento. Já outro professor investia tempo na escola, planeando as suas 

aulas de forma a procurar potenciar a aprendizagem dos alunos. Não obstante 

os professores do grupo de EF revelarem diferentes perspetivas pedagógicas 

acerca do ensino, aprendi um pouco com cada um deles. Relativamente ao NE, 

este era constituído por mim e por outra colega. O trabalho conjunto foi muito 

positivo, pois esta sempre foi uma pessoa pronta a colaborar, revelando 

facilidade na comunicação e exposição de ideias. No que concerne à PC, posso 

referir que esta foi a melhor cooperante que um estagiário pode ter. Desde o 

início que demonstrou ser uma pessoa disponível a 100% para nos ajudar, 

incentivando-nos a dar o nosso melhor. Revelou ser uma pessoa reflexiva que 

nos incentivou a investir tempo na procura de conhecimentos. 

 

3.1.3 QUEM MORA NOS MEUS ALUNOS? 

A TURMA 

Os meus alunos foram o elemento preponderante deste desafio. Foram 

eles que passaram a estar presentes na minha rotina diária ao longo de todo o 

ano, foi com eles que percorri este longo período de insucessos e conquistas, foi 

neles que pensei todos os dias na procura incessante das melhores estratégias 

para as aulas, foi com eles que evolui e desenvolvi muitas das capacidades que 

irão ser úteis no futuro para exercer a função de professor.  
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Para um conhecimento mais aprofundado dos alunos da turma, no início 

do ano realizei um inquérito por questionário construído no seio do NE. O objetivo 

é que o instrumento fosse completo, abrangendo um leque alargado de dados - 

biográficos; agregado familiar; antropométricos, saúde e estilo de vida; situação 

escolar do ano anterior; historial de EF e expetativas face à disciplina; situação 

desportiva.  

Dos dados recolhidos, de destacar o facto de 9 dos 10 alunos já terem, 

pelo menos, uma retenção. 

No que diz respeito à prática desportiva, é importante referir que 4 alunos 

(40%) não praticavam nem nunca tinham praticado qualquer atividade desportiva 

(Gráfico 1). Já no que concerne às modalidades que os alunos enunciaram como 

sendo as que mais gostavam, foram o futebol, o voleibol e o badminton (Gráfico 

2). 

Outro elemento importante que o professor deve ter sempre em conta são 

os indicadores de saúde que os alunos apresentam, na medida em que lhe 

permite prevenir situações de risco. Neste âmbito, o historial médico dos alunos 

não revelou nada de relevante que os impedisse de praticar qualquer atividade 

desportiva. No entanto, para além dos dois alunos que apresentavam problemas 

de visão, dois alunos apresentavam problemas de asma e uma aluna um desvio 

na coluna (escoliose) (ver Gráfico 3). 
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Gráfico 1 - Indicadores de saúde 

Relativamente ao agregado familiar, verificou-se uma enorme diversidade 

de agregados com quem os alunos partilham a sua casa. Sampaio (1996) afirma 

que os pais são essenciais à escola, ajudando a definir prioridades contribuindo, 

assim, para a resolução de problemas, na medida em que ajudam a 

compreender melhor o aluno e a descobrir soluções para uma melhor 

aprendizagem. Não obstante esta realidade, cada vez mais se assiste a uma 

desagregação da família e dos valores tradicionais, muito pela ausência de um 

ou mais progenitores. Sendo a família o primeiro modelo dos nossos jovens 

(Oliveira, 2002), a alteração desta estrutura é, por vezes, importante para o 

entendimento do carácter peculiar dos jovens, designadamente dos problemas 

de indisciplina e de falta de atenção (Gráfico 4). 

 

Gráfico 2 - Agregado familiar 

No que concerne à postura dos alunos, logo nas primeiras constatei que 

estes chegavam à aula muito eufóricos, pelo que tive que adotar um 

comportamento bastante rígido do início ao fim das aulas. O objetivo desta 

postura era controlar a indisciplina que por vezes se fazia sentir. De entre os 
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problemas de indisciplina, destacaram-se dois alunos que, por vezes, levavam o 

resto da turma a diminuir os níveis de concentração e, consequentemente, a 

diminuir o empenhamento motor. Um dos alunos, de forma recorrente, recusava-

se a realizar a aula sentando-se no meio do pavilhão impedindo o resto da turma 

de realizar os exercícios propostos. Não obstante estes comportamentos 

inapropriados, os restantes alunos eram bastante dedicados e interessados 

embora apresentassem algumas dificuldades motoras - visíveis em exercícios 

que exigiam uma coordenação motora mais elevada. Comparando com as 

outras turmas do 9º ano de escolaridade, estes alunos apresentam uma 

condição física acima da média, talvez justificável pelo escalão etário que era 

superior aos alunos que usualmente frequentam este ano de escolaridade.  

 Por último, importa referir que este conhecimento acerca da turma 

permitiu-me organizar de forma mais adequada o processo de ensino-

aprendizagem, como por exemplo a formação de grupos de trabalho, em que 

procurava separar os alunos conflituosos.   

 

 

3.1.4 TRÊS POPULAÇÕES DE ENSINO: REALIDADES COMPLETAMENTE DIFERENTES 

Os alunos, são o elemento fulcral de todo o processo de ensino-

aprendizagem, foram, neste ano, o meu veículo de conhecimento. Quando 

experienciamos algo tão especial como ser professor de EF, sentimo-nos, de 

certa forma, especiais. De facto, participar no dia-a-dia dos alunos das três 

turmas e do desporto escolar fez-me sentir importante, isto não obstante ser 

apenas mais um professor do longo percurso escolar daqueles alunos. 

Antes de começar o primeiro período tentei, junto da PC, obter algum 

conhecimento das turmas para tentar perceber de que forma se iriam desenrolar 

as aulas. Apenas uma, das quatro turmas que lecionei, era conhecida da minha 

PC - a turma residente -, que era uma turma que há três anos era de professores 

estagiários. O último EE da turma era um colega conhecido, pelo que tentei 

perceber a forma como os alunos trabalham e qual seria a melhor dinâmica de 

trabalho a estabelecer com eles. A primeira reação que teve foi de 

desassossego, pelo que percebi que teria uma tarefa desafiadora nas minhas 

mãos: “não te iludas com o número reduzido de alunos que tem a turma, são 

alunos muito influenciáveis, com pouca auto estima e donos e senhores do todo 
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o saber”. E assim foi, uma turma de apenas dez alunos, que me deu trabalho 

redobrado. Esta revelou ser uma turma feita à medida da escola em que estão 

inseridos, monótonos no que toca às suas intenções para as aulas de EF e com 

pouca vontade de aprender algo de novo. 

Um outro aspeto importante que ficou decidido, e que me deixou em 

pânico, foi relativamente à turma do 10º ano, que era uma turma partilhada com 

a minha colega de estágio. Assim, ela ficou responsável pela EF e eu pela área 

Expressão Corporal, Dramática e Musical (ECDM). O quê? Sim, ficou decidido 

em reunião de departamentos do agrupamento de escolas que o grupo de EF 

iria lecionar, a par da própria disciplina, esta componente do curso profissional 

de Técnico de Apoio à Infância. Que assim seja! Com pouco suporte académico 

sobre esta componente decidi, juntamente com a minha PC, apresentar ao longo 

das aulas várias temáticas que ligassem a disciplina de ECDM ao propósito do 

curso: jogos lúdicos, onde estivessem incorporadas os diferentes conteúdos6 (o 

Corpo, veiculo de expressão; o espaço e tempo de ação e Expressão pelo som), 

para a faixa etária dos alunos da turma mas que pudessem adaptá-los a alunos 

mais novos (jardim de infância). Julgo que o trabalho que desenvolvi em conjunto 

com os alunos lhes vai permitir maiores e melhores perspetivas para o futuro, 

em grande parte ao devido ao processo de autonomização que fomos 

desenvolvendo ao longo das aulas. As aulas desta turma eram três tempos de 

cinquenta minutos, pelo que nos primeiros dois tempos abordava as várias 

temáticas e de seguida, no último tempo, eram os alunos que iam apresentando 

os jogos. Apesar de nas primeiras aulas ser eu a prescrever os alunos a 

apresentarem as propostas dos jogos, ao longo do ano deixei de ser eu a 

escolher a ordem dos grupos deixando essa responsabilidade para eles. Foi uma 

turma com um início difícil, pouco participativos e sem muitas ideias, no entanto 

tornaram-se, gradualmente, mais responsáveis pelo seu processo de ensino 

aprendizagem. A conquista de autonomia por parte deles fez com que 

participassem em várias atividades de agrupamento, juntamente com o núcleo 

de estágio, conforme descrito num ponto posterior deste relatório. 

Por último, a turma do 1º ciclo e do desporto escolar, pertenciam ambas 

ao mesmo estabelecimento de ensino. Estas eram constituídas por alunos de 

                                                
6 Planificação anual Expressão Corporal, Dramática e Musical 10ºAI, 2015-2016 
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uma faixa etária completamente diferente das turmas referidas anteriormente, 

que aportou outros desafios e compensações. 

  

3.2 DUAS ESTRELAS GUIA 

Ao longo de toda esta caminhada deparei-me com inúmeros obstáculos e 

desafios, sempre na incerteza do certo e do errado, do bom e do mau, do perfeito 

e do imperfeito. No entanto, estiveram sempre presentes duas estrelas que me 

nortearam e, mais do que me dizerem o que estava certo, guiaram-me na 

descoberta da minha identidade profissional. 

A PO e a PC, enquanto entidades representativas da supervisão, usaram 

os seus conhecimentos para me auxiliar a definir as melhores estratégias com 

vista aos objetivos pretendidos para o Estágio Profissional. Neste sentido, 

sempre procuraram promover a autodescoberta e a reflexão nas várias tarefas 

que tive que realizar no âmbito do estágio. Mencione-se a título de exemplo, os 

vários níveis de planeamentos, a avaliação e a seleção das estratégias 

adequadas à lecionação nas turmas. Desta forma, esta atuação da PO e da PC 

melhoram tanto a minha aprendizagem como, em última análise, o ensino dos 

meus alunos. Neste contexto, Formosinho (2002, p. 122) refere que “o estagiário 

aprende em interação com os supervisores que simultaneamente lhe solicitam 

que privilegie a dimensão de interação no processo de ensino-aprendizagem que 

desenvolve com as crianças.” 

A minha PC! Esta, com a sua experiência pessoal e profissional, ajudou-

me a construir um alicerce sólido como profissional na área do ensino. Na 

verdade, quando iniciei o estágio expectava que a PC fosse uma professora 

dotada de um grande conhecimento acerca do ensino que me auxiliasse ao 

longo de todo o EP. Esta expectativa foi confirmada desde o primeiro contacto, 

pois esta soube transmitir-me confiança de que seria um ano bem-sucedido. A 

PC é uma profissional competente, muito interessada e empenhada na sua 

tarefa de orientadora, mantendo-se sempre a par (atualizada) das diversas 

tarefas que o EP implica. Com a sua orientação diária pude aprender, a partir 

das suas visões criticas, a desempenhar cada vez melhor a minha missão 

enquanto professor estagiário. 
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A minha PO! Ajudou-me, através da sua vasta experiência e 

conhecimentos, a adquirir as competências necessárias para uma boa base na 

minha formação. Rolim (2015) realça a importância do orientador afirmando que 

este trajeto “visa sobretudo abrir uma janela para o futuro, no sentido de 

proporcionar aos estagiários de amanhã uma breve antevisão sobre aquilo que 

os espera.” (p.56). Penso que não poderia ter tido melhor sorte. A PO sempre 

me transmitiu o quão importante é refletir sobre a minha prática, sobre a 

aprendizagem dos meus alunos, bem como acerca da pessoa que sou. 

Neste enquadramento, estabeleceu-se uma relação de reciprocidade, 

entre tentativa e erro e a orientação, que o modo como experienciei o Estágio 

Profissional supera, em muito, toda e qualquer simples descrição dos 

acontecimentos. Foi nesta entrega, na transmissão de conhecimento, na ajuda 

e colaboração que a formação do futuro professor acontece. No meu caso 

particular do professor que queria ser. 
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4. O PLANETA CENTRAL: NÃO HÁ ENSINO SEM APRENDIZAGEM 

4.1 ENTRE DESAFIOS 

Eram muitos os olhares depositados em mim. Eu era um EE desconhecido 

num espaço grande e vasto, a Escola. Nas primeiras incursões pela escola e 

contacto com as tarefas do estágio, várias foram as questões que se colocaram: 

o que pensavam os professores acerca da minha função na escola? estaria à 

altura das exigências que o ensino implica?; conseguiria aportar para o meu 

desempenho nas aulas e nas outras tarefas a formação tida até à data? 

conseguiria controlar três turmas com posturas, dentro e fora das aulas, 

totalmente distintas?; conseguiria conjugar o meu trabalho profissional com o 

EP? Estas foram, sem dúvida, as variáveis que emergiram nas preocupações 

iniciais que, de certa fora, ganharam forma ao longo do ano. 

 

 

4.1.1 OS DILEMAS INICIAIS 

  

Tudo começou no dia 7 de Setembro de 2015, com a primeira reunião na 

faculdade com a professora cooperante. No decurso da conversa fiquei a saber 

que a turma que ficaria sob a minha responsabilidade, era uma turma que já 

estava a ser acompanhada por professores estagiários há três anos. O primeiro 

esboço que realizei acerca da turma, foi que uma turma pequena dinâmica, 

trabalhadora e com as rotinas bem estabelecidas. Assim, foi com base nestas 

informações que, desde cedo, comecei a organizar ao pormenor a primeira aula 

como professor-estagiário de forma a ter tudo na ‘ponta da língua’ e toda a 

gestão da aula no meu pensamento com o intuito de transmitir segurança e 

sabedoria aos alunos.  

Posteriormente, em conversa com o antigo professor/estagiário e em 

reunião de conselho de turma comecei a ter noção do desafio que iria ter pela 

frente, mas foi após a primeira aula que realmente comecei a sentir os problemas 

patentes nesta turma. 

Com a realização dos questionários iniciais percebi que a EF era 

considerada, pela maioria dos alunos, a disciplina preferida. Sendo um grupo 
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pequeno, perspetivei que o processo de E/A fosse individualizado e que 

houvesse um acompanhamento minucioso, permitindo, assim, maior volume de 

trabalho e uma maior evolução. No entanto, o que se verificou não foi o que tinha 

expectado. Logo nas primeiras aulas os alunos mostraram pouca vontade de 

aprender, exigindo um esforço redobrado da minha parte, pela necessidade 

constante de adaptar na tentativa de os cativar.  

A nível pessoal tive que ir adaptando o meu horário profissional de forma 

a conciliá-lo com o estágio profissional. Felizmente, num dos locais onde laboro, 

consegui ajustar o horário sem perder horas de trabalho. Este ano percebi o que 

os meus colegas me iam dizendo da impossibilidade de trabalhar e realizar o 

estágio profissional. Este foi de facto um grande dilema: perceber se conseguiria 

conjugar todas as tarefas ao longo de todo o ano. 
 

“A nível pessoal ainda estou a adaptar-me à rotina de ser professor/instrutor 

de fitness. Tenho que me organizar de maneira a ter tudo organizado antes 

de a semana começar, pois, se “colocar os pratos na balança” sinto que o 

estágio é indispensável para o meu futuro, mas tenho que continuar a 

trabalhar como instrutor pois é o meu sustento.” (Diário de Bordo – Semana 

2) 
 

As semanas iniciais deste EP foram, sem dúvida, marcadas por uma 

diversidade de situações que me desafiaram e me obrigaram a tomar decisões. 

Agora, após todo o processo, compreendo que estas tomadas de decisão se 

colocam frequentemente a qualquer profissional da área do desporto no inicio de 

cada ano letivo e/ou época.   

 

 

4.1.2 O TEMPO HORÁRIO: DISSEMELHANÇAS E EXIGÊNCIAS DAS AULAS 

Desde cedo percebi que a generalidade dos alunos chegava 

sistematicamente atrasada às aulas, demonstrando falta de responsabilidade e 

imaturidade. Este facto refletia-se mais nas aulas de cinquenta minutos, 

diminuindo, em muito, o parco tempo de exercitação que já existia. Este facto é 

evidente nos excertos dos seguintes relatórios de aula: 
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“Para uma aula de 50 minutos os alunos pareceram pouco pró-ativos: alguns 

não chegaram a horas, demoravam muito tempo a chegar perto do professor 

e atrasavam o início dos exercícios.” (Aula 10, 13 de Setembro de 2015) 
 

“Apesar do aviso na aula anterior os alunos chegaram tarde. Voltou a 

suceder o mesmo. Não tão tarde mas voltaram a chegar depois dos 5 alunos 

que chegam sempre a horas.” (Aula 29 e 30, 22 de Novembro de 2015) 
 

Ao longo do ano fui percebendo que as aulas de cinquenta minutos são 

mais rentáveis para a aprendizagem dos alunos, porquanto estes demonstravam 

mais empenho e maiores níveis de concentração que nas aulas de cem minutos, 

em que existia uma quebra evidente do rendimento e do comportamento dos 

alunos no segundo tempo.  

Em termos de estratégia, até meio do segundo período abordava apenas 

uma modalidade em cada aula, tanto nas aulas de cinquenta como nas de cem 

minutos. Contudo, face à quebra de rendimento nas de cem minutos, passei a 

lecionar duas modalidades. Deste modo, tentei, com sucesso, contrariar as 

quebras de rendimento dos alunos.  
 

“Relativamente há minha turma residente, esta semana comecei a ensinar 

ginástica e badminton nas aulas de 100 minutos. Depois da reunião com a 

minha orientadora no período passado, resolvemos inserir mais que uma 

modalidade nas aulas de 100 minutos, para que esta não se torne monótona 

e que os alunos não dispersem tanto. Um dos motivos é o mau 

comportamento que se tem assistido durante todo o período (...) ” (Diário 

de Bordo – Semana 18) 
 

Com a alteração da estrutura da aula pretendi aprimorar o rendimento 

favorável dos alunos ao longo dos cem minutos. Neste sentido, tentei reorganizar 

o planeamento de forma a contemplar no primeiro tempo uma modalidade que 

os alunos gostavam menos e no último tempo uma que gostavam mais. Esta 

medida teve resultados positivos sendo bem acolhida pela turma. 
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4.1.3 PLANEAMENTO: OS VÁRIOS NÍVEIS DE PLANIFICAÇÃO 

Na elaboração de um planeamento o professor deve relacionar os 

conteúdos programáticos com o contexto educativo em concreto. Segundo 

Bento (2003, p. 57) o planeamento implica o “jogo conjunto das indicações 

programáticas e das condições e ações que as prologam e concretizam. Este 

ajustamento das indicações centrais à situação concreta é necessário em todas 

as circunstâncias”. É a partir dos programas nacionais, das condições espaciais 

e materiais da escola, do nível dos alunos, do comportamento e do conhecimento 

dos mesmos que se elabora o planeamento, que contem todas as tomadas de 

decisão adaptadas à realidade escolar na procura de potenciar o nível de 

desenvolvimento dos alunos. 

Pessoalmente, o planeamento foi o meu ponto de partida para o 

desenvolvimento de todo o processo que iria ter como professor estagiário. O 

modelo de planeamento que foi elaborado estruturou-se na proposta elaborada 

por Vickers (1990), o Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC). Este modelo 

está dividido em três fases e engloba oito módulos que servem como estratégia 

para o professor melhorar a eficácia do seu ensino: 

 Fase de análise (módulo I, II e III) 

 Fase da decisão (módulo (IV, V, VI e VII) 

 Fase da aplicação (módulo VIII) 

Na fase da Análise, temos em consideração o tipo de conteúdo 

programático a ser abordado durante o ano letivo, para isso damos uma especial 

atenção ao material, condições de segurança, alunos, no fundo a todos os 

elementos do contexto na procura de conseguirmos ter as tomadas de decisão 

mais acertadas. A fase de Decisão implica definir uma sequencialidade lógica 

das modalidades e da matéria a lecionar, tendo em conta o que foi analisado 

anteriormente (módulos 1, 2 e 3). É também importante, e indispensável, decidir 

eficazmente na definição de objetivos (módulo 5), nas formas de avaliação 

(módulo 6), bem como na seleção da metodologias e progressões de ensino que 

se ajustem ao nível dos alunos para as diversas modalidades (módulo 7). A fase 

de Aplicação refere-se ao plano anual, unidades didáticas e planos de aula, que 

correspondem aos três níveis de planeamento apresentados por Bento (2003). 
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Estes níveis estão sujeitos a alterações, pois a evolução dos alunos nem sempre 

corresponde ao esperado, pelo que tem que existir capacidade para reformular 

em função dos imprevistos que podem surgir durante o ano letivo. 

De forma sintética é no primeiro nível de planeamento que se encontra o 

plano anual, o qual é realizado segundo as diretrizes nacionais, num processo 

de adaptação ao contexto e às normas da escola. Posteriormente cria-se o 

segundo nível de planeamento, a Unidade Didática, em que cada professor, de 

acordo com as indicações do programa e do plano anual, ajusta a matéria de 

ensino de determinada modalidade à realidade da sua turma. Por último temos 

o plano de aula, ultimo nível de planeamento e o mais específico, que traduz as 

decisões anteriores relativas à matéria, aos alunos e às condições do ensino, 

segundo o(s) objetivo(s) para cada aula. 

Ao longo do ano procurei organizar o processo de planeamento segundo 

os três níveis de planificação anteriormente mencionados com o propósito de 

criar uma sequência lógica no processo de ensino e reformulando-o quando 

necessário. Nas palavras de Bento (2003, p.36) “O sucesso do planeamento 

depende da medida em que indicações do programa, elaboração dos planos, 

realização dos planos e o controlo desta são percebidos e utilizados como um 

todo unitariamente eficaz”.  

 

 

 

4.1.3.1 O PLANO ANUAL: A INDECISÃO DE PLANEAR A LONGO PRAZO CONFORME 

O QUADRO DE MODALIDADES PRÉ-ESTABELECIDAS 

O planeamento anual realiza-se através da ponderação do programa 

nacional e dos documentos da escola. Este assume-se como um elo de ligação 

entre os conteúdos pré-estabelecidos com a situação concreta da escola. É 

através da realização desde documento que devemos analisar as diversas 

características do processo de E/A e escolher as melhores opções de ensino 

que favorecem os nossos alunos. Bento (2003) veicula o plano anual como um 

planeamento a longo prazo, sem grandes  pormenores sobre o papel do 

professor e as medidas didático-metodológicas estarão reservadas para os 

níveis seguintes de planeamento, nomeadamente para as unidades didáticas e 
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planos de aula, que emergem numa sequência lógica que se inicia na elaboração 

do plano anual. 

O plano anual deve ser elaborado tendo em conta as características das 

modalidades, os conteúdos a ensinar, as condições do espaço e dos materiais 

a utilizar, sem menosprezar o nível de desenvolvimento apresentado pelos 

alunos. A elaboração do plano anual, foi realizada por recuso ao MEC de Vickers 

(1990), e como referido no ponto 4.1.4, continha toda a informação da disciplina, 

a análise da turma, os objetivos para a ano letivo em todas as modalidades, a 

configuração do tipo de avaliação e a grelha do planeamento onde se 

apresentavam todas as aulas segundo o calendário escolar e as modalidades a 

abordar. Este nível de planeamento pormenorizado foi elaborado para a minha 

turma residente, o 9º ano, de acordo com o calendário do 3º Ciclo do ensino 

básico e do número de aula previstas para cada período em função do horário 

semanal da turma (Quadro 1).  

Quadro 1 - Modalidades abordadas 

1º Período 2º Período 3º Período 

Modalidade Nº aulas Modalidade Nº aulas Modalidade Nº aulas 

Atletismo 12 Andebol 12 Voleibol 10 

Basquetebol 12 Ginástica 6 Futebol 9 

Futebol 12 Badminton 10   

Previstas 36-39 Previstas 30-33 Previstas 25-30 

Dadas 36 Dadas 26 Dadas 19 

 

O Plano Anual de Atividades também foi tido em conta aquando da 

realização do plano anual, uma vez que abrangia um número considerável de 

atividades que poderiam condicionar a minha lecionação num determinado 

momento do ano. 

Com o plano anual realizado consegui “construir” e “desconstruir” o meu 

processo de E/A, criando assim um planeamento lógico e útil para todo o ano 

letivo. Bento (2003) afirma que, de acordo com as indicações do programa, o 

plano anual subdivide-se em períodos, com diferentes unidades de matéria, 

chamadas de unidades didáticas, que irão ser examinadas de seguida. 
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4.1.3.2 UNIDADE DIDÁTICA: O GUIÃO DE TODA A AÇÃO EDUCATIVA 

Passado o primeiro nível de planeamento segue-se o segundo: a unidade 

didática (UD). As unidades didáticas são partes essenciais do programa da 

disciplina. Constituem “unidades fundamentais” no processo de ensino 

aprendizagem apresentando etapas claras de ensino e aprendizagem. Estas são 

organizadas pelo professor englobando a organização do ensino de uma 

determinada modalidade desportiva, servindo de base para a preparação das 

aulas (Bento, 2003). Rink (2014) defende que os objetivos da UD devem ser 

elaborados de forma especifica de acordo com o expectável e com os alunos 

que temos em mãos, de forma a que possa haver uma aprendizagem 

progressiva ao longo da UD. 

Neste seguimento, a elaboração das UD tiveram como cerne da sua 

realização o MEC, referido anteriormente no ponto 4.1.4, de acordo com o 

modelo elaborado por Vickers (Vickers, 1990). A utilização desta ferramenta de 

planeamento foi bastante útil para o decorrer das aulas ao longo do ano letivo. 

Com efeito, as unidades didáticas encerraram os aspetos fundamentais 

necessários à lecionação das diferentes modalidades. Face ao nível de 

descriminação neste nível de planeamento a elaboração dos planos de aula 

tornaram-se mais simples.,  

Para uma maior coerência no processo de ensino de todas as 

modalidades planeadas resolvi elaborar a UD depois de realizar a avaliação 

diagnóstica (AD). O principal propósito desta escolha foi poder utilizar a 

informação recolhida acerca do desempenho dos alunos para tomar decisões 

acerca dos objetivos a atingir, dos conteúdos a abordar, bem como ordem de 

introdução dos elementos técnico-táticos. Desta forma consegui organizar, com 

coerência, o processo de E/A tendo em conta o nível dos alunos e o nível 

expectável que poderiam atingir. 

Durante a elaboração das UD tive sempre em consideração os recursos 

materiais, espaciais, temporais e humanos disponíveis para a prática. Apesar da 

análise detalhada, as UD estiveram sempre abertas a adaptações que foram 

surgindo ao longo da sua lecionação, como se pode observar no seguinte 

excerto: 
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“A presente Unidade Temática (UT) serve como um apoio para o professor, 

podendo ser alterada a qualquer altura, de forma a ajustar os conteúdos ao 

nível dos alunos.” (MEC Voleibol – Justificação da extensão e sequencia 

dos conteúdos, p. 56) 
 

Ao longo deste ano percebi a importância deste nível de planeamento, 

que ao longo do primeiro ano do mestrado foi tantas vezes enunciado nas 

didáticas específicas. Para a sua elaboração recorri ao suporte bibliográfico 

fornecido nas didáticas específicas e bibliografia fornecida pelos professores da 

FADEUP. Na minha opinião foi o documento mais importante ao nível do 

planeamento, que mais facilitou o meu trabalho durante o ano letivo. De facto, a 

UD era consultada quase diariamente, sendo o suporte para as minhas reflexões 

acerca da prática e das opções que teria que tomar para a elaboração dos planos 

de aula - terceiro nível de planeamento que irá ser abordado no ponto seguinte. 

 

 

4.1.3.3 PLANO DE AULA: UM GUIÃO POUCAS VEZES SEGUIDO NA SUA 

TOTALIDADE 

O nível de planeamento mais detalhado, o plano de aula, liga a 

preparação do ensino à prática, sendo o “cerne do trabalho pedagógico diário do 

professor” (Bento, 2003, p. 102). O Plano de Aula é o nível de planeamento que 

mais facilmente poderá ser alterado e/ou adaptado, cabendo ao professor uma 

preparação da aula que responda às necessidades e que possa ser adaptada 

face às situações que possam ocorrer no decurso da aula. Este nível de 

planeamento constitui o elo final da série de planeamentos do ensino pelo 

professor. 

Relativamente à sua anatomia, o plano teve uma estrutura originada em 

reunião de NE juntamente com a professora cooperante. O objetivo foi encontrar 

uma estrutura simples e de fácil leitura. A organização deste nível de 

planeamento teve em consideração as indicações de Bento (2003), que 

considera que a aula deve estar dividida em três partes distintas - parte 

preparatória, parte principal/fundamental e parte final. 

Ao longo do ano, a parte inicial era dedicada ao controlo das presenças 

dos alunos, à apresentação dos objetivos da aula e conteúdos planeados para 
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aquela sessão e, de seguida, a ativação geral. Com o passar do ano o tempo 

dedicado à verificação das presenças foi cada vez menor, havendo, assim, mais 

tempo para uma ativação geral de maior qualidade e com incorporação de uma 

componente específica de acordo com a modalidade a lecionar. 

Na parte fundamental da aula, a central no processo de E/A, cumpriam-

se os objetivos traçados para a mesma. Assim, uma das tarefas mais trabalhosas 

e mais desafiante que tive como professor estagiário foi conseguir a congruência 

entre as situações de aprendizagem e os objetivos definidos para a aula, isto é, 

conseguir que objetivos parciais concorressem para o mesmo propósito, o da 

aula. Face ao facto de a turma ser bastante heterogénea, na maioria das vezes 

tive que idealizar um segundo plano. Assim, tentava desconstruir o exercício 

planeado tornando-o mais simples de forma a que os alunos com dificuldades 

tivessem sucesso. Esta situação está bem patente no relatório de aula a seguir 

apresentado: 
 

“Uma das grandes dificuldades na turma, relativamente a esta modalidade, 

são os conteúdos das situações ofensivas e defensivas, e ocupação racional 

do espaço, em que os alunos não respeitam o seu espaço, aglomerando-se 

em torno da bola. Uma vez que me deparei com esta dificuldade, procurei 

decompor os exercícios em fases de menor complexidade tática, de forma 

a que o aluno se preocupa-se com o espaço, não correndo atrás da bola. 

(…) Ao longo destas primeiras aulas de andebol, tenho constatado que o 

gesto técnico do passe não está a ser bem assimilado pelos alunos. 

Continuam, a persistir bastantes dificuldades. Desta forma e para não 

prejudicar os alunos que se encontram mais avançados, penso que a melhor 

solução seja dividir a turma em dois grupos. De um lado terei os alunos com 

mais competências, que irei exigir mais deles, do outro lado terei o grupo 

dos alunos que ainda possuem bastantes dificuldades, onde a minha 

intervenção terá de ser maior, reduzindo por vezes a complexidade do 

exercício.” (Aulas 44 e 45 – 21 de janeiro de 2016) 
 

As situações mais difíceis para adaptar os níveis dos alunos foi nos 

exercícios que envolviam a turma toda, designadamente as situações de jogo. 

Tentar que as raparigas jogassem com os rapazes não foi tarefa fácil, mas ao 

fim de algum tempo aconteceu uma das melhores aulas do ano, tal como se 

pode verificar no relatório de aula a seguir apresentado: 
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“Aula muito boa. Primeiro, participaram na aula todos os alunos, os 10. 

Segundo, houve aprendizagem; terceiro, todos estavam motivados para a 

prática. Senti que foi a minha melhor aula e a melhor aula dos meus alunos. 

Apesar da pouca participação em aulas anteriores, nomeadamente na 

Unidade Didática de Voleibol, nesta aula os alunos estavam interessados 

em aprender. (…) No futebol os rapazes, pela primeira vez este ano, 

interagiram um pouco mais com as raparigas, principalmente na situação de 

jogo. Notou-se que houve o aumento dos níveis de concentração tanto dos 

rapazes como das raparigas que eram “obrigadas” (se tocassem na bola e 

a equipa marcasse o golo valia por dois) a jogar.” (Aulas 76 e 77 - 28 de 

Abril de 2016) 

 

O término da aula era essencialmente destinada a breves reflexões 

acerca do decurso da mesma. Os objetivos que estavam sempre presente 

nestas reflexões eram o de tentar perceber o nível de satisfação dos alunos e o 

que é que estes pretendiam daquela aula em diante. 

O planeamento das aulas foi muito mais do que um plano em papel que 

levava para a escola ou colocava no portefólio digital. Tal como Bento (2003, p. 

102) defende “antes de entrar na aula o professor tem já um projeto da forma 

como ela deve decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões 

fundamentais.” Deste modo, tentei ao longo do ano antecipar as situações que 

pudessem ocorrer durante a aula, nomeadamente as faltas recorrentes dos 

alunos e alguns comportamentos menos adequados.  

 

 

4.1.4 A INDISCIPLINA: PRESENTE AO LONGO DE TODO O ANO LETIVO 

A disciplina e a indisciplina na escola e nas aulas constituem sérias 

preocupações para todos os que constituem a população escolar. No caso dos 

professores são confrontados diariamente com esta problemática e a 

intervenção com os alunos deve ser ponderada. Como defende Graham (1992), 

o professor, no momento em que os alunos realizam comportamentos 

indesejados, deve ter a atitude baseada num sistema misto de prevenção e ação, 

um misto de punição momentânea e desenvolvimento da consciência do aluno 

sobre as regras que deve cumprir. 
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De acordo com Oliveira (2002), é importante que os professores adotem 

uma atitude coerente face aos problemas de aprendizagem e de disciplina. Antes 

de reagirem a qualquer incidente disciplinar, o professor deve tentar 

compreender o aluno e as razões que o levaram a comportar-se fora dos limites 

definidos. 

No decorrer do EP, a indisciplina e a falta de interesse dos meus alunos 

foram problemas com que me deparei de forma recorrente. De facto, quando os 

alunos não querem aprender é muito difícil cumprir o papel de professor, como 

se pode verificar no excerto: 
 

“Foi uma aula com altos e baixos. Os exercícios correram muito bem mas 

uma aluna sentou-se a meio da aula a dizer que não queria fazer a aula 

apenas “porque não”. Este tipo de comportamentos não são controláveis 

pelo professor. De facto, não controlamos estas atitudes, estes problemas 

acontecem por causas que são muitas vezes exteriores à escola, 

nomeadamente familiares, sendo muito difícil alterá-las.” (Diário de Bordo 

– Semana 11) 
 

Perante esta situação tentei encontrar soluções para contrariar este 

problema, pelo que ao longo do ano foi alterando a minha forma de atuação nas 

aulas. Uma grande preocupação que patenteei e tentei inverter foi o equilíbrio 

entre os desejos dos alunos e o meu papel como professor. Deste modo, não 

deixei de realizar a minha função enquanto educador mas tentei adaptar a minha 

forma de abordar as matérias tendo em conta a faixa etária com que trabalhava. 

Fui conhecendo os alunos, as suas potencialidades e as suas necessidades, no 

sentido de tentar perceber a forma de os “levar para o meu lado”. Oliveira (2002) 

enuncia este  princípio ao afirmar que um conhecimento profundo dos alunos 

facilita uma maior compreensão das suas necessidades e problemas, e capacita 

o professor para o determinação de respostas mais adequadas, nomeadamente 

na ajuda ao aluno. Outras vezes senti que tinha que modificar a forma de lidar 

com os alunos dando menos importância aos comportamentos negativos e 

privilegiando os aspetos relevantes que estavam relacionados com o objetivo da 

aula. 
 

“Tentei repreender menos os alunos, dando menos importância aos 

comportamentos inadequados, optando por incentivá-los mais para a tarefa. 



38 
 

Refletindo um pouco do que se passou na semana senti que os alunos estão 

mais focados nas tarefas. Assim, penso que, por vezes, temos que repensar 

o modo de atuar de forma a que possamos alterar o comportamento de 

outras pessoas.” (Diário de Bordo – Semana 14) 
 

Esta mudança de perspetiva melhorou o rendimento da turma que se 

mostrou, em geral, mais interativa ao longo das aulas. De facto, os alunos não 

podem ser vistos como um grupo homogéneo com as mesmas características 

pessoais e atributos físicos e ensinados segundo um modelo estereotipado. 

Cabe ao professor modelar as suas estratégias de atuação segundo as 

especificidades de cada aluno. 

 

 

4.1.5 OS MODELOS DE ENSINO EM USO 

Os modelos de ensino assumem um papel crucial no ensino da EF. 

Mesquita e Graça (2006, p. 271) reportam que “os modelos de instrução para o 

ensino do jogo desempenham um papel crucial, porque oferecem uma estrutura 

que permite conjugar o conhecimento do conteúdo com uma perspetiva 

pedagógica de propósitos e processos de ensino e aprendizagem, papéis do 

professor e praticantes, características das tarefas e das relações sociais na 

aula.” Os mesmos autores destacam que “não há nenhum modelo que seja 

adequado a todos os envolvimentos da aprendizagem, a eficácia do ensino deve 

ser interpretada através do recurso a modelos de instrução que forneçam uma 

estrutura geral e coerente para o ensino e treino do desporto” (Graça & Mesquita, 

2009, p. 39). 

Partindo deste pressupostos, ao longo do ano recorri às caraterísticas de 

vários modelos instrucionais, não me centrando num de forma regular e 

sistemática. Deste modo, tentei procurar conjugar diversas características de 

vários modelos com o objetivo de criar uma aprendizagem sistemática e 

adequada que respondesse de uma forma eficiente às necessidades dos alunos 

e da turma. 

No primeiro ano do mestrado tive a oportunidade de trabalhar e 

experienciar vários modelos de ensino. Das vivências e aprendizagens que 

retirei, o Modelo de Educação Desportiva (MED) (Siedentop, 1987) foi o mais 
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marcante pelo facto de enfatizar as componentes afetivas e sociais na formação 

dos alunos, equilibrando a competição com a inclusão. Ao longo de todo o ano 

tive dificuldades em implementar o MED nas várias Unidades Didáticas. O 

principal motivo foi a instabilidade na assiduidade dos alunos às aulas. Sendo 

uma turma constituída por apenas 10 alunos, que já dificultava a criação de 

equipas fixas ao longo da UD - um dos pilares fundamentais do MED -, foram 

poucas as aulas em que todos estiveram presentes. Os alunos mais dotados 

fisicamente não tinham vontade, nem postura para auxiliar os colegas que 

apresentavam mais dificuldades, impossibilitando uma aprendizagem 

cooperativa. Como podemos conferir nestes seguintes excertos: 
 

“ (…) o 9º ano teve uma semana menos boa, com pouca afluência dos 

alunos às aulas é impossível realizar situações de jogo 5x5 ou 6x6 já 

que, na terça e quinta-feira estiveram presentes apenas 5 alunos.” 

(Diário de Bordo – Semana 17) 
 

“Apesar disso, as aulas decorreram com normalidade esta semana. O 

9º ano, continua com a sua falta de assiduidade o que me fez afastar 

de vez a possibilidade de aplicar o MED na sua abrangência, pelo 

menos a Atletismo e a Basquetebol.” (Diário de Bordo – Semana 7) 
 

Face a esta limitação, na abordagem das modalidades individuais esteve 

mais presente o Modelo de Instrução Direta (MID) (Rosenshine, 1979) e nas 

modalidades coletivas marcou presença as características do Teaching Games 

for Understanding (TGfU) (Bunker & Thorpe, 1983), em coadjuvação com o MED. 

Apesar de ter orientado o planeamento das modalidades com base nos modelos 

referidos anteriormente, nunca o fiz de forma fechada, possibilitando, assim, a 

incorporação de características de outros modelos de ensino, na procura de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem. O excerto seguinte evidencia a 

implementação de alguns aspetos do MED ao longo das aulas: 
 

“Durante esta semana tentei, ao longo das aulas do 9º ano, introduzir alguns 

aspetos relacionados com o Modelo de Educação Desportiva. Da 

experiência, nesta turma especificamente, foram inúmeras as ilações que 

pude retirar da implementação deste modelo:  

1. Competição: a turma melhora no volume de trabalho, nota-se que 

melhoraram. Têm um objetivo.  
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2. Formação de equipas: se algum aluno não fica na equipa do seu melhor 

amigo diz que não realiza a aula e deixa de participar ativamente na aula, 

não joga nem deixa os outros jogar.  

3. Capitão de equipa: alunos com enorme défice de atenção, aquando da 

minha transmissão dos exercícios, muito dificilmente vão ouvir algum 

capitão de equipa, foi impossível atribuir este papel a um aluno: não ajudava 

nenhum aluno da equipa; não distinguiam os diferentes níveis de jogo entre 

os rapazes e as raparigas; pensavam que eram treinadores.” (Diário de 

Bordo – Semana 29) 

 

 

4.1.6 GESTÃO DA AULA: A INTERLIGAÇÃO DE VARIÁVEIS 

Segundo Rosado e Ferreira (2009), o sistema de gestão das tarefas 

corresponde a um plano de ação do professor que tem como objetivo a gestão 

do tempo, dos espaços, dos materiais e dos alunos. O objetivo é obter elevados 

índices de envolvimento, nomeadamente pela da redução da indisciplina e uso 

eficaz do tempo. No início do ano tive a preocupação de deixar claras as regras 

e rotinas que deveriam ser cumpridas por toda a turma. O objetivo era assegurar 

um bom funcionamento das aulas e um bom ambiente entre o professor e os 

alunos. Como refere McCaughtry et al. (2008), o ambiente de aprendizagem 

resulta de um encontro entre dois vetores, um vetor primário e um vetor 

secundário, sendo o primeiro o papel dos professores e o segundo o papel dos 

alunos. 

Rink (2014) enumera quatro fatores a ter em conta na tomada de decisões 

do professor no processo de planeamento: a organização do número de alunos; 

o local onde os alunos realizarão as situações de aprendizagem; o material a 

utilizar; o tempo em prática motora. A mesma autora afirma que as regras devem 

ser formuladas em função daquilo que ocorre nas aulas, isto com o intuito de 

garantir que as mesmas decorram sem incidentes e interrupções. Como referido 

anteriormente, face ao desconhecimento que tinha da minha turma, senti 

necessidade de ir introduzindo regras ao longo do ano à medida que iam 

surgindo comportamentos desviantes que influenciavam o decorrer da aula. 
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Mencione-se a título de exemplo, a obrigatoriedade de todos os alunos 

arrumarem o material utilizado na aula. 

No processo de gestão da aula, não obstante o planeamento cuidado, 

várias vezes tive que adaptar e/ou modificar o planeado, nomeadamente devido 

a diversos fatores extrínsecos, como por exemplo a falta de assiduidade dos 

alunos, presente ao longo de todo o ano, como referenciado no seguinte excerto 

de aula:  
 

“Esta aula ficou marcada pelo reduzido número de alunos participantes. 

Apenas 7 fizeram a aula, o que implicou a alteração do planeado. A decisão 

foi realizar só situações de jogo (…)” (Aula 19 – 3 de Novembro de 2016) 
 

No que concerne à gestão do espaço, a escola proporcionou-me um 

pavilhão com ótimas condições para a prática das diversas modalidades. 

Segundo o roulement do grupo de EF, tinha uma aula no pavilhão todo disponível 

para a minha turma e no outro dia dividia o espaço com outro professor. Apesar 

das boas instalações, durante a época chuvosa, o piso do pavilhão 

gimnodesportivo ficava alagado, impedindo a realização das aulas de EF, como 

referenciado no seguinte excerto: 
 

“Esta semana também ficou marcada pelo péssimo estado do pavilhão da 

escola. Na quinta-feira, devido ao mau tempo, quase metade do pavilhão 

estava completamente encharcado, existindo uma poça enorme no canto do 

recinto. Face ao facto de partilhar o pavilhão com outro professor, tive de me 

restringir a ¼ do campo de andebol.” (Diário de Bordo – Semana 15) 
 

No que diz respeito à gestão do material tentei, sempre que possível, 

responsabilizar os alunos para essa tarefa. Sendo eles os responsáveis por 

colocar e arrumar o material verifiquei que serviu para lhes incutir um sentido de 

preservação do mesmo, além de ter contribuído para diminuir o tempo de 

transição entre exercícios, pois os alunos já sabiam que teriam de recolher o 

material que deixava de ser necessário. Esta situação é visível no seguinte 

relatório de aula: 
 

“Estava com algum receio da alteração das modalidades a meio da aula, já 

que tínhamos de remover e guardar o material de voleibol (postes e rede). 

Mas decorreu sem qualquer problema., Os alunos ajudaram e a transição 
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entre modalidades ocorreu de forma rápida e fluida.” (Aulas 67 e 68 - 7 de 

Abril de 2016) 
 

Do ponto de vista da gestão do tempo, a agenda do professor orienta-se 

no sentido de aumentar o tempo de atividade motora específica, garantindo 

tempo disponível para a prática (Rosado & Ferreira, 2009). Trata-se de reduzir o 

efeito de afunilamento do tempo, otimizando, com base no tempo horário, o 

tempo disponível para a prática. Neste entendimento, considero que qualquer 

atividade que seja limitada no tempo deve ser o mais produtiva possível. Face 

aos baixos índices de atividade física dos alunos e ao reduzido número de aulas 

de EF, decidi que as aulas de cinquenta minutos teriam que ter grande densidade 

motora, como podemos verificar no seguinte excerto: 
 

“Foi uma das melhores aulas deste período, os alunos empenharam-se 

bastante, a aula estava bem estruturada e organizada e o tempo de paragem 

motora foi mínimo. As aulas de cinquenta minutos têm de ter este propósito: 

muita atividade motora e rápida transição entre exercícios.” (Diário de 

Bordo – Semana 23) 
 

Este foi um aspeto que esteve presente ao longo de todo o ano letivo: 

tentar que as aulas tivessem um grande empenho motor. Para isso, procurava 

que os tempos de transição fossem reduzidos e as rotinas bem consolidadas. 

Esta estratégia além de contribuir para a densidade motora ajudou, de certa 

forma, a combater os comportamentos inadequados dos alunos. 

Gerir uma aula é um processo complexo que depende de uma boa 

organização das várias tarefas da aula. Ao longo deste EP percebi que a 

organização está diretamente relacionada com o planeamento nos seus vários 

níveis. No entanto, e não obstante a antecipação, o professor deve efetuar 

alterações sempre que a mudança seja benéfica para a aprendizagem dos 

alunos e qualidade das aulas. 

 

 

4.1.7 O PROCESSO AVALIATIVO: A TAREFA CENTRAL DO PROFESSOR 

A avaliação é uma atividade humana constante e sempre presente na 

ação do professo. De facto, ao longo de todo o ano letivo o professor gere 
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informação, valorando-a e decidindo em conformidade. Como advogam Rosado 

et al., (2002) trata-se de um instrumento básico de processamento de informação 

por parte dos professores.  

Segundo Bento (2003), a análise e a avaliação, juntamente com a 

planificação e a realização, evidenciam-se como tarefas centrais da atividade do 

professor. Gonçalves et al. (2010) complementam referindo que a avaliação é 

um processo integrante e regulador das práticas pedagógicas, assumindo 

também um papel na certificação das aprendizagens e das competências 

incrementadas. A avaliação surge como uma função complexa que não se traduz 

num valor mediante critérios previamente estabelecidos pelo professor, 

compreendendo também a reflexão do sucesso do aluno no processo de E/A. 

De acordo com Rink (2014), a avaliação tem como princípios: i) fornecer aos 

alunos informações relativas ao seu processo; ii) medir a eficácia do ensino; iii) 

fornecer ao professor informações acerca do estado de desenvolvimento dos 

alunos em relação aos objetivos para, em caso de necessidade, readaptar o 

ensino; iv) avaliar o programa curricular; para situar os alunos num grupo de 

ensino de acordo com o nível; e v) fornecer ao professor informações sobre os 

alunos para fins de classificação. Neste sentido, podemos afirmar que a 

avaliação é uma ferramenta de mediação, que nos permite questionar acerca 

das tomadas de decisão do professor, sobre o valor daquilo que faz. 

Ao longo deste ano letivo percebi que a avaliação desempenha mais do 

que a função de classificar os alunos segundo critérios, como tantos outros 

professores a perspetivam. Rink (2014), comprova esta ideia de avaliação ao 

afirmar que, mesmo considerada uma parte critica do processo e E/A, a 

avaliação é muitas vezes um aspeto que o professor não tem em conta, pois na 

maior parte das vezes os professores apenas despendem o seu tempo a avaliar 

com o intuito de classificar os estudantes. Este processo avaliativo, desde cedo, 

criou inúmeras dúvidas e incertezas, nomeadamente sobre o que devia observar 

para realizar, consequentemente, a avaliação. 

No processo de avaliação o professor pode recorrer a dois referenciais de 

avaliação: Avaliação Criterial (AC) ou Avaliação Normativa (AN), podendo ainda 

realizar um misto dos dois. A AC é organizada segundo um ou mais critérios e 

procura comparar o processo e desempenho do aluno tendo em conta um 

referencial de acordo com os objetivos previamente definidos. Na outra 
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perspetiva, a AN tem como finalidade comparar o desempenho dos alunos uns 

em relação aos outros de acordo com uma norma. Neste último referencial, a 

avaliação é realizada com base num conjunto de regras comuns a todos os 

alunos e tem como principal finalidade identificar a diferença entre eles 

(Gonçalves et al., 2010). 

Ao longo do ano tive a preocupação de avaliar com base em critérios 

estabelecidos para as várias modalidades lecionadas e informar os alunos 

acerca dos mesmos. No contexto que estava inserido fez todo o sentido realizar 

a AC, apesar de ambos os referenciais marcarem presença. No que concerne à 

informação da avaliação aos alunos, procurei utilizar o bom senso de forma a 

não desmotivar os alunos com níveis de desempenho inferiores.  

No início do período, a primeira modalidade de avaliação que experienciei 

foi a Avaliação Diagnóstica (AD), isto com o intuito de analisar a aptidão e 

conhecimento dos alunos, numa perspetiva de definir níveis de ensino em que 

se encontravam na modalidade. Na preparação da AD várias foram as 

preocupações que estiveram presentes: qual o instrumento que vou utilizar? 

Quais os critérios que irei definir para avaliar? Quais as melhores 

situações/exercícios para avaliar a aptidão e conhecimento dos alunos? Será 

que consigo avaliar todos os critérios em todos os alunos da turma? Estas foram, 

sem dúvida, questões que se colocaram nesta primeira avaliação. Neste sentido, 

resolvi estudar e rever as matérias lecionadas no primeiro ano de mestrado, 

nomeadamente na unidade curricular de Didática Geral do Desporto e nas outras 

Didáticas específicas, e em conjunto com a minha colega de NE e a PC, 

elaboramos o instrumento que consideramos adequado para realizar a AD. 

Contudo, foi em contexto de aula, na realização da AD, que as reais dificuldades 

surgiram – foi muito difícil avaliar o desempenho dos alunos em função dos 

critérios estabelecidos. Compreendi que no planeamento da AD é necessário 

estabelecer um número reduzido de critérios que sejam muito concretos e de 

fácil visualização. A breve descrição dos critérios é também um aspeto 

importante que auxilia no processo de observação e registo. Nas primeiras AD, 

o elevado número de critérios que estabeleci dificultou o processo de observação 

e, consequentemente, a avaliação. Neste âmbito, em sede de reunião com a PO, 

esta referiu que o instrumento de registo de qualquer avaliação a efetuar, deve 

“ser simples e exequível e não complexa e inatingível”. 
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A avaliação ocorreu basicamente em dois momentos, avaliação inicial e 

final, recorrendo a duas modalidades distintas de avaliação, a AD e a Avaliação 

Sumativa (AS), no início e no fim das UD, respetivamente. A Avaliação Formativa 

(AF) foi realizada ao longo das UD, e face ao número reduzido de aulas ficou 

decidido, em reunião de NE, não realizar formalmente esta modalidade de 

avaliação. De certa forma adotei a AF num formato de Avaliação Continua (AC), 

refletindo ao longo de toda a UD, juntamente com a minha PC, o desempenho e 

a evolução dos alunos. 

Não senti grandes dificuldades no capítulo da avaliação, à exceção do 

que referi inicialmente neste tópico. Contudo, percebi que existe uma maior 

complexidade na AD, comparativamente à AS. Este aspeto tem como principal 

justificação a falta de conhecimento que o professor possui acerca das 

capacidades dos alunos para a modalidade a ser avaliada, senti que a 

observação das capacidades se prolongava durante mais tempo, diminuindo 

assim o tempo para avaliar e registar o conduta do aluno na tarefa. Na AS, como 

já conhecia as capacidades dos alunos, tendo em conta a AD e todo o processo 

de aprendizagem ao longo da UD, não senti dificuldades em realizar o processo 

de registo. Esta última modalidade de avaliação teve uma utilidade bastante 

importante porque dava informação ao professor para analisar se os objetivos 

ao longo da UD tinham ou não sido cumpridos e se o planeamento se encontrava 

bem estruturado. 

Apesar de o saber-fazer ser o domínio de maior valor na EF, os restantes 

domínios também estiveram presentes no processo de atribuição da 

classificação final dos alunos. Avaliar é realmente uma tarefa complexa da 

atividade do professor, na medida em que o obriga a decidir acerca da atribuição 

de um valor ao nível de desempenho do aluno. No entanto, é também um 

instrumento essencial à reflexão do professor acerca do E/A – se foi bem 

elaborado e executado, se houve evolução e aprendizagem por parte dos alunos. 
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4.1.8 O ELO DE LIGAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA 

Quando falamos de família, encontramo-nos perante um conceito que tem 

vindo a transformar-se muito rapidamente, sendo possível identificar diferentes 

e diversos tipos de agregados familiares. A família tradicional foi substituída por 

arranjos familiares diversos, incluindo muitas famílias monoparentais. Os adultos 

tendem a ter menos tempo para estarem com os filhos. Existe assim uma 

tendência de maior investimento da família nos filhos e uma maior consciência 

dos pais relativamente ao papel da escola na garantia de um futuro para os 

jovens, mas, em contraponto existe um tempo limitado para o seu 

acompanhamento (Zenhas, 2006). 

De acordo com as Normas Orientadoras do EP 7 , o EE tem a 

responsabilidade de acompanhar um diretor de turma, com o objetivo de 

compreender e identificar as funções inerentes à direção de uma turma, bem 

como participar de uma forma critica e coerente nos conselhos de turma. Apesar 

do NE não ter realizado um acompanhamento sistemático do DT, pela presença 

nos conselhos de turma e nas reuniões com os encarregados de educação, bem 

como pelas conversas informais com o diretor da minha turma residente percebi, 

ao longo do ano, a grande responsabilidade das funções que o DT desempenha. 

A direção de turma foi, sem dúvida, uma experiência marcante, tive a 

verdadeira noção de como se processa a gestão de uma turma, que vai desde a 

elaboração dos mapas de faltas, à preparação e direção das reuniões de turma, 

até aos horários de atendimento com os pais dos alunos. Desde os primeiros 

contactos com a direção de turma percebi o complexo processo de organização 

e responsabilidade que o DT da mesma possui, uma vez que este é a chave de 

ligação entre a escola a família. 

A escola e a família, enquanto entidades que colaborarem para o mesmo 

objetivo, a formação dos alunos, o DT assume a responsabilidade de: i) 

coordenar e promover a comunicação entre os professores da turma, com o 

intuito de desenvolver estratégias e métodos capazes de assegurar que a 

aprendizagem ocorra em todos os alunos constituintes da turma; ii) acompanhar 

                                                
7 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducentes ao grau de 
Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Referente ao ano 
letivo 2015/2016. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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todo o processo de avaliação dos alunos; iii) efetuar o mapa de presenças nos 

sistemas administrativos; iv) transmitir as informações pertinentes a todos os 

docentes da turma e também v) garantir uma comunicação eficaz com os pais e 

encarregados de educação. Apesar de não ter vivenciado todas estas funções 

na integra, fui constatando, juntamente com a minha professora cooperante, que 

o diretor de turma estabelecia diversos diálogos com os professor e os próprios 

alunos com o intuito de resolver as dificuldades ou conflitos protagonizados pelos 

alunos, tentando apaziguar a turma e diminuindo a repetição destes mesmos 

conflitos. Um grande conflito que o DT teve que combater ao longo do ano foi a 

falta sistemática de assiduidade que os alunos evidenciavam, principalmente no 

segundo período. A interação com os encarregados de educação foi crucial para 

o desenrolar da tentativa de resolução deste problema, que não é fácil quando 

os pais não valorizam a ausência dos seus educandos nas aulas. 

Face ao exposto, considero que o desempenho da função de DT exige 

muito tempo e dedicação. Com efeito, mais do que cumprir as diversas tarefas 

inerentes ao cargo, o maior desafio da função situa-se na contributo para o 

desenvolvimento dos alunos, tentando envolver, para isso, os professores e a 

restante comunidade escolar para o sucesso do processo. 

Concluo que não é fácil para um docente que já desempenha múltiplas 

funções assumir este cargo, principalmente em turmas com alunos 

problemáticos ou de fraco rendimento escolar. Relembra-se que o DT é um 

professor como todos os outros, e no caso da minha turma, gerir uma turma com 

nove dos dez alunos são repetentes e, muitos deles, com pouca ou nenhuma 

vontade de aprender é um enorme desafio. Dou bastante valor ao DT da minha 

turma residente. Fui testemunha do seu enorme esforço de procurar promover o 

ensino nestes jovens, numa procura incessante que estes tivessem vontade de 

ir para a escola. 
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4.2 VIVER EM COMUNIDADE 

 O que é viver em comunidade? Será que é difícil viver com e para os 

outros? 

Decorrente das vivências tidas nas várias atividades realizadas ao longo 

do ano letivo - de acordo com o plano anual de atividades8 -, em que a nossa 

ação vai muito além de ser professor dos nossos alunos, isto é, é bem mais do 

que lecionar ou gerir uma aula, é tornarmo-nos parte integrante da comunidade 

(Batista et al., 2012) fui-me tornando um elemento da comunidade educativa. 

Um aspeto chave que emergiu desta participação nas atividades 

escolares foi a importância do trabalho de equipa entre os professores. De facto, 

só assim é possível atingir o sucesso desejado neste tipo de atividades. A 

organização destes eventos requerem um grande trabalho de equipa, não só dos 

professores de EF, mas de toda a comunidade escolar. Esta participação 

contribuiu para a minha integração na comunidade educativa, permitindo-me 

vivenciar as várias tarefas que o professor desempenha neste tipo de atividades, 

que passo de seguida a apresentar.  

 

 

4.2.1 DESPORTO ESCOLAR: DESAFIO MAIS DO QUE SUPERADO 

 De acordo com as Normas Orientadoras do EP9, é EE deve inserir-se 

numa atividade de ensino de Desporto Escolar (DE) enquanto processo 

dominantemente pedagógico. 

O desporto escolar é entendido como o “conjunto de práticas lúdico-

desportivas e de formação com objeto desportivo, desenvolvidas como 

complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, num regime de 

liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividades da 

escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo” (Sousa & Magalães, 

2006, p. 6). No que concerne à minha atividade no DE, no início do ano letivo foi 

proposto aos elementos constituintes do NE que acompanhassem uma equipa 

no âmbito do DE. As modalidades que poderíamos escolher eram o futsal e os 

                                                
8 Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas António Nobre 2015-2016 
9 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducentes ao grau de 
Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Matos, Z. (2015) 
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desportos gímnicos. Independentemente da minha escolha logo percebi que iria 

ter pela frente mais um grande desafio. Como a minha colega de estágio, em 

contexto extra estágio, acompanhava equipas de futebol, esta sugeriu que fosse 

ela a acompanhar a equipa de DE de futsal. “Porque não?” Estava decidido, 

fiquei responsável pelos Desportos Gímnicos no 1º ciclo. Esta atividade foi 

marcada pelo afinco, como todas as outras tarefas que desempenhei como EE, 

e materializou-se no acompanhamento da modalidade ao longo de todo o ano. 

No meu entendimento o DE deve “proporcionar o acesso à prática 

desportiva regular e de qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso 

escolar dos alunos, dos estilos de vida saudáveis, de valores e princípios 

associados a uma cidadania ativa” (escolar, 2015/2016). Esta integração por 

parte dos alunos nas atividades de DE contribui, por um lado, para combater as 

poucas horas que a EF ocupa no currículo escolar e por outro lado, o 

sedentarismo que está cada vez mais presente nos jovens da nossa sociedade. 

Além do referido, todos os alunos da comunidade escolar têm a oportunidade de 

participar em alguma modalidade independentemente das limitações e 

competências que possuem. 

Desde cedo percebi, juntamente com a minha PC, que o nível de 

desenvolvimento dos alunos era muito elementar, pois quando questionados 

poucos foram os alunos que disseram que já tinham vivenciado a modalidade. 

As primeiras aulas foram, sem dúvida, das mais difíceis que lecionei em todas 

as turmas dos diversos ciclos de ensino, pois a ginástica era uma modalidade 

em que tinha um conhecimento pouco consistente. A crescer a este facto, a PC 

tinha uma forte ligação à ginástica, o que de certa forma acrescia a minha 

incerteza das capacidades que possuía para abordar a modalidade, como 

podemos conferir no seguinte excerto:  
 

 “Esta semana iniciou-se o desporto escolar. Vai ser um grande desafio para 

mim ensinar atividades gímnicas! Não estou muito confortável com a 

modalidade e o grupo é muito heterogéneo a nível motor.” (Diário de Bordo 

– Semana 4) 
 

De entre as modalidades, a ginástica era a modalidade em que me sentia 

mais inseguro para ensinar, no entanto, como o mais difícil é começar, ao longo 

do ano este obstáculo foi sendo superado, passando a ser a aula da semana 



50 
 

que mais gostava de lecionar. Planeei todas as aulas de modo a que os alunos 

fossem aprendendo novas habilidades, num ambiente lúdico. Deste modo, 

consegui ter alunos que se empenhavam aula após aula e sempre com vontade 

de aprender conteúdos novos. Assim, tudo se tornou mais simples e a tensão 

inicial desapareceu.  
 

“Apesar do pouco material desportivo tenho reparado que os alunos estão 

sempre prontos a aprender. Existem rotinas presentes em todas as aulas 

que permitem que sejam eles próprios a corrigir os colegas que estejam fora 

da tarefa. No início do ano letivo era impensável que pensasse que viria a 

gostar tanto de ensinar ginástica no desporto escolar (modalidade em que 

tive maior dificuldades em aprender no secundário e na faculdade).” (Diário 

de Bordo – semana 17) 
 

Para além do que foi referido anteriormente, ter a oportunidade de 

acompanhar esta atividade ao longo do ano foi uma mais-valia na minha 

experiência enquanto EE. Aprendi muito acerca da ginástica, bem como acerca 

de estratégias diferenciadas de a ensinar, para além de ganhar capacidade de 

identificar com mais facilidade os erros que dos alunos na execução das várias 

tarefas. Com o término desta experiência, encaro esta viagem pelo DE como 

fundamental para o meu crescimento enquanto futuro docente. Percebi o 

funcionamento e formas de operacionalização do DE, bem como compreendi a 

forma como os alunos encaram a atividade. 

 

 

4.2.1.1 DO ENCONTRO REGIONAL DO DESPORTO ESCOLAR À ATIVIDADE DE GOLF 

 No dia 12 de Maio estava previsto a participação dos grupos de DE dos 

Desportos Coletivos, da Escola Básica de Montebello, e dos Desportos 

Gímnicos, Escola Básica das Antas, no encontro regional de DE na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). “Estava previsto” porque à chegada ao 

complexo desportivo da UTAD apenas estava presente a nossa camioneta. Ao 

dialogar com um funcionário apercebemo-nos que a atividade tinha sido adiada 

para a semana seguinte, devido ao mau tempo daquela altura do ano. Foi um 

enorme balde de água fria tanto para nós professores como para os alunos que 
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estavam entusiasmados em participar num evento desportivo fora da 

comunidade escolar. De facto, tinha sido transmitido à direção do agrupamento 

que a atividade tinha sido cancelada e alterada para uma data posterior, contudo 

a informação não tinha sido transmitida nem aos professores responsáveis pelos 

grupos de DE, nem à empresa de camionagem que nos levou ao local do 

suposto encontro. 

Por pior que aquela situação me tenha feito sentir, restava-me apenas 

animar os alunos. Enquanto os professores tentavam descobrir a origem de tal 

acontecimento, os alunos saíram da camioneta e fomos visualizar as instalações 

desportivas da UTAD. 

Toda a logística do evento, tanto a alimentação como as diversas 

atividade em que os alunos iriam participar, eram da responsabilidade da 

organização do encontro de DE, pelo que quando nos deparamos com a situação 

logo percebemos que teríamos que ser nós a assegurar a alimentação básica 

dos nossos alunos. Telefonema após telefonema, um dos professores que nos 

acompanhou, em conjunto comigo e com a PC, contactou um familiar que 

trabalhava num campo de golfe em Paredes para indagar da possibilidade de 

receber os alunos Este mostrou-se disponível para os receber e realizar uma 

atividade para eles. Na viagem para Paredes a preocupação que se colocou foi 

a alimentação dos alunos, pelo que paramos num hipermercado à chegada da 

localidade e compramos um lanche e um sumo para todos os alunos e seguimos 

para o Campo de Golfe do Aqueduto. 

Nenhum aluno tinha estado em contacto com esta modalidade, pelo que 

ao longo da manhã realizaram uma visita a todos os buracos do campo, tendo-

lhes sido transmitidas as regras básicas do jogo, para no final da visita passarem 

pela experiência de jogar realizando algumas tacadas inicias (Figuras 1 e 2). 

Figura 2 - Visita ao campo Figura 1 - O jogo 



52 
 

 

O que estava previsto era uma atividade de DE na UTAD, durante todo o 

dia, em que os alunos participariam em inúmeras atividades desportivas. Face 

ao facto de termos logo após a visita ao campo de golfe, na viagem de regresso 

à escola, um aluno afirmou que considerava que não era justo voltar para a 

escola antes do almoço. Tentei explicar que foi necessário este regresso precoce 

porque não tínhamos possibilidades de assegurar as refeições de todos alunos 

o resto do dia. Este tipo de questionamento leva-nos a pensar o nosso papel 

enquanto professores e formadores de jovens, que, no meu entendimento, 

considero que é procurar oferecer aos alunos as melhores condições de 

aprendizagem tendo em conta o meio envolvente. Neste pressuposto, referi ao 

aluno que apesar do evento previsto não se ter realizado conseguimos 

proporcionar-lhes esta atividade, que foi o melhor que pudemos fazer. O aluno 

olhou para mim e sorriu. 

 

 

4.2.2 CORTA-MATO ESCOLAR 

 De acordo com o plano anual de atividades10, a organização do corta-

mato escolar visa promover o gosto pela prática desportiva regular e contribuir 

para socialização de toda a comunidade escolar. À semelhança da organização 

do ano anterior, o NE teve uma intervenção direta na organização da atividade, 

pelo que adotou uma postura ativa e na estruturação de toda a logística. É de 

salientar que pela primeira vez o agrupamento decidiu convidar todos os alunos 

do 4º ano das escolas básicas a comparecerem na Escola EB 2,3 do 

agrupamento para participarem no evento. 

Sempre participei em todos os corta-matos escolares, pelo que assumi 

como principal objetivo, convencer os meus alunos, tanto da turma residente 

como do meu 4º ano, a participar no evento. Apesar de alguns não mostrarem 

grande interesse, nomeadamente os alunos da turma residente, fiquei 

extremamente satisfeito ao verificar que a maioria dos alunos da turma do 4º 

ano, 20 dos 22 alunos, participou no corta-mato. Em conversa com os alunos fui 

                                                
10 Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas António Nobre 2015-2016 
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percecionando que alguns participavam na prova com o objetivo de atingirem a 

classificação mais alta do pódio, enquanto que outros participaram para 

aproveitar uma atividade grande do agrupamento para se divertirem com os 

restantes colegas de turma e/ou escola. Sendo os alunos do 4º ano estreantes, 

sentia-se um nervoso miudinho nas suas faces e uma atitude que demostrava 

vontade de darem o melhor de si, principalmente os alunos que pretendiam 

conseguir a melhor classificação possível. 

Em termos organizacionais, a atividade contou com a presença de um 

elevado número de alunos das várias escolas do agrupamento (4) e com a ajuda 

de todos os professores de EF da minha escola residente.  

O corta-mato escolar foi a primeira atividade em que nos sentimos em 

colaboração com toda a comunidade escolar e percecionamos a importância do 

trabalho em equipa. Apesar da ligeira confusão inicial, devido à explicação do 

percurso aos alunos e a preparação do início da prova, não podia estar mais 

satisfeito com a minha participação na organização desta prova. Deu para 

perceber a dinâmica e a responsabilidade de organizar um evento com a 

participação de um grande número de alunos. Os elementos do grupo de EF 

empenharam-se para que tudo corresse pelo melhor e, de certa forma, foi 

gratificante ouvir o feedback positivo das escolas convidadas, que 

parabenizaram a organização do evento. 

 

 

4.2.3 PEACE RUN: A TRANSMISSÃO DO TESTEMUNHO 

 A Peace Run é uma organização que milhões de pessoas que percorrem 

o mundo transmitindo uma tocha com o propósito de transmitir uma mensagem: 

“quando conseguimos correr juntos em paz e harmonia, então também 

conseguimos viver juntos em paz e amizade! Cada um de nós pode mudar o 

mundo - dando um exemplo vivo aos outros e dando simbolicamente o primeiro 

passo! É com este espírito que podemos correr com a tocha, carregá-la por 

alguns quilómetros ou apenas segurá-la e passá-la ao próximo - cada passo 

conta!” (PeaceRun, 2013)11 

                                                
11 https://www.peacerun.org/pt/, consultado dia 15 de Agosto de 2016. 

https://www.peacerun.org/pt/
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No ano de 2016, Portugal foi o país que seu inicio à Peace Run no 

continente europeu. É uma corrida global de estafeta, onde as pessoas tem a 

missão de promover a paz, amizade e harmonia pela passagem da tocha de mão 

em mão. 

Para dar o “tiro de partida” deste grande evento, a Peace Run juntamente 

com a Porto Lazer fizeram uma ação de divulgação do evento, em frente ao 

Museu do Estádio do Dragão. Esta iniciativa teve a presença de várias entidades, 

personalidades desportivas e governamentais e algumas escolas pertencentes 

ao distrito do Porto, entre elas a Escola Básica do agrupamento onde lecionei. 

Em conversa com o NE a diretora da escola solicitou o nosso auxílio no sentido 

de organizar algo para apresentar na atividade que iria decorrer na tarde de dia 

24 de Fevereiro de 2016. Resolvemos construir, com todos os alunos da escola, 

do 1º ao 4º anos, um símbolo da paz e apresentar uma coreografia simples. Ao 

longo do mês de Fevereiro fomos apresentando e ensaiando, juntamente com 

as turmas que estavam a realizar as aulas de EF, a coreografia. Foi uma 

preparação bastante trabalhosa porque nunca conseguíamos estar com todas 

as turmas ao mesmo tempo. Apenas na semana que antecedeu a atividade 

juntamos todas as turmas na escola e ensaiamos, dentro do pequeno pavilhão 

que a escola possui, o símbolo e a coreografia. 

Relativamente à organização no dia da atividade, contamos com a ajuda 

da turma partilhada do 10º ano. Juntamente com a nossa PC, sentimos que era 

uma mais-valia tanto para a escola como para os alunos, já que estão num curso 

que diretamente relacionado com o propósito desta complexa organização – 

apoio à infância, contarmos com esta preciosa ajuda. Fomos mais de 200 

pessoas, entre professores e alunos, a participar neste evento. 

Apesar no mau tempo que se fez sentir, conseguimos apresentar o 

símbolo da paz e ao som da música 

realizarmos a coreografia em conjunto 

com toda a comunidade escolar (Figura 

3). É de realçar que a ajuda do 10º ano 

foi fundamental tanto para a segurança 

dos alunos mais novos como para os 

próprios professores, já que cada 

Figura 3 - Coreografia 
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professor no percurso a pé da escola para o estádio e vice-versa estava 

responsável por cerca de 20 alunos. 

 

 

 

4.3  ÉS ETERNAMENTE RESPONSÁVEL POR AQUILO QUE CATIVAS 

O processo recordatório que me permitiu escrever o presente documento 

fez-me também pensar nas conquistas que alcancei ao longo deste ano de 

estágio. 

Ao longo do ano tentei marcar a diferença na vida dos meus alunos, 

incutindo-lhe uma nova forma de ver a EF, tal como vivenciei com os professores 

que mais marcaram o meu percurso escolar. Damos por nós, a meio do ano 

letivo, a interagir com alunos que no início do ano não nos podiam ver à frente; 

a atribuir-lhes responsabilidades a alunos que no inicio do ano brigavam uns com 

os outros dentro e fora da escola; a interagir com os pais dos nossos alunos de 

uma forma completamente diferente ao início do ano, em que era a PC o elo de 

ligação entre o EE e os pais, os quais nos viam como estudantes e não como 

professores. Esta mistura de experiências e sentimentos fez-me perceber o 

quanto eu já conquistei, tanto a nível pessoal, como na e com a comunidade 

escolar. 

No que concerne às turmas que acompanhei, o 10º ano foi a turma que 

mais me surpreendeu ao longo do ano. Era constituída por alunos que ninguém 

dava nada por eles, nem professores, nem funcionários, “uma das piores turmas 

da escola”. Como lecionar Expressão Corporal, Dramática e Motora (ECDM) a 

estes alunos? Só existe uma frase que explica o comportamento e a forma como 

esta turma trabalhou ao longo de todo o ano: as aparências iludem. Sim, foram 

alunos normalíssimos, que no início chegavam atrasados e que ao longo do ano 

foram alterando as suas rotinas para melhor - muitos alunos que demoravam 

mais de uma hora a chegar à escola, começaram a chegar a horas. Às 8.00h da 

manhã já estavam equipados e prontos para a prática. Foram alunos 

insubstituíveis na Peace Run, tanto eu como a PC nunca duvidámos das 

capacidades que eles teriam para acompanhar e dar apoio às crianças ao longo 
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de todo o percurso. Foi sem duvida uma ótima experiência enquanto professor 

refletida no excerto seguinte: 
 

“A três semanas do término do ano letivo as aulas do 10º AI chegaram ao 

fim, foram 96 tempos (50 minutos) de grande entusiasmo por parte dos 

alunos e uma enorme aprendizagem minha. Os três módulos que lecionei a 

esta turma fogem um pouco à matéria estereotipada do ensino em Educação 

Física, incorporando elementos da influência do meio envolvente e sua 

relação com o corpo: o corpo, veículo de expressão; espaço e tempo de 

ação e expressão pelo som. A dinâmica das aulas foi muito bem conseguida, 

juntamente com a professora cooperante resolvemos dividir a aula (3 

tempos) em duas partes, a primeira era lecionada por mim - apresentava 

diversos jogos lúdicos de acordo com o tema do módulo que estava em 

vigor-, na segunda parte da aula, eram os alunos que criavam uma atividade 

(relacionada com a temática e com o objetivo do curso em que estão 

inseridos) e apresentavam à turma. Nesta última aula os alunos resolveram 

brindar-me com um bolo e uma lembrança. Refletindo com os alunos pude 

agradecer, não só a surpresa, mas toda a aprendizagem que tive enquanto 

professor estagiário. Com este tipo de comportamentos só consigo concluir 

que os alunos aprenderam muito com estas dinâmicas e, o mais importante, 

gostaram das aulas” (Diário de Bordo – Semana 30) 
 

O meu 4º ano, que turma! Sinto que o meu papel enquanto professor 

desta turma foi mais que superado. A maior conquista desta experiência foi o 

empenho e vontade que os alunos tinham em aprender e em realizar todo o tipo 

de exercício que foram propostos ao longo do ano. 
 

“Esta semana também foi a última que tive contacto com os meus alunos do 

4º ano, não dei nenhuma aula, devido às várias atividades que houve ao 

longo da semana na escola, mas fiz questão de estar um tempo com eles 

na quinta-feira de manhã. Mal cheguei à sala todos eles me deram um 

grande abraço, esboçando um sorriso de orelha a orelha. (…) tive um grupo 

com fome de aprender. Em conversa com a professora residente do 4º Ano 

esta referiu que “ao longo de todas as semanas eles estavam cheios de 

vontade que o professor de Educação Física aparecesse para fazerem a 

aula”. Dá vontade de sair a correr do ginásio, ter 10 minutos para estar na 

escola e depois de um longo dia de trabalho dar aulas a estes pequenos 

grandes alunos.” (Diário de Bordo – Semana 33) 
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A mensagem que quero deixar é de orgulho, a festividade de todos estes 

alunos, tanto com 9 anos ou com 18, 19 ou 20, tornou o meu estágio ainda mais 

enriquecedor. Ao longo do ano percebi que somos nós, professores, que 

construímos o nosso próprio caminho e que conseguimos, ou não, deixar nos 

alunos a nossa impressão pessoal. Não conquistamos nada se todos os 

momentos com os alunos forem estanques, se os estímulos que lhe facultamos 

forem sempre os mesmos. Devemos ser artistas que atuamos de múltiplas 

formas, em que a nossa representação ganha contornos diferenciados e, por 

vezes, contraditórios.  

A minha grande conquista, neste ano letivo, foi a conquista de autonomia 

por parte dos meus alunos. Tentei, ao longo de todo o processo, orientar os 

alunos na procura de soluções para resolverem os próprios conflitos em relação 

às suas relações pessoais dentro e fora da escola, incutindo-os a serem críticos 

e refletindo acerca das suas condutas e aprendizagens ao longo das aulas. Não 

existem receitas nem manuais que nos explicite, na plenitude, o modo como o 

professor deve exercer a sua função para alcançar estes propósitos.  

De referir que Este foi todo um processo trabalhoso, no qual me esforcei 

para criar as melhores condições para que os alunos evoluíssem. Melhorar a 

nossa prática e darmos o nosso melhor pelos alunos, por vezes, cansa e doí e 

nem sempre conseguimos visualizar claramente os resultados de todo o 

sacrifício que fazemos ao longo do ano. No entanto, há dias, há gestos simples 

e quase indefiníveis que nos fazem ficar perplexos e nos reconfortam pela 

tomada de decisão que espelha todo o nosso trabalho juntamente com os 

alunos. 

Qualquer conquista esboçada ao longo do ano e da nossa vida dá alento 

para me manter convicto das minhas aprendizagens e fiel ao papel de professor; 

dá alento para continuar, numa busca incessante das melhores condições de 

aprendizagem para os nossos alunos. Acredito também que com esforço, 

dedicação e compromisso estas recompensas serão eternas. 
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5. O PLANETA PROFISSIONAL: O CHOQUE COM A CULTURA PROFISSIONAL 

5.1 CONCEÇÕES PREVALECENTES EM EDUCAÇÃO FÍSICA: PERSPETIVAS DE 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

5.1.1 RESUMO 

Os objetivos do presente estudo foram caracterizar as conceções dos 

professores acerca da Educação Física; identificar as conceções pedagógicas 

sobre o ensino em Educação Física dos professores e as perspetivas de 

professor competente em Educação Física. Para a recolha de dados foi realizada 

uma entrevista semiestruturada, validada por três professores especialistas na 

área da Pedagogia do Desporto, a professores de Educação Física que lecionam 

em escolas no distrito do Porto. A participação neste estudo foi de carater 

voluntário e foram garantidas as condições de anonimato. Os dados recolhidos 

foram analisados tendo por base as três etapas básicas de análise de conteúdo 

enunciadas por Bardin (2008): pré-análise, exploração de material e o tratamento 

dos dados. O quadro categorial foi criado a priori com base nas temáticas 

presentes na entrevista. Da análise efetuada, ficou evidente que os professores 

realçam o entendimento da Educação Física focado numa perspetiva biológica, 

mais relacionada com a melhoria dos índices de condição física e saúde, que o 

ensino da Educação Física deve ser encarado com um processo progressivo de 

desenvolvimento e que o professor competente deve ter a capacidade de gerir a 

sua prática em função do desempenho dos alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA, CONCEÇÕES DE ENSINO, PROFESSORDE COMPETENTE 
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5.1.2 ABSTRACT 

This study aims to characterize the conceptions that the teacher have about 

physical education, their conceptions about physical education teaching and the 

perspective of a competent teacher in Physical Education. For the data collection, 

it was realized a semi structured interview, validated by three specialized Sport 

Pedagogy teachers. The Physical Education teachers interviewed teach in Porto 

District schools, and their participation was volunteer.  The content analysis was 

used to analysed the interviews, based on the three basic steps outlined by 

Bardin (2008): pre-analysis, material exploration and data processing. The 

categorical table was defined a priori. From the analysis it was evident that 

teachers enhance the understanding of physical education focused on a 

biological perspective, more related to the improvement of physical condition and 

health indicators, that the Physical Education teaching must be faced as a 

progressive development process and their highlighted that the competent 

teacher must have the ability to manage their practice according to the students’ 

levels. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PHYSICAL EDUCATION 

TEACHER’S, TEACHING CONCEPTIONS, COMPETENT TEACHER 

 

 

5.1.3 INTRODUÇÃO 

 Ao longo dos últimos anos temos assistido a uma transformação dos 

currículos de formação por parte do ensino superior, confrontando tanto a escola 

como os professores com novos desafios. Face a este panorama de 

transformação dos espaços e relações no seio das comunidades educativas, as 

identidades profissionais dos professores também se alteraram. Neste âmbito, 

Graça (2014, p. 44) refere que “cada profissional é chamado a empenhar-se na 

construção da sua própria identidade profissional, e isso é sempre fundamental, 

mas, por outro lado, nunca suficiente, na medida em que a construção da 

identidade se revela como um processo equacionado a diversos níveis da 

complexa trama da estrutura social em que se enreda a capacidade de agência 

de cada sujeito.” 
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Esta descoberta do eu professor vai ao encontro das ideias de O'Sullivan 

(2003) e Formosinho e Ferreira (2009) que relacionam a formação do professor 

às experiências acumuladas ao longo dos anos, tanto dos cursos de formação, 

que integram a preparação do conhecimento pedagógico, como do percurso 

biográfico, que aporta vivências do papel de aluno, bem como as e experiências 

vivenciadas ao longo do trajeto profissional, resultante do desempenho de 

situações diversificadas e pertinentes ao oficio da docência. 

Os professores de EF, tal como os restantes, têm passado por estes 

processos de mudança, pelo que é expectável que não só as suas identidades 

profissionais se tenham reconfigurado, mas também as suas conceções acerca 

da EF e do desempenho profissional competente.  

A problemática das perspetivas e conceções prevalecente em EF tem sido 

alvo de múltiplos debates. Já em 1993 Crum procurou clarificar o papel da EF. 

Neste sentido, o autor considera que a “cultura do movimento enfatiza que o 

exercício, o jogo e o desporto são mais do que apenas atividades físicas” (Crum, 

1993, p.341). Crum (1993, p. 341) define três papéis fundamentais no ensino da 

EF, nomeadamente a aquisição de condição física, a estruturação do 

comportamento motor e a formação pessoal, cultural e social. Não obstante a 

noção que o autor veicula de que a EF deve ser orientada pela aprendizagem 

numa perspetiva humanista, este coloca em relevo as ideologias convencionais 

que têm prevalecido nas práticas em EF: “education of physical” e “education 

through the physical”, sendo o primeiro um ideal biológico, centrado na condição 

física e o segundo um ideal pedagógico, que se materializa em práticas 

recreativas, de pouca exigência, uma espécie de recreio supervisionado.  

Mais recentemente, Larsson e Karlefors (2015), num estudo realizado na  

Suécia, verificaram que os professores incutem nos seus alunos a lógica do 

desporto convencional aliado ao incremento da condição física. Verifica-se 

assim, a mesma tipologia de lógica identificada por Crum (1993). 

Nas palavras de Graça (2015), o professor não é apenas responsável 

pelas tarefas de ensino, mas também deve estimular outras fontes de ensino e 

a busca de soluções produtivas em problemas reias procurando que os alunos 

assumam os objetivos e as tarefas de ensino e aprendizagem. Neste âmbito, 

Alexander (2008) analisou exaustivamente os modelos de ensino e os valores 

pedagógicos que subjazem às intenções, à natureza do conhecimento requerido 
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e às conexões estabelecidas entre professor e aluno, identificando várias 

conceções pedagógicas sobre o processo de ensino, tais como: i) ensino como 

transmissão; ii) ensino como iniciação; iii) ensino como negociação; iv) ensino 

como facilitação; v) ensino como aceleração e ensino como técnica. Graça 

(2015, p. 23) refere que “Transmitir informação, conhecimento e competências 

básicas didaticamente estruturados e objetivamente mensuráveis (…) continua 

a ocupar grande parte do tempo e do esforço dos professores e dos estudantes”. 

Já Costa (1996) refere que o ensino da EF caracteriza-se pela complexidade e 

incerteza, e por situações que podem ser previstas de antemão; como 

consequência, a atividade educativa nesta área disciplinar exige do professor 

tanto a capacidade de resolução de problemas, como a capacidade de refletir 

sobre os fins, os objetivos e os resultados do seu trabalho.  

Paralelamente a esta problemática das conceções e perspetivas de 

ensino, emerge outra, a do professor competente. Neste contexto, Batista (2008, 

p. 363) afirma que “o entendimento de competência profissional, tal como o 

conceito de competência, tem aumentado na utilização e diminuído na precisão”. 

Não obstante esta diversidade concetual, em que a coexistência de 

entendimentos acontece, as perspetivas de competência organizadas por Hong 

e Stahle (2005) sistematizam as diferentes perspetivas de competência, sendo 

elas: (1) behaviorista (anos 20, com grande expressão nos EUA), centra a 

competência nos resultados e comportamentos conducentes ao mesmo; (2) 

funcionalista (anos 90, com raízes em Inglaterra), enfatiza o trabalho, as tarefas 

e as funções a desenvolver, (3) personalista (década de 70 e 80, principalmente 

nos EUA), que incide mais nas características pessoas e nos atributos do 

profissional, (4) interpretativa ou holística (anos 90 com predomínio na Alemanha 

e Áustria), que propõe que todos os elementos da competência se relacionam 

entre si, sendo todos indispensáveis à competência; e (5) estruturalista12, em 

que a competência é vista como um processo inovador de aprendizagem, um 

processo de autogestão do ensino.  

Face ao exposto, é possível considerar que a conceção de professor é 

muitas vezes implícita, sendo explicitada a partir de indicadores, tais como a 

definição de professores, os modelos de formação inicial de professor, os papéis 

                                                
12 Adaptado de Batista (2008) 
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desempenhados pelo professor, a especialização docente, e a competência, 

entre outros. Ao longo do ano de estágio, o que fui observando e captando, fruto 

de conversas informais e de reuniões, levou-me a questionar acerca das 

conceções, perspetivas e entendimentos acerca da EF e do professor 

competente que os professores de EF veiculavam. Nesta ambiência, a temática 

das conceções prevalecentes em EF ganhou significado. 

 

 

Objetivos  

Objetivo geral 

Identificar as conceções de Educação Física de professores que exercem a sua 

atividade profissional em escolas do grande Porto. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar as conceções dos professores acerca da Educação Física 

 Identificar as conceções pedagógicas sobre o ensino em Educação Física 

dos professores.  

 Identificar as perspetivas de professor competente em Educação Física. 

 

 

5.1.4 METODOLOGIA 

Participantes 

O corpus deste estudo o conteúdo informativo resultante de entrevistas 

semiestruturadas realizadas a 7 Professores de EF 3 do sexo feminino e 4 do 

sexo masculino (43% e de 57% respetivamente do total da amostra), todos eles 

a lecionar em escolas do distrito do Porto. Todos os professores estavam no 

ativo, lecionando em todos os ciclos de ensino - 2º e 3º ciclos e ensino secundário 

– e nas AEC’s, 

As suas idades variavam entre os 24 e os 56 anos, com uma média de 

idades de 38 anos. Em termos de experiência profissional, 2 professores tinham 

mais de 30 anos de experiência, 2 entre os 30 e os 5 anos e 3 com menos de 5 

anos de experiência. No que diz respeito a outras atividades profissionais, 
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importa referir que 1 professor é juiz árbitro de ginástica, 4 estão ligados à área 

do fitness e 1 é bolseiro de investigação no âmbito de um doutoramento.  

 

5.1.5 PROCEDIMENTOS DE RECOLHA 

Em função dos objetivos do estudo foi realizado um guião de entrevista 

(anexo 1) que foi analisado por três professores especialistas na área da 

Pedagogia do Desporto. Após esta análise e ajustamento de algumas questões, 

foi realizada uma entrevista piloto a um professor de EF, que não incorporou o 

grupo a estudar, de forma a atestar da compreensibilidade das questões e da 

sua adequação aos propósitos do estudo. O guião final da entrevista é 

constituído por 7 questões abertas (Quadro 2). 

As entrevistas foram gravadas e realizadas pelo autor do estudo em 

ambientes calmos da conveniência dos entrevistados. A duração média das 

entrevistas foi de 15 minutos. 

A participação foi voluntária e aquando da realização da entrevista os 

professores foram informados dos objetivos do estudo e garantido o anonimato 

das suas respostas.  

 

Quadro 2 - Guião da entrevista 

 

1- Na sua opinião qual o contributo da Educação Física para a formação dos alunos? 

2- De forma a cumprir o seu papel como deve ser abordada a Educação Física? 

3- O que considera serem boas práticas em Educação Física? 

4- O que é para si um bom professor de Educação Física? 

5- De entre os profissionais de Educação Física que conhece, pode descrever-me as características daquele 

que se distingue pelas suas boas práticas? Caracterize, por favor, essas práticas. 

6- Quais as principais preocupações que tem quando prepara as suas aulas de Educação Física? Quais os 

aspetos com que se preocupa mais no decorrer da aula? 

7- Ao terminar uma aula o que é que o faz sentir satisfeito? 

 

5.1.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

Após recolha dos dados, procedeu-se à transcrição da integral das 

entrevistas, cuja informação foi analisada por recurso à análise de conteúdo, 

percorrendo as três etapas básicas enunciadas por Bardin (2008): pré-análise, 

exploração de material e o tratamento dos dados. O mesmo autor, refere que a 
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análise implica a codificação do material, de forma a produzir um sistema de 

categorias. O quadro categorial criado, foi a priori criado com base nas temáticas 

presentes na entrevista coadjuvadas pela literatura.  

Deste modo, a análise das respostas abertas consistiu no levantamento 

de todas as ocorrências e respetiva codificação na procura de identificar as 

conceções dos entrevistados.  

As categorias estabelecidas incorporam em si a sua justificação aos 

próprios objetivos do estudo. Neste sentido, apresentamos as temáticas e as 

categorias, como é possível visualizar no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Distribuição dos temas e categorias referentes ao estudo 

                                                
13 Adaptado de Graça (2015) 
14 Adaptado de Batista (2008) 

Tema Categorias Descrição 

Conceções acerca 
da Educação Física 

(Crum, 1993) 

Lógica desportiva 
Prevalência competitiva numa perspetiva vencer o adversário ou 
ganhar o jogo. 

Lógica técnica 
A aprendizagem das habilidades relacionadas com os diferentes 
desportos constitui a lógica da prática. 

Lógica da condição 
física 

Predomina a condição física, ou seja, o esforço para treinar 
racionalmente o corpo (força, resistência, mobilidade, etc.) 
constitui a lógica da prática. 

Conceções 
pedagógicas sobre 

o ensino em 
Educação Física 

13 

Ensino como 
transmissão 

Educação como um processo de instruir os jovens para 
absorver, replicar e aplicar informação e habilidades básicas. 

Ensino como 
iniciação 

Educação como meio de acesso ao conhecimento de ações 
culturais como, por exemplo, na literatura, as artes, as 
humanidades e as ciências. 

Ensino como 
negociação 

Os professores e os alunos criam em conjunto o conhecimento 
e a compreensão, em vez de estabelecerem uma relação em 
que o professor é a fonte de conhecimento e o aluno um recetor 
passivo. 

Ensino como 
facilitação 

O professor vê o ensino como um processo de 
desenvolvimento. Este aguarda que os jovens estejam prontos 
para seguir em frente em vez de pressioná-los a fazê-lo. 

Ensino como 
aceleração 

A educação é planeada e orientada através da interpretação de 
culturas em vez de facilitar o desenvolvimento ‘natural’, sendo 
que o professor tenta superar esse desenvolvimento ao invés de 
segui-lo. 

Ensino como técnica 

A questão centra-se na eficiência do ensino independentemente 
do contexto de valores e, para esse fim, existem fatores como a 
estrutura, economização de tempo e espaço, formação de 
tarefas, fazer uma avaliação regular e obter um feedback claro 
que são mais urgentes do que ideias como a democracia, 
autonomia, desenvolvimento e disciplina. 

Professor 
competente 

(Hong & Stahle, 
2005)14 

Perspetiva 
Behaviorista 

Centrado na relação dos resultados com os comportamentos 
conducentes a esses resultados. 

Perspetiva 
Funcionalista 

Centrado no trabalho, nas tarefas e funções a desempenhar. 

Perspetiva 
Personalista 

Centrado nas características pessoais, nos atributos do 
trabalhador. 

Perspetiva 
Integrativa, Holística 

Conceito mais integrativo, considera que todos os constituintes 
da competência se relacionam entre si e todos são decisivos 
para a competência. 

Perspetiva 
Estruturalista 

Centrado no sistema de autogestão enfatizando a competência 
baseada na gestão estratégica. 
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5.1.7 RESULTADOS 

Conceções acerca da Educação Física 

 

No que diz respeito às conceções em EF, as respostas da maioria dos 

professores (5) revelaram que no seu entendimento a EF se relaciona com a 

melhoria das capacidades físicas dos alunos e com a aquisição de hábitos 

saudáveis. Prevalece assim a – lógica da condição física, como sustentam os 

excertos das entrevistas E3, E6 e E8: 
 

“A evolução do exercício físico, no geral da população, tem regressado, um pouco, ao básico. 

Treino simples e funcional com elevada intensidade e em menos tempo, trabalhando as 

qualidades físicas de base. A Educação Física na escola deveria acompanhar esta tendência 

(na minha já acontece), onde as qualidades físicas de base começam a ter uma maior carga 

horária para serem trabalhadas ao longo do ano, em detrimento de uma abordagem técnica 

demasiada intensiva das modalidades desportivas. Em resumo: mais treino, mais jogo, 

menos tempo de trabalho técnico e skills.” (E3) 

 

“ (…) Cada vez mais temos que voltar os exercícios de base, funcionais e com alguma 

intensidade. Penso que a abordagem analítica está cada vez menos enraizada nas escolas, 

tento abordar as minhas aulas com um grande volume de trabalho motor.” (E8) 

 

Não obstante o entendimento que as questões da condição física e da 

saúde devem ser contempladas nas aulas de EF, alguns professores 

consideram que a EF vai muito para além disso, tal como ilustra o excerto a 

seguir apresentado: 
 

“A Educação Física desempenha um papel fundamental na formação dos alunos a diversos 

níveis. Para além de promover melhorias nos índices de saúde e condição física dos alunos, 

a Educação Física tem um papel muito mais amplo.” (E6) 

 

Outros professores evidenciaram que a lógica das práticas em EF 

relaciona-se com as habilidades motoras e com a vivência de várias modalidades 

desportivas, remetendo, assim, para uma lógica da técnica, como observamos 

nos excertos das entrevistas que se seguem: 
 

“(…) privilegiando todas as atividades desportivas com o maior leque possível incluindo 

também atividades físicas como a dança e jogos tradicionais, dependendo também do 

escalão etário, mas abrangendo as desportivas e individuais.” (E1) 
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 “Alem dos desportos coletivos tradicionais, que são muito importantes, também devemos ser 

mais originais, criativos e apelativos com desportos novos como: o rugby, escalada, 

orientação, a dança, a patinagem, o surf. Acho que as aulas devem ser o mais diversificado 

possível. (…) Os professores que vão por este caminho, apesar de nunca esquecendo os 

desportos coletivos e individuais (atletismo, ginástica), conseguem cativar mais facilmente os 

alunos.” (E2) 

 

Conceções pedagógicas sobre o ensino em Educação Física 

 

Os professores assentam a sua visão acerca do ensino em duas lógicas: 

A primeira, ensino como facilitação, patente no discurso de 4 professores. 

Estes veem o ensino dos alunos como um processo de desenvolvimento. Os 

professores procuram aguardar que os jovens estejam prontos para seguir em 

frente em vez de pressioná-los a fazê-lo, como pode ser observado nos excertos 

que se seguem: 
 

“Incutir valores para além dos conhecimentos da modalidade; estimular o aluno para a sua 

prática guiada, não exagerando na abordagem teórica.” (E5) 

 

“Mais do que realizarmos boas aulas com um bom volume motor, penso que só será boa 

pratica se houver aprendizagem progressiva por parte dos alunos, é o nosso grande objetivo. 

Deve ser uma prática rigorosa, bem planeada, com objetivos atingíveis e que deverá integrar 

todos os alunos na aula, (…).” (E8) 

 

A segunda lógica que emerge, veiculada por 1 professore, é o ensino 

como técnica, em que o professor se centra na eficiência do ensino, 

preocupando-se com a estrutura da aula, a economização do tempo e espaço, 

a estrutura das tarefas, a realização de uma avaliação regular e emissão de 

feedbacks claros, como está patente nos excertos que se seguem: 
 

“O espaço que tenho disponível varia muito na escola. A nível do planeamento anual procuro 

sempre ter um desporto coletivo e um individual em cada período para dar resposta às 

instalações disponíveis, tendo sempre uma atividade indoor e outdoor jogando sempre com 

as modalidades coletivas e individuais, tendo as raquetes e o badminton nos desportos 

individuais.” (E1) 
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Professor Competente 

 

Para a maioria dos entrevistados (4) o professor competente é aquele que 

concebe um sistema de autogestão. Assim, no seu entendimento a competência 

estrutura-se na gestão estratégica, veiculada pela perspetiva estruturalista, em 

que o professor revela capacidade de produzir os recursos e competências 

necessárias para dar resposta às necessidades contextuais. Os excertos 

apresentados pateteiam este entendimento estruturalista de competência:  
 

“Cada professor tem que ter consciência que numa turma de 30 alunos, não estamos a dar 

aulas para um magote de alunos, temos que ter o cuidado de direcionar o nosso ensino para 

as características pessoais de cada aluno; se conseguirmos isto é muito bom, mas é difícil 

porque são 30, todos diferentes. No entanto, se tivermos muito atentos e dividirmos a turma 

em grupos conseguimos chegar, cada vez mais, a cada um dos alunos e às necessidades 

de cada um. O trabalho por níveis é muito importante.” (E2) 

 

 “Não creio que haja uma fórmula que seja a mais correta, no que diz respeito à forma como 

devemos abordar a Educação Física de modo a que esta cumpra o seu propósito. Até porque 

os alunos não são todos iguais e uns poderão responder de forma mais positiva a uma 

abordagem mais rígida e outros a uma abordagem mais descontraída. Eu partilho da opinião 

que não devemos optar por uma dessas abordagens de forma exclusiva. Na Educação Física 

há momentos para tudo, momentos em que temos de trabalhar de forma mais rígida, séria, 

mas também devemos proporcionar alguns momentos mais descontraídos, pois só assim 

conseguimos que os alunos apreciem as aulas e porque o desporto também é um pouco 

assim! Trabalho sério, mas também um pouco de diversão!” (E6) 

 

“Boas práticas em Educação Física são aquelas que se traduzem em momentos de 

aprendizagem para os alunos. Práticas que englobem todos os alunos e que proporcionem 

a todos a possibilidade de aprender o máximo. Para isso por vezes têm que ser práticas 

diferenciadoras para que todos possam aprender. Isto é, têm que ser ajustadas ao nível de 

todos os alunos enquanto seres individuais que são.” (E8) 

 

Outros professores (3) focam a competência em perspetivas mais 

funcionalistas, dando relevo às competências no trabalho, às tarefas e funções 

a desempenhar pelo professor de EF – Este foco pode ser observado nos 

excertos seguintes: 
 

“A EF para mim é muito mais que “peguem numa bola e joguem”. Exige toda uma 

planificação, organização, metodologia e por fim uma flexibilização para adaptarmos os 

conteúdos às dificuldades ou facilidades da turma. Tudo isso exige uma planificação anual, 
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uma organização lógica das Unidades Didáticas, dos objetivos específicos e um 

conhecimento profundo dos alunos.” (E4) 

 

“Preocupo-me com o objetivo da aula, é o ponto fundamental no ensino e na vida. Sem 

objetivos nunca teremos resultados. É a partir do objetivo que vamos planear o que devemos 

fazer e que de que forma vamos abordar os conteúdos pretendidos para essa aula.” (E8) 

 

“Os bons profissionais são aqueles que preparam cada aula, chegam antes para preparar 

materiais e espaços físicos, possuem soluções para o insucesso dos alunos, integram todos 

numa turma de forma igual, envolvem-se com as turmas, com a escola e meio envolvente; 

estão prontos a ajudar todos os colegas, participam em atividades enriquecedoras para a 

escola, alunos e disciplina e cumprem todos os requisitos mencionados nas respostas 

anteriores.” (E4) 

 

 

5.1.8 DISCUSSÃO  

O presente estudo procurou identificar as conceções dos professores de 

educação física acerca da disciplina, bem como do seu ensino e de professor 

competente.  

No que concerne ao primeiro objetivo, o de identificar as conceções 

prevalecentes acerca da Educação Física, a análise dos dados colocou em 

evidência que, no geral, os professores veem que a educação física como uma 

área curricular relacionada com a melhoria das capacidades físicas e da 

aquisição de hábitos saudáveis dos alunos. Esta perspetiva prevalecente era 

uma das identificadas já em 1993 por (Crum) e confirmada recentemente por por 

(Larsson & Karlefors, 2015). De facto, os professores entrevistados remetem 

para uma conceção de Educação Física mais relacionada com a saúde e o bem-

estar, justificado pelo aumento exponencial de casos nas escolas de alunos com 

elevados índices de obesidade e de sedentarismo. Assim, a ideia que prevalece 

é a da ideologia biológica – “education of physical” – apresentada por Crum 

(1993). As questões da técnica e tática assumem menos relevo nos discursos 

dos professores. Relativamente ao segundo objetivo, acerca das perspetivas de 

ensino em Educação Física, um pequeno número de professores, afirma que a 

lógica de prática das aulas está relacionada com as habilidades motoras e com 

a vivência de um leque alargado de modalidades desportivas – ensino como 

técnica. Os restantes, enquadram-se mais numa lógica de ensino como 

processo de facilitação, coadunando-se com a visão de ensino em que o 
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professor assenta a sua intervenção em dois grandes pressupostos de 

Alexander (2008): o ensino como um processo de desenvolvimento, em que o 

professor aguarda que os jovens estejam prontos para passar à próxima fase do 

processo sem qualquer pressão da parte do professor em ultrapassar etapas de 

desenvolvimento; e na eficiência do processo de E/A, preocupando-se com toda 

a sua organização: estrutura, economização do tempo e espaço, planificação 

das tarefas, avaliação regular e a emissão do feedback. Neste entendimento, o 

professor apresenta-se como veículo facilitador da aprendizagem dos alunos, 

estruturando as suas estratégias e meios de aprendizagem consoante o nível 

dos alunos. 

Por último, no que concerne à noção de professor competente. Apesar de 

um pequeno número de professores veicularem uma noção de competência 

centrada nas tarefas e funções a desempenhar pelo professor (perspetiva 

funcionalista), no geral, os professores veiculam que a competência não é um 

estado adquirido, que esta é criada através das práticas e atividades diárias, 

implicando que o professor seja capaz de produzir os seus próprios recursos, tal 

como enuncia a perspetiva estruturalista (Hong e Stahle (2005). A ideia que 

sobressai é que professor de educação física associa a competência à 

capacidade de adaptar o seu ensino e a sua missão é que todos os alunos 

tenham sucesso, tanto os que têm dificuldades como os que apresentam maior 

predisposição motora. Esta premissa coloca em enfâse a necessidade de 

individualizar e adequar o ensino nas práticas diárias. 

 

 

5.1.9 CONCLUSÕES 

As conclusões oriundas do estudo podem ser sistematizadas da seguinte 

forma:  

 No que diz respeito às conceções acerca da EF a grande maioria 

dos professores realça um entendimento focado numa perspetiva biológica, 

relacionada com a condição física, saúde e bem-estar.  

 Relativamente e às perspetivas de ensino em EF os professores, 

no geral, vêm o ensino dos alunos como um processo de desenvolvimento: 

progressivo, sem avançar etapas – ensino como facilitação. 
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 A noção de professor competente estrutura-se numa perspetiva 

estruturalista, em que o professor tem que ter capacidade de produzir 

recursos/competências, de gerir a sua prática em função do trabalho dos alunos, 

coadjuvada com a perspetiva funcionalista, centrada nas tarefas e funções a 

desempenhar pelo professor. 

 

Independentemente de sabermos que os dados obtidos dizem respeito a 

um grupo restrito de professores, de uma zona específica, que não podem ser 

extrapolados para uma população mais vasta, este estudo permitiu caraterizar 

esta realidade particular e pode servir como ponto de partida para investigações 

futuras mais aprofundadas e com um número de participantes mais alargado.  

Importa ainda realçar a importância que este estudo teve a nível pessoal, 

porquanto me permitiu obter uma melhor perceção acerca do entendimento dos 

professores acerca da EF, contribuindo igualmente para reconfigurar os meus 

entendimentos acerca da EF, do seu ensino e de professor competente, fruto do 

nível de compreensão alcançado.  

Assim, considero que a EF deve ser um contexto de aprendizagem em 

diversos domínios, e que o ensino da EF deve articular a oferta de modalidades 

desportivas com o desenvolvimento da condição física e o implemento de hábitos 

saudáveis de acordo com as reais capacidades dos alunos. A necessidade de 

incrementar modelos de ensino mais centrados no aluno é também uma 

realidade que contribuirá para introduzir uma nova perspetiva de cultura de 

movimento nas aulas de EF. 
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6. O PLANETA ALUNOS: DEIXAM UM POUCO DE SI E LEVAM UM POUCO DE 

NÓS  

Por mais que não quisesse, o tempo não espera. Por vezes senti que este 

tempo se expandia e são esses momentos que nos deixam marcas. De formas 

distintas, cada um dos alunos deles deixou a sua marca cravada em mim com 

algo de tão especial que, de certa forma, me fez sentir privilegiado por ter 

Ensinado. 

Este é sem dúvida o momento mais nostálgico desta longa viagem, é o 

culminar de anos e anos em formação para chegar o momento que carecia no 

meu plano de estudos. O EP deu-me a oportunidade de exercer a função que 

sempre ambicionei, de contribuir para o crescimento dos meus alunos, de poder 

alargar horizontes, de colaborar e cooperar para uma escola e comunidade 

educativa, de ser Professor de Educação Física. Tentei não ser um simples 

cumpridor de tarefas e obedecer aos requisitos mínimos que o estágio abrange, 

sempre procurei aproveitar ao máximo o tempo que passava na escola e juntos 

dos alunos, pelo que investi muito tempo e trabalho para deixar um cunho 

pessoal na comunidade escolar. Tendo realidades bem distintas nas minhas 

mãos (alunos de diferentes ciclos de ensino), o EP permitiu-me recorrer a 

diferentes abordagens e testar diferentes formas de abordar e transmitir 

conhecimentos aos alunos, possibilitando-me ainda vivenciar as dificuldades 

inerentes a cada uma e desenvolver capacidade para as superar. 

A concretização desta etapa materializou-se na aprendizagem dos 

alunos, na capacidade edificada de saber de lidar com eles. De certa forma, o 

EP iniciou-se de forma conturbada que me fizeram questionar o meu modo de 

ver o ensino. Os alunos não podiam ser mais distintos, tanto nas idades, que 

eram completamente díspares, como na forma de estar e viver, tanto a nível 

pessoal como na escola. Face a este panorama, tive necessidade, desde muito 

cedo, de refletir sobre a minha postura e as minhas práticas nas aulas e adaptar 

o meu papel às diferentes turmas que lecionava. A gestão de todo este processo 

de E/A condicionou bastante o arranque deste longo percurso. No entanto, estes 

entraves fizeram-me evoluir, contribuindo, em muito, para o meu 

desenvolvimento enquanto professor. Neste sentido, não posso deixar de 

mencionar a importância que o NE, onde posso inclui a PO, teve nesta 
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integração do “eu estudante” na rotina do “eu professor”. Relativamente ao NE, 

no que diz respeito à PC, simplesmente, deixou-me ser o que eu sou, 

apoiando.me na minha prática de incondicional. Da PO, pelos conselhos 

oportunos e honestos, pela influência que teve na minha prática reflexiva e pela 

disponibilidade com que me acolheu. Da minha colega de estágio, pela troca 

constante de experiências e estratégias que contribuiu para melhorar o nosso 

desenvolvimento.  

Foi tudo tão rápido, estranho ou improvável. Numa questão de meses a 

metamorfose que observei nos meus alunos foi surreal. Não consigo identificar 

qual foi o preciso momento ou o clique para esta evolução, simplesmente 

aconteceu. Revejo-me em todos aqueles momentos de incerteza, deste desafio 

incessante que fez com que esta experiência tenha sido realizada com tanta 

entrega e suor. 

Neste sentido, o EP é, sem margem de dúvida, um enorme desafio, um 

momento de excelência na aprendizagem do EE. Mais do que dotar-me de algo, 

o EP desafiou todo o meu percurso académico, testou os limites das minhas 

capacidades e habilidades de ensinar, levando-me a alterar e ajustar as minhas 

conceções sobre a EF, o ensino, a escola. No EP aprendi a atenuar as minhas 

fragilidades e a potenciar as minhas mais-valias. 

Estou convicto que todos os momentos vividos neste ano vão permanecer 

ao longo da minha vida profissional, pois foram marcantes e significativos, 

incorporando aquilo que sempre idealizei para a minha vida. 

Por último, importa relembrar que dentro de cada um de nós existe um 

principezinho e a nossa missão como seres, na busca da evolução, é trazê-lo à 

luz, é dar-lhe força. Não tenham receio de ver as coisas sob o prisma de uma 

criança, estas não têm dúvidas, sabem o que querem e lutam para conseguir 

concretizar os seus objetivos. Esta foi uma viagem de procura e descoberta do 

que é realmente importante e essencial. 

 

“Eis o meu segredo. É muito simples: 

Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos” 

(Saint-Exupéry, 1995, p. 72)  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário “Conceções de Ensino em Educação Física” 

 

Conceções de Ensino em Educação Física 

 

ESTA ENTREVISTA FOCA A TEMÁTICA DAS “CONCEÇÕES DE ENSINO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA”, E INSERE-SE NUM ESTUDO NO ÂMBITO DO RELATÓRIO 

PROFISSIONAL DO 2º CICLO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS 

BÁSICO E SECUNDÁRIO DA FACULDADE DE DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO. OS DADOS RECOLHIDOS apenas serão utilizados para o estudo, estando 

garantidas as condições anonimato e de confidencialidade. 

 

Sexo: Feminino  Masculino    Idade:___ 

Habilitações Literárias: Licenciatura  Mestrado  Doutoramento  

Anos de Experiência enquanto professor:___ 

Ano(s) de escolaridade que leciona:_______ 

Cargos que desempenha na escola: _______ 

Outras atividades profissionais: _________________________ 

 

Guião da entrevista 

 

1. Na sua opinião qual o contributo da Educação Física para a formação dos 

alunos? 

 

2. De forma a cumprir o seu papel como deve ser abordada a Educação Física?  
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3. O que considera serem boas práticas em Educação Física? 

 

4. O que é para si um bom professor de Educação Física? 

 

5. Dentre os profissionais de Educação Física que conhece, pode descrever-me as 

caraterísticas daquele que se distingues pelas suas boas práticas? Caraterize, 

por favor, essas práticas. 

 

6. Quais as principais preocupações que tem quando prepara as suas aulas de 

Educação Física? Quais os aspetos com que se preocupa mais no decorrer da 

aula? 

 

7. Ao terminar uma aula o que é que o faz sentir satisfeito? 

 


