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Resumo 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito do Estágio Profissional, unidade 

curricular inserida no segundo ano, nomeadamente terceiro e quarto 

semestres, do plano de estudos no 2ºCiclo de Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto no ano letivo de 2015/2016. Tendo como objetivo a reflexão sobre as 

atividades desenvolvidas durante o ano letivo. Encontrando-se dividido em 

cinco capítulos: (1) Introdução, breve caracterização do Estágio Profissional, do 

propósito e estrutura do Relatório de Estágio; (2) Dimensão Pessoal, no qual 

partilho o meu percurso de vida e a razão que me leva a querer ser professora, 

bem como a descrição das expectativas iniciais face ao Estágio Profissional; 

(3) Enquadramento da Prática Profissional, no qual, é apresentado a 

contextualização, organização e funcionamento do Estágio Profissional, assim 

como a caraterização do contexto onde a prática de ensino supervisionada se 

realizou; (4) Realização da Prática Profissional, no qual, é apresentado uma 

reflexão sobre a prática pedagógica, nomeadamente, ao nível da organização e 

da gestão do processo de ensino e aprendizagem, da participação do 

Estudante-Estagiário na escola e do Desenvolvimento Profissional; (5) 

Conclusão – pequeno resumo acerca do ano de estágio, tentativa de traçar o 

perfil do Professor de Educação Física e as projeções para o futuro. 
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Abstract 

 

This report was undertaken as part of the Professional Internship, a curricular 

unit integrated in the second year, namely, third and fourth semesters of the 

study plan of the 2nd Cycle of Teaching Physical Education in the Basic and 

Secondary years of the Faculty of Sports of Oporto University in the 2015/2016 

school year. Aiming to reflect about the activities developed during the school 

year. It is divided in five chapters: (1) Introduction, brief description of the 

Professional Internship, its goals and the structure of the Internship Report; (2) 

Personal Dimension, in which I share my life path and the reason which makes 

me want to be a teacher, as well as the gathering of my first expectations 

towards the Professional Internship; (3) Professional Practice Framework in 

which is presented the framework, organization and functioning of the 

Professional Internship, as well as the characterization of the context where the 

supervised teaching practice had occurred; (4) Execution of the Professional 

Practice, in which, it is presented a reflection about the teaching practice, 

namely in terms of organization and management of the teaching and learning 

process, the participation of the Student-Trainee in the school and the 

Professional Development; (5) Conclusion - brief summary about the internship 

year, trying to shape the profile of the Physical Education Teacher and future 

perspectives. 

 

 

KEY-WORDS: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL INTERNSHIP; 

STUDENT TRAINEE; TEACHING; REFLECTION 
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1. Introdução 

 

O presente documento reporta-se ao Relatório de Estágio Profissional, tendo 

sido elaborado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio Profissional. 

Alarcão (1996), reforça o papel do estágio quando este assegura experiências 

significativas e exemplificativas da realidade, no sentido de estas promoverem 

as competências necessárias ao desempenho autónomo e eficaz do futuro 

professor, esta Unidade Curricular encontra-se inserida no plano curricular do 

Mestrado em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), e prevê a 

elaboração de uma base documental que verbalize todo este processo. 

Este documento foi redigido de acordo com as normas orientadoras do Estágio 

Profissional. Ser-se profissionalmente competente abrange o desenvolvimento 

das nossas competências pedagógicas, didáticas e científicas, desafiando as 

nossas capacidades críticas e reflexivas apoiadas numa ética profissional onde 

se destaca o trabalho em equipa, responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 

apresentação e condutas na Escola1.  

A prática pedagógica tem vindo a ser algo determinante para a aprendizagem 

na formação de professores (Siedentop, 1991; Alarcão e Tavares, 2003). Neste 

sentido, o Estágio Profissional (EP) é uma das partes mais fundamentais (se 

não a fundamental) na educação profissional do estudante do mestrado em 

EEFEBS, no qual, procura aplicar todo conhecimento teórico captado em 

contexto real, lidando com as dificuldades visíveis na profissão. 

Proporcionando ainda uma aproximação ao campo do ensino, de forma co-

orientada, promovendo uma aquisição de competências imprescindíveis para 

conseguirmos encarar a nossa profissão com uma preparação vasta e 

consistente.  

                                            

1
Matos, Z. (2014). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário da FADEUP. Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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Deste modo, neste documento pretende-se traduzir o desempenho da prática 

de ensino supervisionada realizada pela Estudante Estagiária (EE), bem como 

o desempenho crítico e reflexivo da mesma.  

Enquanto EE, tinha como expectativa inicial desenvolver as minhas 

capacidades enquanto profissional, já que o EP seria uma oportunidade de 

crescer de forma sustentada e refletiva. Pretendia desenvolver as capacidades 

dos alunos nas quatro categorias transdisciplinares de Vickers (1990): 

habilidades motoras; cultura desportiva; condição física e contexto 

psicossociais. Pretendendo ainda desenvolver o gosto pela prática desportiva, 

contribuindo para a busca autónoma do exercício físico pelos alunos. 

Este RE encontra-se dividido em cinco capítulos essenciais: Introdução; 

Dimensão Pessoal; Enquadramento da Prática Profissional; Realização da 

Prática Profissional e Conclusão.  

No primeiro capítulo realizo uma breve caracterização acerca do Estágio 

Profissional e do Relatório de Estágio.  

Já no segundo capítulo, descrevo a minha história, onde se pode encontrar o 

meu percurso académico e desportivo e, ainda, como surgiu este sonho de ser 

Professora de Educação Física. Incluindo referências acerca das minhas 

expectativas em relação aqueles que me acompanharam: alunos, Núcleo de 

Estágio (NE), Professor Orientador (PO) e Professor Cooperante (PC). 

De seguida, no terceiro capítulo, é realizada uma caracterização da prática 

profissional, do ponto de vista legal e institucional. Fazendo uma análise do 

contexto onde o EP é realizado. 

O quarto capítulo é um confronto entre a prática e as evidências teóricas, que 

está dividido em 3 áreas: Área 1 – Organização e Gestão do Processo Ensino 

e Aprendizagem; Área 2 – Participação na escola e relações com a 

comunidade; Área 3 – Desenvolvimento Profissional. 
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Por fim, e já no último capítulo, concluo o relatório com um resumo acerca do 

decorrer do ano letivo, onde é evidenciada uma comparação entre as 

expectativas e a realidade.  
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2. Dimensão Pessoal 

 

2.1. Biografia 

 

 

 

 

Eu, Ana Catarina da Costa Gomes, nasci no dia 22 de novembro de 1991. 

Cresci na freguesia de Raimonda, concelho de Paços de Ferreira, distrito do 

Porto. Ainda cedo fui inserida no ensino pré-primário, com apenas dois anos de 

idade, passando para o ensino primário com cinco anos e, desde então, o 

percurso escolar não sofreu qualquer tipo de interrupção. Os meus tempos 

livres sempre foram passados na rua junto dos meus amigos e familiares, uma 

vez que sou descendente de uma família de agricultores, a rua e o campo 

estavam interligados fazendo parte das nossas rotinas familiares.  

Na minha família durante a minha infância, o facto de existirem mais crianças 

do sexo masculino, influenciou as nossas brincadeiras, pois ninguém estava 

interessado em brincar com bonecas ou elásticos, preferindo as atividades 

físicas, como era o caso dos passeios de bicicleta, andar de patins, etc. Apesar 

de haver sempre alguém a chegar com arranhões ou hematomas, devido à 

falta de destreza ou equilíbrio, as brincadeiras eram constantes. Foi também 

nesta fase que o futebol me foi apresentado.  

Na escola primária fui adepta assídua dos intervalos passados a jogar futebol 

com os rapazes, pois na época as raparigas tinham outro tipo de brincadeiras, 

com as quais nunca me identifiquei. Mesmo com o meu gosto por atividades 

desportivas cedo descoberto, as aulas práticas de "ginástica", como na altura 

 

“A formação de professores identifica-se 

com o processo de desenvolvimento 

permanente do professor, acentuando a unidade 

desse processo na diversidade das fases pelas 

quais vivência…” (Ribeiro, 1989, p.7) 
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eram designadas, não estão presentes na minha memória, não tendo qualquer 

imagem formada sobre as mesmas.  

A esta entrada para o ensino primário veio juntar-se a entrada para a 

modalidade de Natação. A introdução deste desporto na minha vida surge 

como consequência do diagnóstico de distrofia muscular dum dos meus 

irmãos. O médico que o acompanha, ainda nos dias de hoje, sugeriu que a 

prática de natação seria benéfica para lidar com esta problemática. Todavia, eu 

e os meus irmãos estávamos de acordo no facto de que se um teria que 

praticar a modalidade todos o faríamos, pois ele não o queria fazer sozinho e 

nenhum de nós queria igualmente ficar em casa sozinho. Para terminar com 

este dilema, todos fomos inscritos na natação. Este é um dos muitos exemplos 

da minha teimosia, que esteve desde cedo presente na minha personalidade. 

Após esta introdução, não consegui deixar a prática desportiva por completo, 

pois ganhei o gosto por tal e rapidamente percebi que era este o ramo que 

queria seguir no futuro, apesar dos meus pais acharem que não passava duma 

escolha infantil e que mais tarde ou mais cedo iria mudar de ideias.  

Contudo, a minha passagem pela Escola EB 2/3 Dr. Manuel Pinto 

Vasconcelos, em Freamunde, fez com que houvesse uma paragem na prática 

de desporto extracurricular, sendo esta resumida apenas à disciplina de 

Educação Física e às atividades desportivas realizadas na escola. No entanto, 

com a entrada no 3º Ciclo e, como sempre fui aluna com interesse pelo 

exercício físico, entrei no desporto escolar para a modalidade de natação e 

ginástica acrobática. Durante a prática da natação participei em diversas 

competições, provas de 25m dos estilos de costas, crol e estafetas. Na época, 

fui convidada pelo Futebol Clube Vizela para o Atletismo, para o qual, não tive 

a autorização dos meus pais para me inscrever, uma vez que o desporto para 

eles não é considerado uma atividade do sexo feminino, sendo direcionado 

para os rapazes. 

Entretanto, surgiu uma nova mudança de escola, deixei as escolas do concelho 

e os amigos para frequentar o Curso Tecnológico de Desporto, uma vez que 
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este não fazia parte da oferta educativa de Paços de Ferreira, desloquei-me 

para a Escola Secundária D. Dinis, em Santo Tirso. Com esta transferência, 

consegui com que os meus pais me permitissem entrar para uma equipa de 

Futebol de 11, desporto que considero o melhor do Mundo. Fui atleta federada 

de Futebol de 11, pertencendo ao escalão sénior (na altura os escalões 

femininos eram diferentes do sexo masculino), no qual fui campeã distrital, 

enquanto jogadora do Sport Clube de Freamunde. Ainda durante este tempo, 

pertenci à equipa juvenil de Futsal do desporto escolar, na qual fomos também 

campeãs. Este, foi sem dúvida um marco importante na minha vida.  

Foi através do futebol que aprendi o que era trabalhar em equipa, aprendi 

também a vibrar com os jogos, a sentir o chamado "amor pelo clube", pois 

desde então não consigo ficar indiferente a nenhum resultado obtido. Recordo-

me plenamente das palestras no balneário e do nervosismo sentido sempre 

que o onze titular era divulgado, assim como me recordo do quanto sofri por ter 

ficado de fora de um jogo em que perdemos e eu cheguei a casa a chorar, pois 

foi o jogo que nos daria o título. Aqui aprendi ainda o significado da expressão 

“espírito de sacrifício”, pois tinha que acordar bem cedo e mesmo assim no 

final do dia ir para o treino, apesar de muitas vezes o cansaço já falar mais alto 

que tudo o resto. Aprendi também a superar os meus limites, muitas vezes o 

meu pensamento era "treinador não consigo mais" e mesmo assim corria a 

lateral em velocidade, só para chegar primeiro que a adversária à bola e 

conseguir fazer o cruzamento para a área. Foi ainda, no futebol que senti o 

sabor da impotência, o quão mau era querer ajudar e não conseguir, uma vez 

que estive mais de um mês fora da competição devido a uma queda durante 

um jogo, da qual, ainda hoje tenho marcas, pois tive uma pequena fratura no 

crânio.  

Durante o 12º Ano de escolaridade, e de acordo com o plano de estudos, 

realizei estágio no Clube Desportivo das Aves (local escolhido por mim), na 

modalidade de Futebol, fazendo acompanhamento estatístico na equipa de 

Juniores, auxiliando ainda os torneios e treinos dos "os avenses", equipa mais 

jovem do clube. Mas nestes quatro anos nem tudo foi como esperado, tendo 
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reprovado à disciplina de Matemática durante o 11º Ano, o que me fez 

permanecer mais um ano na escola. 

Após quatro anos no ensino secundário surge a entrada na faculdade, na qual 

fui candidata à 2ª fase. O resultado foi surpreendente, mas fora de todas as 

minhas expectativas, pois estava confiante que entrava na Faculdade de 

Ciências do Desporto e Educação Física (FCDEF) em Coimbra e isso não 

aconteceu, sendo colocada na Escola Superior de Educação (ESE), no Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), na licenciatura de Desporto e Lazer. 

Apesar de todos os aspetos negativos ocorridos aquando desta colocação, 

após habituação a um local pequeno e sem ninguém conhecido, surgiu o 

melhor que a licenciatura poderia ter trazido consigo: morei a 150 km de casa, 

longe dos meus familiares, o que me fez crescer como pessoa, pois ganhei 

responsabilidade e autonomia. Se queria comer tinha de cozinhar, se queria a 

casa arrumada tinha de ser eu a fazê-lo, estava doente e tinha de me deslocar 

ao posto médico sozinha, fazer tudo sem o olhar atento e preocupado dos pais. 

Isto tudo fez-me crescer como pessoa, senti falta de coisas que nunca pensei 

sentir, deixei de dar importância a coisas inúteis que até à data considerava 

fundamentais. E, como sempre que houve mudança de escola, eu mudei a 

minha prática desportiva, esta não poderia faltar. Com a licenciatura ganhei o 

gosto pelo desporto de aventura/natureza, visto que a minha licenciatura foca 

essa vertente. Durante estes três anos, a minha prática desportiva era passada 

numa sala de musculação ou no centro de estágio de Melgaço, mais 

propriamente no campo de Futebol ou de Ténis, pois a vertente outdoor só era 

realizada em contexto escolar ou com profissionais competentes. Acabando a 

minha licenciatura após dezasseis anos desde o início de toda a caminhada, 

tirei um curso com o qual fiquei apaixonada pelo outdoor, realizando desde 

logo trabalhos em empresas de desporto e aventura, primeiro numa empresa 

da vila onde estudava (Melgaço) e, de seguida, na empresa onde desenvolvi o 

estágio. Este foi realizado na empresa Extremos, sendo esta uma empresa de 

desporto de natureza com instalações em Vila de Conde. Durante esta 

experiência, participei na reparação de insufláveis, festas de aniversário, jogos 

de paintball, laser tag, percursos de arvorismo e ainda preparação do material 
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necessário para atividades como slides, rappel, salto pendular e bungee 

jumping. Todas estas atividades estão longe daquilo que alguma vez teria 

pensado para um futuro, no entanto, hoje sinto-me capaz de afirmar que é uma 

vertente, na qual teria muito gosto em trabalhar.  

Finalizado o estágio acompanhei atividades com insufláveis e de salto negativo 

na mesma empresa onde este se realizou. Ainda durante a licenciatura, apostei 

num curso de monitores de campos de férias, no Fundão, o qual, me 

proporcionou a oportunidade de monitorizar campos de férias fechados, onde o 

contacto com as crianças é contínuo.  

Após este percurso, sucedeu-se a candidatura ao mestrado. A dúvida em qual 

seria a minha escolha permaneceu durante bastante tempo, pois o ensino 

sempre foi o que imaginei para futuro, todavia, o facto de ter um irmão com o 

problema de saúde que já identifiquei anteriormente, fez-me refletir melhor 

sobre esta escolha, despertando o interesse pela área desportiva para 

populações especiais, surgindo a dúvida entre o Mestrado de Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) e o Mestrado 

em Atividade Física Adaptada (MAFA). No entanto, optei pela minha opção 

inicial, estando ciente da dificuldade que existe em entrar para o mercado de 

trabalho nesta área. 

Hoje, sinto que fiz a escolha certa, pois aquilo que no passado não passava de 

um sonho/objetivo, hoje torna-se uma realidade e acredito que fará também 

parte do futuro.  

“As experiências de vida e o ambiente sociocultural são obviamente 

ingredientes-chave da pessoa que somos, do nosso sentido do eu” (Goodson, 

1992, p.71)”. 
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2.2. Expectativas em relação ao Estágio Profissional  

 

Após saírem as colocações da escola em que fui inserida, a ansiedade de 

começar o período de estágio apareceu, pois no ano anterior abandonei a 

oportunidade de cumprir esse mesmo período. No seguimento desta 

desistência estava também com algum receio de ter perdido o gosto e 

interesse por aquilo que sempre lutei até à data.  

Relativamente às expectativas pretendia aperfeiçoar as competências sobre as 

quais ouvi e tive formação durante todo o meu percurso de formativo, pretendia 

essencialmente melhorar a minha atuação enquanto professora, tanto na área 

didático-metodológica, como nas dinâmicas e na interação com os alunos. Esta 

expectativa foi confirmada ao longo de todo o período prático, enquanto 

professora, aprendendo essencialmente com os erros que fui cometendo.  

A nível profissional tinha como objetivo operacionalizar os conhecimentos que 

fui adquirindo durante todo o meu percurso académico, no entanto, com o 

confronto com a realidade concluí que aquilo que aprendemos constitui uma 

minoria do conhecimento necessário para ser professor. Segundo Paulo Freire, 

"Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender", esta 

citação descreve a minha experiência de estágio na perfeição, pois eu aprendi 

algo novo em cada uma das aulas que lecionei, mas também, tal como já 

mencionado, aprendi com os meus erros.  

Outro objetivo era alargar as minhas ideologias com todas as experiências 

vividas durante todo o período de estágio e adquirir conhecimentos que sejam 

essenciais para a minha vida profissional, o que me irá permitir exercer a 

profissão de forma autónoma.  

Em relação à turma que iria receber, era expectável que fosse uma turma com 

o gosto pela prática desportiva e que realizassem todas as tarefas com vontade 

e motivação. Esperava ainda, uma turma com um comportamento agitado, 
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como por vezes é normal em alunos do 8º ano, mas que quando percebessem 

que era para trabalhar o fariam. 

Relativamente à turma partilhada esperava que fosse uma turma com alunos 

de bom comportamento, pois iríamos ser professores deles por poucas aulas e 

eles não iriam desenvolver confiança para "pisar o risco". 

No que respeita ao núcleo de estágio, pretendia aprender e cooperar com eles 

em todos os assuntos que seriam debatidos, dado que através da troca de 

ideias há aprendizagem. Todavia, isto não correu como esperava, pois, as 

diferentes personalidades nem sempre conseguiram estar em sintonia, tendo 

consciência que a minha personalidade não é fácil. Porém, todas as 

discussões servem para aprender, uma vez que nelas existem diferentes 

pontos de vista.  

No que toca às expectativas em relação ao professor cooperante, inicialmente 

pretendia aprender tanto quanto possível com ele e aproveitar ao máximo o 

tempo que trabalhei com a sua cooperação, para poder crescer e evoluir. 

Esperava que me apoiasse nas minhas tomadas de decisão e me ajudasse a 

concluir com êxito mais uma etapa da minha formação. É importante salientar 

que uma boa relação com o professor cooperante é essencial para a realização 

de um excelente trabalho. Não poderia estar mais de acordo com isto, pois o 

professor sempre esteve disponível para tudo aquilo que precisei, apoiando-me 

o máximo possível, essencialmente enquanto estive ausente do estágio 

aquando a operação realizada, sendo muito compreensivo ainda quando algo 

relacionado com o meu irmão não estava bem, pois isto por vezes fez-me 

deixar o estágio mais cedo do que era suposto.  
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1. Enquadramento Legal e Institucional  

 

A unidade curricular designada de Estágio Profissional faz parte do plano de 

estudo (mais concretamente durante o 2ºAno) do 2º ciclo de estudos do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

FADEUP. Sendo esta, guiada sob as normas orientadoras da instituição2, 

anteriormente designada, em conjunto com a legislação  constante no Decreto-

lei nº 74/2006 de 24 de Março3 e Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro4, 

nos quais, estão definidas as condições de obtenção de habilitação profissional 

para a docência conferida através de um mestrado em ensino. 

Segundo as normas orientadoras atrás mencionadas, o EP é organizado por 

três grandes áreas de desempenho, sendo elas: Área 1 - Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem considerando a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino, objetivando a criação de 

estratégias de intervenção por forma a visar um Ensino eficaz, formação e 

educação do aluno em EF; Área 2 - Participação na Escola e Relações com a 

comunidade, insere todas as atividades não letivas do EE e como o próprio 

nome indica permite a integração com a comunidade escolar enquanto 

professor de EF assumindo um papel cooperativo com a comunidade escolar e 

Área 3 - dando enfase ao desenvolvimento profissional, tratando das vivências 

e atividades essenciais na construção da competência profissional através de 

uma reflexão da prática das atividades. Esta área abrange a reflexão e análise 

do estudante estagiário, de modo a identificar as suas necessidades enquanto 
                                            

2
 Matos, Z. (2014). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário da FADEUP. Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

3
 Ministério da Ciência, Tecn ologia e Ensino Superior (2006). Lei n.º 74/2006 de 24 de março. 

Diário da República, 1ª série, n.º 60. 

4 
Ministério da Educação (2007). Lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro. Diário da República, 1ª 

série, nº 38.   
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professor, permitindo adquirir a informação essencial, no sentido, de 

ultrapassar as maiores dificuldades.  

 

3.2. Enquadramento Funcional 

  

3.2.1. A Escola Cooperante 

O término das férias de verão no ano passado correspondeu a uma nova fase 

da minha vida, era altura de saber qual a escola em que estava colocada para 

a realização do EP. A escola em que fui inserida foi a que escolhi como 

primeira opção, a EB 2/3 de Sobreira, pertencente ao concelho de Paredes. 

Este estabelecimento fica situado muito próximo da estação de comboios de 

Recarei, na linha Porto-Caíde, fator que permite um fácil acesso aos 

adolescentes que a frequentam, mas também àqueles que não a conhecem. 

A escola na qual realizei o meu EP encontra-se inserida num meio 

socioeconómico heterogéneo, havendo uma margem significativa de alunos de 

estratos sociais mais baixos.  

Esta instituição foi edificada em 1987, apresentando algumas lacunas,  

nomeadamente as condições térmicas, de conforto e de circulação de utentes, 

principalmente nas deslocações ao pavilhão de Educação Física, que não tem 

qualquer abrigo para as condições climatéricas mais adversas. 

Como muitas escolas públicas construídas nos anos 80, o pavilhão dedicado 

às atividades desportivas encontra-se distante das restantes salas de aula. 

Estas estão equipadas com computador e projetor, no entanto, aparentavam 

ser demasiado pequenas para o número de alunos que constituem uma turma, 

apresentando apenas condições mínimas de conforto aos alunos. 

Relativamente ao local onde passei a maior parte do meu período de estágio, o 

pavilhão desportivo, este tem as dimensões mínimas, permitindo uma boa 

prática de atividades. Este pode ser dividido por duas turmas, e uma outra, 
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poderá ainda utilizar a "sala de ginástica". Possui ainda, uma pequena sala 

para os professores de Educação Física, uma arrecadação para o material 

desportivo e também uma pequena sala de arrumos, utilizada essencialmente 

pelos funcionários. Os alunos têm à sua disposição dois balneários (um para 

cada sexo), repartidos em dois. O espaço exterior é constituído por uma pista 

de Atletismo, com caixa de areia, dois campos de basquetebol e um de futebol 

e andebol. 

   

3.2.2 O Grupo de Educação Física 

O Grupo de EF era composto por três professoras do sexo feminino e dois do 

sexo masculino, incluindo já o PC, no qual, nós EE fomos inseridos.  

Nesta escola, não é criado um roulement, existindo apenas a divisão das 

modalidades a lecionar em cada período, o que por sua vez, já facilita a divisão 

das matérias a usar, simplificando também a divisão do espaço quando havia 

uma turma a lecionar ginástica. 

Este grupo mostrou-se disponível para nos ajudar e colaborar connosco em 

qualquer tarefa, tratando-nos como professores e não estagiários, ouvindo a 

nossa opinião em assuntos debatidos em reuniões de grupo. 

Este foi o grupo de trabalho com que mantivemos maior contacto, uma vez que 

nós fazíamos parte de todas as atividades organizadas pelo mesmo, 

colaborando em tudo que fosse necessário, havendo também um maior 

número de reuniões em relação aos restantes grupos.   
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3.2.3. O Núcleo de Estágio 

O núcleo de estágio foi composto por cinco elementos. Eu não conhecia 

nenhum, até ao dia de apresentação na escola. Como já foi referido, este 

núcleo nem sempre resultou, o que por vezes dificultou o trabalho em grupo. 

As diferentes personalidades foi o ponto que mais jogou contra nós, não 

conseguindo por vezes chegar a um consenso, no entanto, e com o passar do 

tempo, isto foi melhorando, havendo um melhor entendimento entre todos, 

facilitando o trabalho. 

 Os Modelos Estrutura do Conhecimento (MEC's) foram divididos pelos EE, eu 

no primeiro período fiquei encarregue de elaborar o de natação e no segundo 

período o de voleibol, ficando os outros estagiários encarregues de preparar os 

restantes. Só no terceiro período é que estes foram feitos em conjunto. No 

entanto cada EE tinha de adaptar a UD à sua turma, assim como descrever a 

mesma. 

 

3.2.4. Pessoal não docente 

No que toca ao pessoal não docente, todos os auxiliares de educação foram 

prestáveis, não permitindo que algo me faltasse.  

Durante todo o período de estágio tive o cuidado de manter uma boa relação 

com todos, o que se verificou no decorrer deste. 

Como seria de esperar, mantive uma melhor relação com aqueles com quem 

tive mais contacto, nomeadamente, as funcionárias do bar, do ginásio e 

entrada da escola. 

 



 

23 

3.2.5. Turma Residente 

A turma com que assumi responsabilidades durante o meu período de estágio 

foi uma turma de 8º Ano, com 20 alunos. 

Ainda antes do primeiro contacto com a minha turma, fui informada que uma 

das alunas que a constituía era portadora de diabetes tipo 1, doença que 

requer um controlo rigoroso dos níveis de insulina. Fui ainda alertada para o 

caso de uma aluna com necessidades educativas especiais (NEE), mas em 

relação à disciplina por mim lecionada esta não apresentava qualquer 

limitação.  

No momento da recolha desta informação acautelei-me, pesquisando sobre a 

doença (diabetes tipo 1), de modo, a perceber, como melhor lidar com a 

situação. Optando por questionar diretamente a aluna, que informou não ter 

qualquer limitação, apenas necessitava de deslocações frequentes ao 

balneário para controlar os níveis de insulina. 

Aquando do primeiro contacto com a turma, foi notória a existência de 

diferentes visões sobre futuro por parte dos alunos, uma vez que existiam 

alguns sem interesse escolar, não vendo a escola como uma preparação para 

o seu futuro. 

Decidi entregar a todos os alunos uma ficha biográfica que me permitiu obter 

os dados que considerei relevantes e os quais não me tinham sido facultados 

até então (Anexo I).   

Relativamente à prática de atividades desportivas fora do contexto escolar, 

verifiquei que os alunos praticavam outras modalidades de contexto 

competitivo, nomeadamente, Futebol (7), Ginástica Artística (1) e Polo Aquático 

(8), havendo ainda algumas alunas a participarem em aulas de Zumba. 

Como rotina, havia sempre uma conversa inicial com os alunos, fazendo uma 

pequena revisão dos conteúdos abordados na aula anterior e quais os 

objetivos da aula. Enquanto isto, através do contacto visual conseguia ver 
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quais os alunos presentes na aula. No final da mesma, era realizada 

novamente uma meia lua onde os alunos eram questionados sobre as suas 

dúvidas e quais os pontos a melhorar essencialmente, fazendo também 

novamente referência às regras da modalidade em questão. 

Inicialmente verifiquei atrasos sucessivos da parte de alguns alunos, que 

protestavam com as minhas chamadas de atenção. Como forma de lidar com 

estas situações impus que os alunos tardios realizassem atividade físicas 

diferentes dos restantes colegas, e normalmente as mesmas não eram do seu 

agrado. Eventualmente, após a implementação de vários castigos, estes 

comportamentos de oposição deixaram de se verificar.  

 

 

 

 

Para conseguir manter um melhor controlo da turma e após algumas tentativas 

sem que os alunos ficassem de castigo, senti necessidade de o fazer 

posteriormente, pois caso estes não fossem repreendidos pelo mau 

comportamento, não iriam sentir necessidade de ter um comportamento 

adequado, o que se comprovou quando tentei resolver este caso 

anteriormente. 

“No entanto, continuam a haver alunas a chegarem atrasadas, 

provocando uma quebra na aula, pois os colegas perdem 

completamente a atenção quando as mesmas chegam.”(Diário 

de bordo, reflexão da aula nº22, Badminton, 10-12-2015) 

 

 

 

“Hoje a aula já correu bem, no qual tive de colocar 3 alunos de 

castigo, uma vez que não faziam o que lhes era proposto. 

Posto isto, todos os outros com medo de serem repreendidos 

não voltaram a desviar-se dos conteúdos da aula..”(Diário de 

bordo, 21-01-2016) 
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4. Realização da prática profissional 

 

Neste capítulo procuro relatar as experiências enquanto EE, no âmbito de uma 

Prática de Ensino Supervisionada (PES), fazendo referência às minhas 

dificuldades e à forma como as consegui ultrapassar. Felício e Oliveira (2008), 

consideram o estagiário como sujeito do seu processo de formação, capaz de 

se transformar num profissional reflexivo e de desenvolver competências 

investigativas que o levem a compreender a realidade em que está intervindo, 

pretendendo-se que “adote uma posição crítica relativamente ao contexto em 

que exerce sua atividade e que se emancipe dos constrangimentos que podem 

inibir a sua prática profissional e impedir o seu desenvolvimento pessoal”. 

Esta prática profissional encontra-se dividida em três áreas de desempenho: 

Área 1, Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem considerando a 

conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino, objetivando a 

criação de estratégias de intervenção por forma a visar um Ensino eficaz, 

formação e educação do aluno em EF; a Área 2, Participação na Escola e 

Relações com a comunidade, insere todas as atividades não letivas do EE e 

como o próprio nome indica permite a integração com a comunidade escolar 

enquanto professor de EF assumindo um papel cooperativo com a comunidade 

escolar e a Área 3, que enfatiza o desenvolvimento profissional, englobando as 

vivências e atividades essenciais na construção da competência profissional 

através de uma reflexão da prática das atividades. Esta área abrange ainda, 

uma reflexão e análise do EE, de modo, a identificar as suas necessidades 

enquanto professor, permitindo adquirir a informação essencial, no sentido, de 

ultrapassar as maiores dificuldades.  
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4.1. Área 1 - Organização e Gestão do Processo de Ensino e da 
Aprendizagem 

 

Como foi referido anteriormente, esta área consiste no acompanhamento do 

processo de ensino e da aprendizagem por parte do EE, no momento em que 

este é confrontado com as exigências reais da prática. Aqui, o EE tem de ser 

capaz de responder a todos os dilemas diários de um professor, colocando 

como maior prioridade a aprendizagem dos seus alunos. 

O estágio associado a este relatório teve inicio no dia 03 de setembro com uma 

reunião do grupo de estágio (EE e PC), para mim todos desconhecidos até 

então. O primeiro contacto que tive com os restantes colegas EE foi na entrada 

da escola onde se realizaria a experiência profissional. O facto de sermos 

desconhecidos uns dos outros provocou algum constrangimento, mas 

rapidamente nos juntamos para no interior da escola reunirmos com o PC. 

Coincidentemente, este chegou enquanto estávamos na entrada, o que 

antecipou as apresentações. A equipa de trabalho estava, assim, completa.    

Nesta reunião, ficamos não só a conhecemo-nos um pouco mais, como 

conhecemos a escola, através duma visita guiada, por fim, mas não menos 

importante, fomos informados de como se iria desenvolver o estágio. Mantendo 

os pontos de discussão focados essencialmente com a primeira aula, como 

esta se deveria desenrolar e quais as fichas biográficas a entregar aos alunos. 

Ainda nesta reunião, o PC descreveu as suas funções da mesma forma que 

Matos (2014, p. 6) descreve no regulamento da unidade curricular EP5, sendo 

que, este deve "orientar os estagiários cooperativamente com o orientador da 

FADEUP (...) ". 

                                            

5
 Matos, Z. (2014). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário da FADEUP. Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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As semanas seguintes decorreram identicamente, ou seja, várias reuniões, 

tanto com o PC, como o grupo disciplinar, entre outras. 

As reuniões serviram para nos conhecermos a todos melhor e também para 

nos apresentar um software que substituía o antigo “livro de ponto”. Assim, 

apesar de já saber como eram escritos os sumários, marcadas as faltas e os 

testes, tive que aprender a fazê-lo no computador, usando as credenciais do 

PC. Este programa informático foi uma novidade, uma vez que desconhecia a 

sua existência    

Posto isto, e muito perto do lançamento das turmas, o nosso PC informou-nos 

quais as turmas que poderiam ser escolhidas. Esta escolha foi feita com base  

nos horários, uma vez que dois dos EE tinham um emprego fora do estágio e 

que poderia ser conciliado se as aulas não coincidissem com o mesmo. Assim, 

a escolha das turmas deveu-se unicamente à disponibilidade de cada um, não 

havendo qualquer influência do número de alunos de cada turma ou da 

existência de problemáticas, uma vez que não possuíamos este tipo de 

informações. Ainda antes do início do ano letivo, houveram várias reuniões em 

que fomos estando presentes, retirando o máximo partido das informações que 

nos eram fornecidas.  

Por fim, chegou o dia aguardado (23 de setembro), em que sou apresentada 

pelo PC à turma que viria a ser minha responsabilidade.  Neste dia, além do 

nervosismo por ser a primeira aula estrava presente a ansiedade em conhecer 

os meus alunos, tendo apenas algum conhecimento mínimo das suas 

características, mas nada muito relevante. 

Nesta aula, além de todas as apresentações, os alunos realizaram alguns 

exercícios da bateria de testes FitnessGram, este escolhido pelo grupo de 

Educação Física de modo a avaliar a condição física dos alunos, nos quais 

demonstraram logo ser uma turma com um nível de competição alto entre eles, 

detetando também, facilmente as faltas de concentração da parte da maioria 

dos alunos, demonstrando-se distraídos em alguns momentos da aula. 

Começando deste modo, o meu caminho neste EP. 
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4.1.1. Conceção  

Esta é uma das primeiras tarefas que o EE deverá realizar no momento em que 

começa a fazer parte de uma escola, de forma a organizar e planear a sua 

prestação durante todo o ano letivo. Para uma boa organização e planeamento 

é necessário ter conhecimento acerca do funcionamento da escola onde 

estamos colocados (Projeto Educativo, Projeto Curricular da Escola, 

Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades) e do Programa Nacional de 

EF, ou seja, o EE deverá fazer uma análise dos documentos orientadores da 

prática. 

Ferro (citado por Coelho, 2015), afirma apropriadamente "(...) o nosso trabalho 

como professores, seja de EF, de Português ou de Matemática, é assumir o 

que representamos na vida dos alunos e agirmos em conformidade com o que 

eles fazem nas nossas aulas”, faz parte o nosso trabalho enquanto professores 

de EF mostrar que esta é bem mais do que a  disciplina das "cambalhotas", por 

isso a importância da recolha de informação referida anteriormente.  

Para dar inicio ao meu trabalho como EE procedi à leitura cuidada dos 

Programas Nacionais de Educação Física6, o que cimentou a minha opinião 

quanto a estes, na medida em que acredito que seria mais benéfico para a 

escola, alunos e professores a existência dum programa de educação física 

para cada realidade escolar, pois nem todas as escolas possuem as mesmas 

condições. Esta incompatibilidade com o contexto prático conduz à 

impossibilidade de implementar e lecionar alguns conteúdos propostos, não se 

podendo, então, exigir dos alunos a realização de determinadas tarefas, 

naquele ano ou em anos subsequentes. Como Ferro salienta numa entrevista 

ao jornal público (Coelho, 2015) “Um dos grandes males de que padece a 

nossa área prende-se com a forma como é dada a EF no 1.º ciclo, que ainda 

funciona muito na lógica de ser apenas um professor que leciona tudo. As 

áreas de expressão podiam ser dadas por um professor coadjuvante, mas em 

                                            

6
 Jacinto, J., Comédias, J., Mira, J. & Carvalho, L. (2001) Programa de Educação Física, Ensino 

Básico, 3º ciclo (reajustamento). 
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muitos casos nunca surgiram condições para que houvesse esses professores. 

É claramente uma área em défice, o que faz com que, por hipótese, possa 

haver alunos entre os 6 e os 10 anos que não têm acesso a qualquer tipo de 

exercício físico organizado, o que é um elemento muito negativo para todo o 

percurso deles.” As modalidades lecionadas durante o EP já estavam 

predefinidas e incluíram Badminton, Orientação, Voleibol, Andebol, Ginástica e 

Basquetebol, tendo efetuado um pequeno ajustamento nos critérios de 

avaliação, pois no caso da ginástica a pouca variedade de materiais 

disponíveis limita o ensino da modalidade. De forma a preparar-me para a 

prática profissional aprofundei, ainda, os conhecimentos nas modalidades com 

as quais não me sentia tão à vontade para desenvolver os pressupostos das 

Unidades Didáticas de forma correta para a turma em questão.  

É relevante salientar o desinvestimento que se tem vindo a verificar nos últimos 

anos com a disciplina de EF. Um dos pontos que salienta esta 

desconsideração é a diminuição da carga horária dedicada a esta unidade 

curricular imposta pelo Decreto-lei nº139/2012 de 5 de Julho7. Esta legislação 

remete a EF para a marginalidade, uma vez que volta a deixar de ser 

considerada para a classificação final do aluno, assim como para a média de 

acesso ao ensino superior. Nuno Ferro (citado por Coelho, 2015) refere as 

consequências deste desrespeito pela EF no comportamento e atitudes dos 

alunos “Os alunos que estão numa aula que conta para a avaliação têm uma 

postura completamente diferente da que têm se souberem que não vai contar 

para nada”. O presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Física 

(SPEF) (citado por Coelho, 2015) acrescenta, ainda, que “E não nos foi dado 

um único argumento que sustente esta medida", salientando “não é possível a 

um aluno de 19 e 20 noutras disciplinas ser fraco a EF se a tiver, como está 

previsto pela lei, desde o 1.º ao 12.º ano”. Isto porque “a exigência classificativa 

da EF não tem nada a ver com criar talentos desportivos”, explica. “O que nós 

queremos é criar nos alunos o desenvolvimento de uma capacidade de 

                                            

7
 Ministério da Educação e Ciência (2012). Lei nº 139/2012 de 05 de julho. Diário da República, 

1ª série, nº 129.   
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desempenho motora que lhes permita, de forma eclética, abarcar várias áreas, 

da desportiva às atividades de exploração da natureza, passando pelas 

rítmicas e expressivas”, mostrando ainda aquilo que é valorizado por um 

professor de EF “As mesmas características que fazem um bom aluno em 

qualquer disciplina: tem que ser um aluno que cumpra, que seja aplicado e que 

procure o seu desenvolvimento. Um aluno que só lá vai mostrar aquilo que já 

sabe não satisfaz as exigências da EF.” Ou seja, “aquela ideia de que um aluno 

que é muito bom no futebol no clube da terra só por isso vai ter boa nota não é 

verdade, porque ele tem que ser bom também a dançar, por exemplo.” (citado 

por Coelho, 2015).  

De forma a preparar-me para as tarefas a desempenhar no EP, estudei 

também, os documentos internos da escola, através dos quais percebi que 

aquele estabelecimento de ensino desenvolve diversas atividades incentivando 

a participação de todos os alunos. Esta iniciativa demonstra que os professores 

não estão na escola apenas para “desbobinar” matéria, transmitir 

conhecimentos, mas para contribuir para o desenvolvimento pessoal de todos 

os alunos.  

 

4.1.2. Planeamento 

Neste ponto será descrito o desenvolvimento que existiu desde o início ao 

término do EP, passando pelo seu planeamento. Bento (2003) sublinha que 

quanto maior for o nível do planeamento e preparação melhor será a qualidade 

de ensino, acrescentando que este deve responder “às indicações 

programáticas (objetivos, tarefas, conteúdos) considerando as condições locais 

(pessoais, materiais, temporais), sobretudo da situação na classe ou turma” 

(p.57). 

Segundo este autor, o planeamento deve ser dividido em três níveis distintos: 

plano anual, unidade didática (UD) e plano de aula. Devendo começar-se pelo 

Planeamento Anual, seguindo para a Unidade Didática (UD) e por fim, mas não 
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menos importante o Plano de Aula (PA). Assim, o planeamento anual foi 

realizado no início do ano letivo, as unidades didáticas antes de começar a 

lecionar a modalidade e o plano de aula era realizado semanalmente, isto é, 

para cada aula havia um plano de aula de acordo com a UD realizada 

anteriormente. 

Para Bento (2003, pp.15-16) “A planificação é o elo de ligação entre o 

pretendido, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas 

disciplinas e a sua prática”. Com isto, o professor ao planear tudo o que foi 

escrito anteriormente deve ter em consideração as entraves e opções que a 

escola lhe apresenta. 

 

4.1.2.1. Planeamento Anual 

O planeamento anual foi organizado em conjunto com todo o grupo de EF, 

tendo em conta o que era designado pelo programa da disciplina e as 

condições apresentadas pela escola, uma vez que na EC, sempre que existiam 

turmas do mesmo ano de escolaridade havia um ajustamento nomeadamente à 

distribuição de matérias, para estas não coincidirem, para que a utilização do 

espaço e do material da modalidade em questão fosse rentabilizado para 

todos. 

Uma vez definida esta organização anual, a mesma não é rígida, podendo 

haver lugar a alterações sempre que necessário. 

Relativamente à distribuição das modalidades abordadas ao longo do ano 

letivo, no primeiro período fizeram parte do planeamento as modalidades de 

Orientação e Badminton, no segundo período Andebol e Voleibol e por fim, no 

terceiro período, Ginástica e Basquetebol, onde na ultima foi aplicado o Modelo 

de Educação Desportiva (MED), esta escolhida pelo PC para a utilização de tal 

modelo de ensino.  
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Tal como referido anteriormente, a planificação não é inflexível, comprovado 

pelo facto de no primeiro período a abordagem à modalidade de orientação 

estar dependente das condições climatéricas, que nem sempre contribuíram 

para a sua realização. Já no terceiro período, relativamente à modalidade de 

ginástica, esta sofreu uma redução de carga horária uma vez que havia outra 

turma com necessidade de abordar a mesma modalidade e o espaço não 

poderia ser utilizado por ambas em simultâneo. 

Como Bento (2003) afirma, “a planificação significa também ligar a própria 

qualificação e formação permanente do professor ao processo de ensino, à 

procura de melhores resultados no ensino como resultante confronto diário com 

problemas teóricos e práticos” (p. 16). Sendo necessário haver um 

planeamento inicial que permita uma reconstrução, tendo em atenção aquilo 

que traçamos inicialmente e às respostas que os alunos nos vão transmitindo. 

Isto foi visível no decorrer da UD de Voleibol, onde a introdução do 2x2 e da 

manchete não correu bem, uma vez que os alunos não correspondiam às 

expectativas, o que implicou um reajustamento do planeamento. 

 

Tabela 1 - Distribuição das modalidades por período 

Período Modalidade 

1ºPeriodo 
Badminton 

Orientação 

2º Período 
Voleibol 

Andebol 

3º Período 
Ginástica 

Basquetebol 
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4.1.2.2. Unidade Didática  

De modo, a dar continuidade ao planeamento do ano de estágio e após 

conclusão do plano anual, segue-se um dos passos mais importantes a ter em 

conta e a realizar no processo ensino-aprendizagem.  

A UD define-se por um conjunto de aulas sobre uma determinada matéria de 

ensino, durante um período, variando a duração de acordo com o volume e a 

dificuldade das tarefas de ensino-aprendizagem (Bento, 2003). Sendo que, é 

neste documento que se desenrola uma parte fundamental do planeamento, 

onde estão definidas todas as matérias e conteúdos de ensino a serem 

abordadas e lecionadas no desenrolar da modalidade, onde estão definidos 

diferentes objetivos para cada aula, havendo uma progressão pedagógica que 

visa o desenvolvimento dos alunos.  

As UD didáticas elaboradas pelo NE, tiveram como base o MEC, proposto por 

Vickers (1990). Este, reflete um pensamento transdisciplinar, identificando as 

habilidades e estratégias de uma modalidade, apresentando ainda como uma 

matéria é estruturada. Servindo como guião para o ensino, apresentando 

princípios da instrução comuns a todos os desportos e atividades. O MEC tem 

os conteúdos dispostos segundo uma estrutura hierárquica de conhecimentos, 

no qual as categorias do conhecimento derivam da análise de fontes 

especializadas e baseadas em fundamentos transdisciplinares, com o objetivo 

de ligar o conhecimento acerca de uma matéria com a metodologia e as 

estratégias para o ensino. A autora distribui todo este processo de ensino-

aprendizagem por três fases, constituindo, assim, oito módulos. A fase de 

análise incorpora o módulo 1 ao 3, a fase de decisões contempla o módulo 4 

ao 7 e, a fase de aplicação, o módulo 8 (Mesquita 2013). 

No que diz respeito à fase de análise, no módulo 1, realizei a análise da 

modalidade desportiva (categorias transdisciplinares - habilidades motoras, 

cultura desportiva, condição física e fisiologia do treino e conceitos 

psicossociais). No módulo 2, efetuei a análise das condições de aprendizagem, 

verificando o espaço, equipamentos/materiais, uma vez que o conhecimento 
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dos recursos existentes da escola é necessário para o processo de ensino-

aprendizagem. No módulo 3, diz respeito à análise dos alunos.   

Relativamente à fase de decisão, estruturei a extensão e sequência dos 

conteúdos contemplando as categorias transdisciplinares e as funções 

didáticas (módulo 4). Neste módulo defrontei-me com algumas dificuldades, 

uma vez que inicialmente não se tem a noção de quantos conteúdos é possível 

abordar em cada aula, assim como a quantidade de conteúdos a lecionar na 

UD, surgindo situações em que não foi possível abordar conteúdos inseridos, 

pois teoricamente foram considerados mas na prática não se conseguiu 

introduzi-los. Ainda nesta fase de decisão, surge o módulo 5, no qual, defini os 

objetivos da aula (gerais e específicos), configurando a avaliação (diagnóstica, 

formativa e sumativa), configurei a avaliação (inicial, intermédia e final). Nos 

módulo 6 e 7, feitos em simultâneo, foi realizado um conjunto de progressões 

de ensino/situações de aprendizagem de forma a que os alunos pudessem 

alcançar os objetivos definidos para a UD.  

Por fim, na fase de aplicação, o módulo 8 serviu para juntar o plano da UD e da 

aula e as reflexões das mesmas, os quais registei no meu diário de bordo. 

Cada EE estava encarregue de preparar um MEC por período, à exceção do 

último, o qual, realizávamos em conjunto. Apesar que cada EE adaptava o 

mesmo à realidade da sua turma. No primeiro período fiquei encarregue do 

MEC de natação, apesar de não lecionar a modalidade, pois estava mais à 

vontade para a realização do mesmo, ajudando deste modo o colega que 

lecionaria a modalidade posteriormente. No segundo período realizei o de 

voleibol, fazendo apenas a box de exercícios do MEC de andebol, elaborado 

por outro colega. No terceiro período fui responsável pela duas box’s de 

exercícios dos MEC e pelo módulo 1 do MEC de Basquetebol.  
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4.1.2.3. Plano de Aula 

Esta foi uma fase do planeamento realizada semanalmente, colocando nele 

todos os conteúdos e matérias planeadas anteriormente na UD, sendo 

realizadas progressões de exercícios adequadas ao nível dos alunos com vista 

na obtenção dos objetivos propostos. 

Para Bento (2003) o PA não deve ser encarado como uma mera unidade de 

organização do ensino, mas sim, como uma unidade pedagógica do ensino. 

Desse modo, o conteúdo e direção do processo de educação devem encontrar 

na aula, e por meio dela, a sua concretização. Nele constitui “realmente o 

verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da ação do professor” 

(p.101). 

A estrutura do PA, foi escolhida pelo NE antes do início das aulas, no entanto, 

a “decoração e estruturas de página” foram selecionadas de acordo com os 

gostos/preferência de cada um. Sendo estruturado de acordo com os objetivos 

comportamentais, situação de aprendizagem juntamente com organização 

didático-metodológica e critérios de êxito. No cabeçalho era identificada qual a 

UD, número de aula, duração e horário desta, assim como o local onde seria 

realizada, definindo também o material a utilizar, função didática e como não 

poderia faltar o objetivo geral. 

O plano de aula estava divido em três fases distintas: parte inicial, fundamental 

e final, tendo diferentes tempos de exercitação. A primeira fase dizia respeito à 

ativação geral, na qual eram utilizados jogos lúdicos de forma, a promover a 

“criação de um clima pedagógico favorável, despertar a disponibilidade de 

exercitação e preparação funcional do organismo para as cargas seguintes 

(Bento, 2003, p. 156-157). Em relação à segunda parte do PA, fundamental, 

esta possuía o maior tempo de exercitação, sendo que, é nesta que o professor 

procura realizar os objetivos e transmitir as matérias planeadas anteriormente. 

Procurando sempre exercícios baseados no jogo, de modo, a haver uma 
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progressão para o mesmo. No entanto, estes eram realizados de acordo com 

as capacidades dos alunos, adequando deste modo às dificuldades dos 

mesmos, sendo esta a parte do PA que mais me fez procurar ajuda. Para tal 

recorri constantemente a sites procurando o maior número de exercícios 

possíveis, para posteriormente os adequar à minha turma. Por fim, e na parte 

final da aula, eram transmitidos feedbacks sobre o decorrer da aula, o que 

deveria ser alterado e como iria decorrer a aula seguinte.  

É importante referir, que o plano de aula serviu apenas como guião orientador, 

pois existiram aulas em que houve necessidade de se fazer ajustamentos, por 

situações que não são do controlo do professor, como é visível nos seguintes 

exemplos:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No final de cada aula, procedia a uma reflexão sobre a mesma. Com isto, 

procurei de aula para aula corrigir os erros cometidos na aula anterior. Após as 

reflexões cheguei à conclusão que não se deveria alterar muito a forma como 

os exercícios estavam organizados, de modo a que os alunos não se 

começassem a dispersar pelo espaço de aula, nem que houvesse muito tempo 

de paragem na transição dos exercícios, indo de acordo com o que Bento 

(2003) defende “a organização da aula deve possibilitar um curso fluente e sem 

“… Os exercícios seguintes não foram realizados na totalidade, 
uma vez que senti necessidade de sentar todos os alunos e 
explicar-lhes o objetivo dos batimentos que estes estavam a 
realizar, demonstrando ainda como estes devem ser 
realizados.” (Diário de bordo, reflexão da aula nº4/5, 
Badminton, 30-09-2015) 

 

“… Nomeadamente aos exercícios, estes tiveram de ser 

modificados, uma vez que os alunos em competição se 

esquecem da execução técnica, mantendo o foco apenas no 

resultado final do jogo.” (Diário de bordo, reflexão da aula, 

Basquetebol, 25-05-2016) 
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perturbações do ensino, primando por uma boa ordem e disciplina de trabalho” 

(p. 109) 

 

4.1.3. Realização  

Aqui começa um dos capítulos mais importantes, se não o mais importante 

deste ano de estágio. No qual, enquanto EE coloquei em prática toda a teoria 

aprendida até ao presente, assim como foi posto em prática o planeamento 

realizado, sendo também importante a capacidade de fazer as alterações 

necessárias ao mesmo. Como refere Bento (2003, p.16) o “ensino real tem 

naturalmente mais facetas do que aquelas que podem ser contempladas no 

seu planeamento e preparação. No processo real do ensino existe o 

inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida reacção situativa”. 

Para isto, o EE tem de possuir algumas capacidades para uma boa prática 

pedagógica, intervindo em quatro diferentes áreas: disciplina, clima, gestão e 

instrução. Neste sentido, o meu papel enquanto EE passou por ajustar as 

tarefas aos níveis em que os meus alunos se encontravam, para não haver 

demasiada facilidade nem dificuldade em excesso. No que diz respeito ao 

clima e gestão das tarefas, é importante que estejam presentes condutas 

favoráveis e disciplina, de modo, a haver um ambiente de aula favorável, no 

qual, as regras e rotinas do estabelecimento também foram fundamentais para 

o funcionamento das aulas. Rosado e Ferreira (2011), defendem que, “o 

sistema de gestão das tarefas corresponde a um plano de ação do 

professor/aluno que tem, ainda, por objetivo a gestão do tempo, dos espaços, 

dos materiais e dos alunos/praticantes, visando obter elevados índices de 

envolvimento, através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz do 

tempo” (p. 189). 
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4.1.3.1. O primeiro contacto com a turma  

McCaughtry, Tischler & Flory, (2008), afirmam que o ambiente de 

aprendizagem resulta de um encontro entre dois vetores, os professores 

(enquanto primeiro vetor) e os alunos (segundo vetor). De igual forma, referem 

ainda que tanto os professores como os alunos são detentores de 

pensamentos e emoções, e que são as motivações daí emanantes que 

despoletam o nível de empenhamento. De facto, os professores e alunos, são 

os principais atores no processo de ensino-aprendizagem. Ambos os 

intervenientes têm responsabilidades na promoção de um ambiente propiciador 

a todo o processo. 

O primeiro contacto com a turma foi marcante, pois foi encarado por mim, com 

um certo, nervosismo e ansiedade, visto que tinha chegado o momento que 

tanto ansiava. As informações que me haviam sido facultadas sobre a turma 

até aquele momento diziam respeitos aos comportamentos inapropriados no 

espaço da aula, o que me levou a salientar as regras logo no primeiro contacto, 

de modo, a facilitar as próximas aulas. 

 Nesta aula, os alunos foram informados sobre as regras de funcionamento da 

disciplina, como a entrada no pavilhão desportivo, e foi também entregue um 

regulamento para o conhecimento dos encarregados de educação. Neste 

documento estavam as regras em relação ao equipamento necessário para 

aula, assim como as principais regulamentações de segurança, onde os alunos 

com cabelo comprido não poderiam realizar a aula com este solto, não era 

permitido o uso de pulseiras, anéis, colares, relógio, de modo a não colocar em 

causa a integridade do aluno e colegas, o uso de pastilha elástica estava 

completamente proibido, assim como a entrada do telemóvel no balneário 

(regra definida pelo grupo EF), sendo obrigatório a entrega  do mesmo antes 

da entrada. O esclarecimento destas normas e a sua implementação tem como 

pressupostos o que é afirmado por O'Sullivan e Dyson (1994) e Rink (1993), a 

implementação de rotinas é algo que o professor deve procurar instituir logo 

nas primeiras aulas, facilitando desta forma o decorrer das mesmas. Siedentop 
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e Fink (1989), mencionam que, quando as rotinas e regras são praticadas e 

assimiladas, promovem um bom funcionamento da aula sem que o professor 

necessite de uma atenção excessiva para problemas de gestão ou de 

comportamentos.  

 

4.1.3.2. Disciplina, Clima e Gestão de aula 

Para Siedentop (1991), a disciplina corresponde à gestão de comportamentos 

e, na eventualidade, de se atingir a indisciplina, pois esta pode colocar em 

causa a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Dado o facto de a 

turma que me foi atribuída estar rotulada como uma turma irrequieta mantive-

me sempre atenta para evitar o surgimento deste tipo de comportamentos.  

Rebello (2002, p. 69 cit. in Andreza, 2010) acrescenta que "Sem saber como 

lidar com os filhos, os pais acabam não colocando limites para que os filhos 

respeitem colegas, professores, funcionários. (…) podemos dizer que a família 

tem responsabilidade também com a indisciplina ". Assim os maus hábitos dos 

alunos e a falta de limites acabam por colocar em causa a autoridade do 

professor (Aquino, 1996 cit. in Andreza, 2010). De acordo com Oliveira (2003), 

os alunos não receiam os castigos nem as repreensões, no entender deles, a 

indisciplina é uma forma de protestar e de desafiar as imposições. 

Posto isto, e visto que esta é uma realidade atual, cabe-nos a nós professores 

combate-la, utilizando estratégias pedagógicas para tal. De modo, a controlar a 

turma desde o inicio da aula, optei sempre por chegar mais cedo para preparar 

o material e espaço de aula, com isto, os alunos chegavam e colocavam-se à 

minha frente, de forma, a ouvir as minhas instruções sem haver grande tempo 

para distrações. Contudo, nem tudo correu como esperado, pois existiram 

comportamentos menos próprios por parte de alguns alunos no decorrer de 

algumas aulas, como podemos verificar de seguida. 

Contudo, Nicoletti e Rangel (2004, p. 186) indicam que a EF é um local 

apropriado para a “aprendizagem dos conteúdos relacionados às normas, aos 
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valores, às regras e às atitudes”. Sendo assim, parte da responsabilidade do 

professor criar condições que levem os alunos a adquirirem tais competências. 

Para que tal seja possível, o professor tem de promover um clima de aula 

favorável. Foi este um dos pontos em que senti maior dificuldade durante a 

PES, manter a autoridade e fazer com esta não fosse posta em causa, pois 

quando tentei criar um melhor relacionamento com os alunos tive de retroceder 

e voltar aos limites inicialmente estabelecidos, uma vez que eles não 

conseguiram assumir as duas coisas. 

No que diz respeito à gestão do tempo de aula, a chamada era realizada 

consoante a entrava dos alunos no ginásio, mas de forma rápida, começando a 

aula sempre com uma pequena conversa onde lhes era dada uma instrução 

inicial. Adicionalmente, tal como já referido, o espaço de aula estava pronto 

quando os alunos chegavam, aumentando assim o tempo de exercitação da 

aula.  

 

4.1.3.3. A mudança entre o MID e o MED 

De acordo com o conhecimento já adquirido, de forma, a haver um ensino mais 

eficaz, o professor deverá assegurar que os seus alunos conseguem aprender 

de acordo com aquilo que o próprio lhe transmite. Estando interligados os 

seguintes contextos: gestão do tempo de aula, clima em que a aula se realiza e 

instrução do próprio professor. 

Posto isto, e após procurar informações sobre práticas anteriores, junto de 

colegas que lecionaram o ano passado, cheguei à conclusão, que inicialmente 

seria favorável adotar um ensino mais diretivo, acreditando que este me 

permitiria um maior controlo da turma, pois a falta de experiência levava-me a 

sentir alguma insegurança quanto estava perante os alunos. A decisão de 

seguir uma abordagem mais diretiva é também apoiada por Mesquita e Graça 

(2011), defendem que, o modelo de instrução direta (MID), “carateriza-se por 
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centrar no professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do 

processo de ensino-aprendizagem” (p. 48). 

No desenrolar das aulas, familiarizei-me com a tarefa de ensino e, manter-me 

em frente aos meus alunos já não me trazia o nervosismo sentido inicialmente, 

podendo deste modo, passar para uma prática de ensino mais aberto à opinião 

e autonomia dos alunos, transmitindo-lhe algum grau de responsabilidade no 

decorrer das aulas. Este tipo de intervenção vai novamente ao encontro do que 

é defendido por Mesquita e Graça (2011) quando alegam que “Entre modelos 

de instrução mais centrados na direção do professor e modelos que concedem 

mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo 

equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as necessidades de 

exercitar a autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma 

vinculação duradoura à prática desportiva” (p. 45). 

Como referi anteriormente, o modelo de ensino utilizado até ao último período 

letivo foi o MID, pois era eu quem tomava todas as decisões para o ensino das 

modalidades. Durante a utilização deste modelo, optei por fazer uma pequena 

revisão, no inicio de cada aula, dos conteúdos introduzidos e exercitados 

durante a aula anterior, de modo a que houvesse uma melhor preparação por 

parte dos alunos, pois estimulava-os a recorrerem à sua memória de forma a 

conseguirem perceber, o elo de ligação duma habilidade já aprendida com a 

que iriam aprender de seguida.   

Durante as aulas procurei explicar e demonstrar aos alunos aquilo que 

pretendia com cada exercício facilitando, assim, a compreensão daquilo que 

seria solicitado de seguida.  

Relativamente à gestão do tempo de aula, esta foi feita de acordo com a 

planificação realizada anteriormente, sendo uma estimativa do tempo de 

atividade dos alunos. Ou seja, o tempo de exercício ou número de repetições 

de cada exercício já estavam planeados antes da aula. De mesmo modo, para 

não haver quebra no tempo de aula, os grupos de trabalho também já estavam 

definidos quando se assim fosse necessário. 
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Quanto à avaliação e correção da prestação dos alunos, esta foi realizada 

individualmente, quando os erros não eram de uma forma geral, quando estes 

estavam presentes em muitos alunos, optei por parar o exercício de forma a 

fazer uma correção coletiva. No entanto, por vezes não houve necessidade de 

dar feedback ao aluno, uma vez que o mesmo corrigiu o erro sem qualquer 

intervenção da minha parte. 

Posto isto, posso afirmar que o MID se tornou muito vantajoso inicialmente, 

fazendo com que ganhasse à vontade no contato com os alunos, facilitando 

deste modo o controlo da turma. Sendo a gestão do tempo de aula controlada 

a 100% por mim. Quanto aos conteúdos abordados, estes foram seguidos 

passo a passo, facilitando deste modo o meu processo.  

No entanto, e já no último período letivo houve uma mudança de modelo de 

ensino, não por minha vontade, mas porque assim era proposto. Contudo, acho 

que deveria ter sido introduzido mais cedo, pois os alunos demonstraram um 

maior empenho e um melhor comportamento na modalidade (basquetebol) em 

que o modelo de ensino foi o MED.  

Segundo Mesquita & Graça (2011, p. 59), este modelo vai ao encontro da 

“necessidade de aferir um cunho afetivo e social às aprendizagens”, elevando 

assim a aprendizagem dos alunos a diferentes contextos. Acabando por 

“oferecer um plano compreensivo e coerente para o ensino do desporto na 

escola, preservando e reavivando o seu potencial educativo”. Existem três 

eixos evocados por este modelo que foram tidos em conta, sendo eles: 

Competência desportiva, no qual os alunos conheciam as suas habilidades e 

fragilidades desportivas durante a competição; Competência da literacia 

desportiva, onde os alunos conhecem e valorizam as tradições e rituais 

associados ao desporto; e por fim, mas não menos importante o entusiasmo 

com que os alunos participam na prática desportiva positivamente. 

No entanto, e de forma a cumprir todos os pressupostos apresentados 

anteriormente, Siedentop (1994) agregou seis características adicionais do 

desporto institucionalizado no MED: a época desportiva (em substituição das 



 

45 

unidades didáticas), a filiação (favorece a integração dos alunos em equipas e 

a diferenciação de funções), a competição formal (competição desde o início da 

época até ao final sendo dividida por níveis), o registo estatístico (classificação 

da equipa e as suas estatísticas), a festividade (claques, publicidade e 

cerimónias) e o evento culminante.  

Com a introdução deste modelo de ensino (na modalidade de Basquetebol e no 

último período), foi possível proporcionar aos alunos uma prática desportiva 

mais autêntica, passando por várias vertentes inseridas no desporto. Contudo, 

no caso dos meus alunos a claque desportiva não foi encarada como 

esperado, uma vez que estes se centraram mais na competição entre equipas, 

optando por corrigir os colegas durante o tempo em que estavam de fora do 

jogo. Mudando com isto o paradigma mais centrado no professor para os 

alunos e nas suas necessidades de aprendizagem individuais e coletivas. 

Com este modelo de ensino, foi possível a inclusão dos alunos com mais 

dificuldades junto dos alunos com mais facilidades, apesar de ser uma 

competição, pois foram colocadas regras de modo a que todos os alunos 

fizessem parte do jogo, ajudando a equipa a cumprir os objetivos. Estas, foram 

formadas por mim, tentando assegurar que as mesmas fossem equilibradas, 

havendo heterogeneidade dentro da equipa e homogeneidade entre equipas. 

Por vezes a competição foi levada ao extremo, uma vez que estava perante 

uma turma com alunos muito competitivos, no entanto, as formas de jogo e 

exercícios foram planeadas por níveis adequados aos alunos fazendo com que 

estes se sentissem motivados e capazes. 

Para terminar, as funções que os alunos cumpriram foram as seguintes: 

jogadores, árbitros, árbitros de mesa, estatísticos, treinador, capitão e alguns 

deles fizeram de claque, mantendo todos os alunos entusiasmados e 

motivados na sua tarefa. 
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4.1.3.4. A importância da comunicação: Instrução, questionamento, 

feedback.  

A instrução tem por âmbito todos os comportamentos e técnicas de intervenção 

pedagógica que fazem parte do reportório do professor para comunicar de 

forma efetiva.  

Adicionalmente, Siedentop (1991), afirma que as técnicas de instrução são 

comportamentos de ensino que fazem parte do reportório do professor para 

comunicar informação substantiva, incluindo todo o tipo de comportamentos, 

verbais ou não verbais (explicação, demonstração, feedback (FB), entre outras) 

que estão intimamente ligados aos objetivos de aprendizagem. 

A instrução tem como objetivos, garantir a segurança dos alunos, diminuir o 

tempo de explicação na aula, garantir a qualidade e pertinência da informação, 

demonstrar corretamente a partir de um planeamento cuidado, 

acompanhar/controlar a prática e aperfeiçoar o feedback e utilizar o 

questionamento como método de ensino. Com isto, pretende-se melhorar a 

aprendizagem otimizando a instrução. 

A comunicação tem quatro funções, começando com a informação, sendo uma 

instrução para facilitar as aprendizagens, passando para o controlo dos 

comportamentos dos alunos (exemplo a apresentação de regras), motivação 

na apresentação dos objetivos e procedimentos a adotar e por fim, a expressão 

emocional, expressão de frustrações ou satisfação. 

A comunicação pode ser abordada de forma unidirecional, na qual, o professor 

é capaz de traduzir os seus pensamentos em palavras e o aluno atribui 

exatamente o mesmo significado que o professor lhe deu, não havendo deste 

modo necessidade de ligar ao feedback. Por outro lado, quando falamos da 

comunicação em circuito, este é um processo de dupla via, envolvendo a 

interação dinâmica do professor e alunos, atender aos feedbacks, ouvir os 

alunos, adaptar a mensagem que queremos transmitir às características dos 

alunos, permitindo assim a compreensão entre aluno e professor. 



 

47 

No entanto, existem barreiras neste processo. Se o aluno é confrontado com 

uma tarefa motora, é estimulado por um conjunto variado de estímulos, 

geralmente superior ao que consegue tratar, havendo então, uma necessidade 

de selecionar apenas a informação mais relevante. 

Devemos ainda ter em atenção pois, aquilo que o professor pretende dizer e 

aquilo que efetivamente diz.  Aquilo que o aluno ouve não é necessariamente o 

que compreende e o que compreende nem sempre é o retido ou executado. 

Havendo necessidade de um afunilamento de informação, com aquilo que 

quero dizer, com o que digo, o que o aluno ouve, o que ele compreende, o que 

retém e o que responde, pois, as perdas de informação podem chegar aos 

40%. 

É ainda necessário aplicar um efeito persuasivo nas mensagens instrucionais, 

através de um processamento consciente, mas também inconsciente, pois não 

importa apenas que o aluno esteja atento e receba a informação em boas 

condições, não importa somente que compreenda a informação e a retenha, é 

necessário que a aceite, que seja persuadido, que adira às atividades 

propostas. Para tal, é importante ter em conta a para linguagem (volume da 

voz, articulação e entoação), a linguagem não verbal (contato visual, 

expressões faciais e entusiasmo) e ainda, a congruência entre mensagens 

verbais e não verbais.  

 

Segundo Siedentop (1991), nas situações de instrução a informação é emitida 

em referência e três momentos: antes da prática, através das preleções, 

apresentação de tarefas, explicações e demonstrações, durante a pratica 

através do feedback e após a prática, através da análise da atividade 

desenvolvida. Em todos estes momentos, importa garantir a qualidade da 

informação, havendo três etapas: Instrução, controlo e reformulação. 

De acordo com Vickers (1990), a organização do processo de instrução 

decorre da relação que se estabelece entre o objetivo, o conteúdo, os 
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procedimentos metodológicos e as formas de organização, estando esta 

relação intimamente dependente das condições situacionais em que se aplica. 

No início das aulas a preleção deve ser breve, focada sobre os aspetos 

essenciais, adotando formas de comunicação que garantam a manutenção da 

atenção e a compreensão das matérias transmitidas. 

A informação deve ser apresentada com o intuito de esclarecer os objetivos, o 

contexto, os conteúdos, as tarefas e verificar os conhecimentos.  

Siedentop (1991), explica que o início da aula implica a apresentação dos 

objetivos (clarificação do enquadramento da aula nos objetivos mais gerais), 

relação com aulas anteriores ou seguintes (explicar as relações que as aulas 

estabelecem umas com as outras é uma forma de manter os alunos 

interessados e mais participativos), apresentação dos conteúdos propriamente 

ditos (síntese da matéria a ser abordada, com especial ênfase para as 

aprendizagens críticas a realizar), apresentação das condições de realização e 

normas organizativas (definir grupos, sinais de transição) e controlo da 

compreensão da informação (colocar questões concretas aos alunos).  

Para Rink (1994), a informação transmitida pelo professor aos alunos deve ser 

realizada durante a prática motora acerca do que fazer e como fazer. 

Posto isto, a apresentação das tarefas motoras implica, explicar o objetivo, 

identificar critérios de êxito, demonstrar (o aluno tende a captar melhor o que 

vê), apresentar ou demonstrar as condições de realização (planear transições, 

regras de segurança, manipulação de materiais), apresentar variantes e por 

fim, verificar se os alunos compreendem e reformular caso tal não acontece. 

Relativamente ao encerramento da aula, podemos utilizar os últimos minutos 

para relembrar a informação mais pertinente. Segundo Siedentop (1991), este 

período é necessário para rever os aspetos de maior importância, reformular os 

aspetos essenciais, fornecer feedback coletivo e motivar os alunos para a 

próxima aula.  
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Posto isto, durante o meu período de estágio dei conta que a comunicação 

entre mim e os alunos era fundamental para a concretização dos objetivos 

proposto, reconhecendo que a atenção era um dos pontos chaves. No entanto, 

esta foi uma das minhas principais lacunas, enquanto estagiária, pois os alunos 

encontravam-se desatentos enquanto eu procurava transmitir alguma 

informação, o que dificultou a minha tarefa de transmissora.  

Desde o início procurei manter uma postura rígida, de modo a que este tipo de 

comportamentos não fizesse parte das aulas, mas tal não foi suficiente, 

sentindo necessidade de modificar tanto a minha postura como a minha forma 

de falar. Começando as aulas com a apresentação das tarefas a realizar 

durante a aula de forma, a focar a atenção dos alunos naquilo que estava a 

dizer.  

A transmissão de informação que adotei foi baseada nos trabalhos de 

Siedentop, já referida anteriormente, que divida esta transmissão em três 

momentos. Antes da prática, expondo a matéria de ensino através da 

explicação, apresentação das tarefas, utilizando ainda a demonstração de 

modo, a facilitar a compreensão dos alunos. Durante a prática acompanhava a 

tarefas dos grupos de trabalho, emitindo feedbacks ao longo de toda a prática, 

contudo, estes nem sempre foram eficazes, uma vez que nem sempre cumpri 

com o ciclo de feedback (assunto a desenvolver posteriormente), por fim, e já 

na fase final da aula, reunia toda a turma, de modo a haver uma reflexão sobre 

os acontecimentos da aula.  

O feedback pedagógico é a reação comportamental do professor à resposta 

motora do aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da 

aquisição ou realização de uma atividade (Fishman & Tobey, 1978 – cit. por 

Graça & Mesquita, 2006). Sendo o feedback uma mais-valia no processo de 

intervenção pedagógica, este deve ser transmitido, após e durante a realização 

de uma tarefa motora, o aluno deve receber informações sobre o seu 

desempenho.  
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O FB pedagógico deve estar ao serviço da formação do praticante, permitindo 

desenvolver as competências motoras, a autonomia e a responsabilidade, 

promovendo a participação ativa e o entusiasmo da prática desportiva. 

Segundo Arnold (1981 cit. in Mesquita, 1998), o conteúdo informativo do 

feedback tem duas vertentes, o conhecimento da performance e do resultado. 

O primeiro está relacionado com informação centrada na execução dos 

movimentos – o processo, eficiência e correção do movimento sem 

visualização do praticante, quanto ao conhecimento do resultado aqui obtemos 

a informação relativa ao resultado pretendido através da execução da 

habilidade – eficácia, o propósito da ação. 

Para Schmith (1991), na fase inicial das aprendizagens de habilidades, o 

feedback centrado no conteúdo informativo é fundamental, na medida em que 

os praticantes necessitam de referências concretas sobre a forma de execução 

dos movimentos e dos processos para melhorar a performance. 

No entanto, existe uma sequência de comportamentos para emitir um feedback 

(Piéron Delmelle, 1982), começando pela observação e identificação do erro na 

prestação, tomada de decisão (reagir ou não reagir, se reagir deverá encorajar 

o aluno), feedback pedagógico informativo, observação das mudanças no 

comportamento motor do aluno e eventual observação de uma nova tentativa 

do gesto e ocorrência de um novo FB pedagógico. 

Passando para duas fases distintas, a fase de diagnóstico, que consiste na 

identificação do erro, na reflexão sobre a natureza e importância, e 

identificação das causas, existindo uma comparação entre a prestação 

desejada e a prestação realizada. O diagnóstico é uma ação realizada em 

poucos segundos, o qual exige o domínio dos conteúdos. Nomeadamente, a 

fase de prescrição, na qual a qualidade do processo anterior vai determinar em 

grande medida, a qualidade da intervenção de prescrição que se segue. A 

prescrição não corresponde só ao FB, mas também a novas instruções ou 

alterações do meio, ajustar as condições da prática e o grau de dificuldade. 
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Aqui é necessário construir cenários de ensino ajustados às necessidades dos 

alunos. 

Contudo há uma necessidade de otimizar o FB, apesar deste ser 

frequentemente reconhecido como decisivo no processo de aprendizagem dos 

alunos, alguns estudos demonstram que esta ação não é indispensável para a 

ocorrência de aprendizagem. É fundamental fornecer FB de qualidade, que 

permita apoiar o aluno na realização das tarefas. 

Havendo assim aspetos importantes a ter em conta, a frequência do FB – todos 

os praticantes devem receber informações sobre o seu desempenho (com 

qualidade), aqui devemos ter em atenção para que o aluno não crie 

dependência de tal comportamento; variedade e especificidade do FB – não 

basta dizer se o aluno esta correto ou não, é necessário dizer o que fazer para 

melhorar. Os professores tendem a organizar o FB de forma negativa, centrado 

nos erros, no entanto o FB positivo tende a melhorar o clima de aula, 

promovendo o empenho dos alunos e reforça os aspetos fortes da prestação; 

ciclos de FB – depois do FB inicial, o professor deve verificar se teve o efeito 

pretendido; direção do FB – este deve ser maioritariamente individual, no 

entanto quando existem erros comuns pode dirigir-se o FB para toda a turma; 

pertinência do FB – o FB emitido imediatamente à execução potencia a sua 

eficácia, havendo um confronto entre a informação externa e a própria 

execução, em alguns casos, o FB emitido durante a execução permite a 

correção, sendo deste modo mais eficaz; relação com a informação – reforçar a 

informação inicial; relação aprovativos/desaprovativos e o valor da adequação 

dos erros. 

Posto isto, e analisando a minha prática isto nem sempre foi 

transmitido/utilizado da melhor forma. 

Relativamente à fase de diagnóstico, por vezes esta tornou-se complicada, 

uma vez que não possuía um bom conhecimento sobre a matéria, havendo 

modalidades em que tinha algumas dúvidas.  
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Adicionalmente, e como já referido anteriormente, o ciclo de feedbacks foi 

quebrado, uma vez que existiram situações em que não houve nova avaliação 

de forma, a analisar se o pretendido com o FB foi concretizado.  

 

4.1.3.5. Avaliação 

A avaliação deve ser entendida como uma análise capaz de guiar o professor 

na atividade pedagógica, constituindo um ponto delicado da preparação do 

ensino.  

Kraemer (2005) define o conceito de avaliação como sendo parte integrante do 

processo de ensino-aprendizagem, sendo necessário uma preparação técnica 

e uma grande capacidade de observação por parte dos professores. 

Para Bento (2003, p. 174) “conjuntamente com a planificação e realização do 

ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada 

professor. O professor está no centro destas reflexões, é o sujeito da análise e 

avaliação do seu ensino.” Indo ainda mais longe quando afirma que, “através 

desta análise determina-se o grau de realização dos objetivos, das intenções 

educativas e metodológicas, e inventariam-se os resultados mensuráveis da 

ação de aprendizagem dos alunos.” Para o autor, se não houver um período de 

reflexão, muito dificilmente seremos capazes de avaliar os alunos e realizar a 

própria atividade do professor. Considerando deste modo, que este processo 

está dividido em três etapas: no decorrer da aula, na parte final da mesma e 

em casa. No primeiro momento o autor menciona que, “não se pode falar 

propriamente de análise e avaliação do ensino” (p.175). No segundo refere-se 

a uma retrospetiva sobre a aula em conjunto com os alunos. Por fim, o terceiro 

corresponde a nova análise e avaliação do ensino, a fim de registar os 

resultados. 

Do ponto de vista pedagógico, a avaliação serve o propósito de examinar e 

interpretar tanto a atuação do professor como o rendimento do aluno. 

Permitindo assim ao professor verificar a eficácia da sua atuação e informar o 
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aluno acerca da sua evolução e nível alcançado (Rosado et al., 2002). 

Também Arends (2008), refere que as avaliações, quando realizadas com 

eficácia, aumentam o envolvimento e a aprendizagem do aluno. 

Posto isto, a avaliação foi um ponto muito focado durante a minha prática. 

Fazendo registos de ocorrências das aulas de modo, a ficar com um registo 

daquilo que observava, para que pormenores importantes não fossem 

esquecidos, por exemplo: um erro de um aluno, para verificar se este se 

manteve na aula seguinte; um simples comentário acerca da matéria; quais os 

alunos que respondiam às minhas questões.  

Durante o planeamento das minhas aulas, por vezes, utilizava uma “cábula” 

que me informava quem ia avaliar, o quê e por vezes até o porquê de o querer 

fazer. Ajudando-me a perceber se aquilo que era planeado era atingido, no 

entanto estas avaliações não eram de cariz formal, uma vez que lhes podemos 

chamar como pequenas notas tiradas durante a prática dos meus alunos, 

fazendo uma avaliação contínua ao longo de cada UD. 

Utilizando assim apenas dois momentos de avaliação durante a minha prática: 

avaliação inicial e avaliação final. Durante estes processos utilizei o método de 

observação tradicional, recorrendo a uma lista de verificação (anexo II). Estas 

eram realizadas com as ações técnicas e as suas componentes críticas, onde 

era colocado um visto ou não consoante a prática do aluno. Com isto, 

procurava ser o mais justa possível, observando a quantidade do sucesso e a 

qualidade do movimento.  

No entanto, este processo teve como base os critérios definidos pelo grupo de 

educação física, nomeadamente o domínio de saber fazer (competências 

específicas da disciplina que incluíam: realiza as ações motoras de acordo com 

o padrão motor; Aplica, com oportunidade e adequação, as ações à situação 

concreta; Realiza as tarefas cumprindo as exigências regulamentares; Realiza 

a função de árbitro) – 60%; Domínio do Saber Ser (este dividido em três 

categorias inicialmente: caracter individual 15%; Relações Sócio Afetiva/Fair-

play 10% Responsabilidade do aluno no ato educativo 5%) – 30%; Domínio do 
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Saber (conhecimentos específicos da disciplina: Conhece os fundamentos das 

Unidades Didáticas abordadas (regulamentos/regras, linguagem especifica, 

componentes críticas, adaptações do organismo ao esforço, etc.))  - 10%. 

Quanto ao processo de observação, este não se revelou ser tão difícil como 

estava à espera, uma vez que durante o meu estágio no Clube Desportivo das 

Aves fui responsável pelas estatísticas e tinha de retirar dados de 11 jogadores 

durante os 90min, ajudando-me, de certa forma, a lidar com esta matéria, 

conseguindo manter o foco da observação. O facto de as fichas de verificação 

serem realizadas por mim foi muito importante, pois, sabia exatamente o que 

requeriam, não perdendo tempo a ler no momento do registo.  



 

55 

 

4.1.3.5.1 Avaliação Inicial 

Esta avaliação era realizada no inicio de cada UD, representando assim o 

primeiro momento do processo ensino e aprendizagem referente à UD em 

questão. Foi através da avaliação inicial que comecei a recolher informações 

acerca dos conhecimentos e capacidades dos alunos. 

Um dos objetivos das avaliações com propósito consiste em informar o 

professor acerca do nível de conhecimento e habilidade dos seus alunos, antes 

de iniciar o processo ensino e aprendizagem, para mais tarde verificar qual a 

sua progressão (Santos & Varela, 2007). 

Iniciava este processo com questões aos alunos sobre a sua experiência na 

modalidade, permitindo-me ter um maior conhecimento acerca das suas 

capacidades, depois aplicava as fichas de verificação com base no que estava 

escrito nos programas nacionais da disciplina e com base no que encontrava 

nas pesquisas de literatura específica. 

No inicio. achei, a definição dos critérios o ponto mais complicado de efetuar, 

no entanto, com o passar do tempo esta tarefa tornou-se mais fácil de realizar. 

  

4.1.3.5.2 Avaliação Final 

De modo, a terminar o processo ensino e aprendizagem, o professor recorre à 

Avaliação Final. Aqui, o professor vai colocar em oposição os objetivos iniciais 

para os alunos durante a UD e aqueles que os mesmos conseguiram alcançar. 

Segundo Pacheco (1994, p.76), a “avaliação sumativa é, igualmente medição e 

classificação do grau de consecução do aluno no final de um processo, tendo a 

finalidade de certificar mediante a determinação de níveis de rendimento”. Com 

isto, na avaliação final assumi um papel de avaliação sumativa, onde se 

procedia à classificação dos alunos. 
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Mais uma vez, foram utilizadas listas de verificação, construídas de acordo com 

os objetivos estabelecidos em cada MEC da modalidade, por vezes as fichas 

de verificação inicial serviam para a avaliação final, pois eram elaboradas de 

acordo como os mesmos objetivos.  

No final de cada período também transferia todos os dados para uma grelha 

construída antecipadamente pelo meu PC, onde havia a classificação de cada 

parâmetro de avaliação assim como a nota global (Anexo III), de acordo com 

os parâmetros já mencionados anteriormente.  

 

4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade 

Segundo as Normas Orientadoras do Estágio Profissional1, esta área abrange 

todas as atividades não letivas efetuadas pelo EE que contribuem para a sua 

integração na comunidade escolar, servindo ainda para adquirir conhecimento 

do meio regional e local onde está inserido. 

Posto isto, a minha intervenção enquanto EE, não se ficou pela lecionação das 

aulas, uma vez que acompanhei o DE e participei na organização de eventos 

desportivos na escola e fora desta. 

 

4.2.1 Reuniões 

As reuniões marcaram o inicio e o fim do trabalho dos EE na escola. Estas 

mostraram-se ser fundamentais enquanto ferramentas de trabalho no 

estabelecimento de ensino, tendo como objetivo, informar, analisar e discutir 

alguns assuntos fundamentais para o funcionamento tanto da disciplina de EF 

como da própria escola. Enquanto EE, participei em reuniões do departamento 

de expressões, departamento de EF, reuniões de conselho de turma 8ºB, e 

ainda reuniões de NE, onde o PC esteve presente a maior parte das vezes, o 



 

57 

NE apenas não estava presente na reunião do conselho de turma, pois essa 

turma não lhe estava destinada, havendo reuniões destinadas às suas turmas, 

nas quais eu também não estava presente. 

As reuniões de grupo disciplinar serviam para apresentar e debater ideias que 

mais tarde poderiam ser discutidas em conselho pedagógico. Eram enunciadas 

as ordens de trabalho aquando a convocatória da reunião, sendo debatidas em 

reunião com todos os elementos, consoante o que estava estipulado. Nestas 

reuniões eu limitava-me a escutar e por vezes dar o meu parecer sobre alguns 

pontos. Já as reuniões do grupo de EF eram mais descontraídas, isto é, nós, 

EE, tínhamos à vontade para falar sobre qualquer assunto, uma vez que os 

assuntos eram maioritariamente relacionados com as atividades escolares e 

extraescolares. Nestas reuniões, a nossa opinião era solicitada, por vezes 

houve, também, lugar a divisões de tarefas. 

 

4.2.2 Plano Anual de Atividades 

 

4.2.2.1 Dia de São Martinho 

O dia de São Martinho é comemorado anualmente por toda a comunidade 

escolar. No estabelecimento de ensino em que me encontrava inserida realiza-

se uma feira aberta a toda a comunidade local. Para isso, todos os alunos 

participam na organização, montando barracas que são distribuídas pelas 

turmas, e vendendo produtos caseiros com o objetivo de angariar fundos.  

Estas barracas são montadas pela turma do CEV, no dia anterior e decoradas 

a gosto por cada turma. Como tinha sido submetida a cirurgia recentemente, 

não estava fisicamente disponível para ajudar na montagem e desmontagem 

das barracas, este foi o dia em que regressei à escola após a intervenção 

cirúrgica.  
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4.2.2.2 Corta-Mato na Escola  

O corta-mato é uma das atividades desportivas mais importantes para os 

alunos da escola, e mais uma vez, a organização está ao encargo do 

departamento de EF. Por ser um evento realizado há vários anos, o 

planeamento já estava praticamente definido, com todas as tarefas que eram 

necessários realizar estabelecidas, faltando apenas definir as funções e tarefas 

de cada professor e EE.  

O percurso escolhido para a realização foi o mesmo de anos anteriores, 

havendo apenas necessidade de verificar o estado do terreno, de modo, a 

garantir as condições de segurança para os alunos. Um dos fatores da 

organização que me chamou à atenção foi o facto do inicio e final da prova 

serem realizados em locais distintos, não havendo assim confusões. 

Outro aspeto que considero ser útil e importante foi o facto de entregarmos um 

elástico por cada vez que o aluno passasse por nós, de forma, a haver mais 

controlo no final, sobre o número de voltas realizado por cada aluno, pois em 

caso de dúvidas os elásticos demonstravam o número real completado pelo 

atleta.  

Neste dia as minhas tarefas passaram pela colaboração na marcação do 

percurso e pela entrega de elásticos aos alunos que passassem por mim. A 

realizar esta última tarefa estavam também os restantes EE e um grupo de 

alunos voluntários. 

Quanto à entrega dos prémios, esta foi realizada pelo departamento de EF e os 

EE não tiveram qualquer intervenção nesta fase.  

 

4.2.2.3 Corta-Mato Regional 

Ao contrário da prova anterior, esta não era destinada a todos os alunos, sendo 

apenas convidados a participarem os alunos que na prova anterior subiram ao 
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pódio. Recebendo, portanto, um “passaporte” para uma atividade regional, 

como prémio do seu esforço. 

A realização desta prova teve lugar no circuito de automobilismo de Lousada, 

recebendo, assim, várias escolas localizadas ao seu redor.  

Por se tratar duma prova regional, a organização não esteve a nosso encargo.  

Os nossos deveres, enquanto EE, passaram pela entrega das camisolas a 

todos os alunos de modo, a facilitar a sua localização e, estávamos também 

encarregues de acompanhar os alunos até ao local de partida, assim como 

acompanhar os alunos que terminaram a prova até o local onde estávamos 

todos reunidos. Por fim, entregávamos o lanche a todos os participantes que 

davam a sua prova como finalizada.  

Nesta atividade já sabia com o que contar a nível de competição, uma vez que 

participei na mesma prova desde o 5º ao 9º ano de escolaridade. A minha 

cooperação com este tipo de atividades em diferentes papeis (participante e 

organizador) serviu para firmar a opinião de que a competição deveria ser 

dividia entre alunos federados e não federados, pois existem muitos alunos que 

são atletas de atletismo, o que acaba por desmotivar os nossos alunos menos 

experientes ainda antes do inicio da competição. Contudo, o facto dos nossos 

alunos terem terminado a competição foi motivo de orgulho suficiente, pois eles 

estavam longe de estar preparados para uma prova com aquelas 

características.  

 

4.2.2.4 Dia da Dança 

O Dia da dança trata-se de outro evento organizado anualmente, captando a 

atenção de uma grande parte dos alunos. As restantes atividades letivas foram 

suspensas para que os alunos pudessem presenciar e vivenciar um dia 

diferente.  
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Neste evento, e como fazia parte da organização, colaborei com as professoras 

do departamento de EF na decoração do espaço, colocando fitas e enfeites de 

cartolina em diferentes locais.  

Como forma de abertura das atividades teve lugar uma aula dinamizada por um 

monitor de zumba.  É de salientar que os alunos se mostraram entusiasmados 

com esta atividade, participando desde cedo na organização, assim como a 

realizar as coreografias apresentadas pelo professor/colegas. 

 

4.2.2.5 Mega Atleta  

Esta atividade foi uma novidade para mim, pois não tinha qualquer 

conhecimento sobre o que consistia.  Caracterizava-se por estar aberta a todas 

as turmas e ser o/a professor/a que selecionava os alunos que participavam. 

Os professores começavam por fazer os seguintes testes à sua turma: salto em 

comprimento, lançamento do peso, milha, corrida de velocidade. Posto isto, 

selecionavam os dois melhores resultados (femininos e masculinos). De 

salientar que os alunos me transmitiram que esta era uma das atividades mais 

importantes para eles, pois todos se esforçavam para participarem e serem 

apurados para a fase seguinte. 

Assim como o corta mato escolar, o mega atleta já tinha a sua estrutura 

organizada, sendo apenas necessário fazer pequenos ajustes, como a 

distribuição de tarefas de cada professor/EE. As provas foram realizadas por 

escalões, havendo provas realizadas em simultâneo, corrida de velocidade e 

salto em comprimento, deixando o lançamento do peso e a milha para depois. 

Nesta atividade, fiquei encarregue de realizar a chamada dos alunos para o 

salto em comprimento, assim como dar-lhes permissão para realizarem a 

prova, fazendo também o registo dos saltos. Finda esta modalidade, fiz o 

registo dos dados do lançamento do peso, no qual os colegas mediam a 

distância e eu apenas anotava os resultados.  
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Em suma, gostei de fazer parte da organização desta atividade, pois confirmei 

a informação que me tinham transmitido anteriormente, uma vez que foi notória 

a boa disposição e boa relação entre participantes-professores. Os alunos que 

estavam de fora da atividade pediam para colaborar, contribuindo para um bom 

ambiente da prática desportiva. Sendo visível a diferença do professor de EF 

para um outro professor, pois os alunos reuniam-se essencialmente sobre nos. 

 

4.2.2.6 Torneio de ténis de mesa 

A organização deste torneio fez-se por intermédio de um dos EE, na qual, não 

tive participação, pois o mesmo foi implementado sem solicitar opinião da 

minha parte.  

Contudo, e apesar de não ser uma atividade com a qual estivesse à vontade, 

sempre me mostrei disponível para ajudar nas tarefas que fossem necessárias. 

No entanto, este torneio foi realizado essencialmente enquanto eu estava a dar 

aulas, não me permitindo também, por isso, participar da sua organização, 

fazendo apenas a divulgação da atividade junto dos meus alunos.  

No dia da prova ficou definido que iria arbitrar uma das mesas, no entanto, e 

devido às más condições meteorológicas não foi necessário, pois houve um 

ajustamento do planeamento, assim, o meu papel foi meramente de 

observação dos meus colegas EE. 

 

4.2.2.7 Semana de Mérito: Caminhada, Parque Aquático e Surf Solidário 

Como o próprio nome indica, estas atividades foram destinadas a um grupo de 

alunos específico, uns por mérito desportivo e outros pelo mérito de terminar o 

ensino básico. A caminhada foi destinada a todas as turmas de 9º Ano, o 

parque aquático foi para alunos que desempenharam funções no desporto 
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escolar ou que tiveram bons resultados nas provas desportivas realizadas na 

escola. 

Com tudo isto, a última semana de aulas foi especial tanto para os alunos 

como para nós EE. Foi especial, porque em todas as atividades os alunos 

foram impecáveis connosco, houve diálogos nunca antes tidos, os alunos 

demonstraram carinho e afeto por nós, foi uma semana de emoções fortes. 

Em todas as atividades, os EE presentes tiveram como função acompanhar os 

alunos durante as tarefas estipuladas para os diferentes dias. Na caminhada 

cada EE acompanhou uma turma desde o início ao final da mesma, fazendo o 

respetivo lanche no final. No parque aquático, a supervisão foi realizada 

através do acompanhamento dos alunos de perto nas diversas atividades. 

Relativamente ao surf solidário comecei por acompanhar os alunos desde o 

local onde se equipavam até ao mar, ficando sempre responsável por um grupo 

que ficava à espera da sua vez dentro de água. Após algum tempo eu troquei 

de funções com outro EE e passei a fazer a vigilância da zona onde os alunos 

se mantiveram a apanhar sol.  

 

4.2.3 Desporto Escolar 

 

4.2.3.1 Captações para o Desporto Escolar 

O DE na escola onde fui estagiária, tem como objetivo proporcionar aos alunos 

o acesso à prática desportiva regular e de qualidade, contribuindo para a 

promoção do sucesso escolar dos mesmos, um estilo de vida ativa e saudável. 

As captações foram realizadas separadamente entre ciclos, sendo feitas em 

dias distintos.  
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As modalidades de DE abertas foram: badminton, andebol feminino, orientação 

e patinagem. Ficando os EE a acompanhar orientação, uma vez que o PC era 

o responsável pela modalidade. 

Nas captações, ficamos responsáveis por ajudar a montar e desmontar as 

balizas, assim como orientar os alunos no ponto de partida. Posto isso, a nossa 

função na hora da atividade era distribuir e recolher os mapas e respetivos 

cartões de controlo.  

 

4.2.3.2 Orientação  

Uma modalidade com a qual nunca me identifiquei muito, enquanto estudante, 

pois, as minhas preferências desportivas eram outras, ainda hoje continuam a 

ser. Contudo, era a atividade que tinha que acompanhar e deveria demonstrar 

confiança nessa função, por isso, comecei por analisar os mapas da escola de 

modo, a saber como responder aos alunos em caso de dúvidas. Após todo o 

estudo feito, foi hora de analisar a forma como o PC orientava os alunos e 

como lhes tirava as dúvidas. Aos EE foram atribuídas tarefas para os treinos, 

ou seja, estavam responsáveis por tal, acompanhando e orientando nós os 

alunos. Devido às minhas outras responsabilidades profissionais o PC 

dispensou-me de algumas tarefas inerentes a esta atividade por compreender 

a minha falta de disponibilidade. No entanto, sempre que foi possível estive 

presente, tanto em treinos como nas competições existentes. 

Na atividade em que estive presente, fiquei responsável por juntar os alunos 

quando estes terminavam a prova. Estas provas serviram para estabelecer 

uma relação com aqueles alunos, pois eles chegavam e partilhavam as suas 

conquistas e suas principais dificuldades.  

 



 

64 

4.2.3.3 Dia do Futebol Feminino: a junção de duas paixões  

Um dia muito diferente. Um misto de sensações inexplicável, onde havia a 

junção do gosto pela modalidade e pelo ensino. Tudo isto começa com a 

receção de um e-mail, que convidava a escola para participar no “Dia do 

Futebol Feminino", que surge da parceria estabelecida entre a Federação 

Portuguesa de Futebol e a Coordenação Nacional do Desporto Escolar, sendo 

um dos objetivos o desenvolvimento do Futebol Feminino em Portugal. Os 

organizadores delinearam que o evento seria realizado no complexo desportivo 

de Lousada, para o qual cada escola poderia inscrever uma equipa de sub-13 

e/ou sub-15, todavia a nossa inscreveu-se apenas no escalão sub-15, por falta 

de jogadoras para o escalão mais novo. 

A organização definiu que haveriam dois grupos por escalão. Na primeira fase, 

os jogos realizavam-se entre as equipas de cada grupo, e posteriormente 

conforme os resultados as duas primeiras equipas passavam à fase seguinte e 

assim sucessivamente. A equipa vencedora do torneio teria o direito de 

participar na festa do futebol feminino realizada no Jamor, aquando a final da 

taça de Portugal. 

Mas nem tudo foi tão claro quanto os e-mails recebidos. Tomada a decisão de 

assumir o papel de treinadora, era necessário arranjar uma equipa. Para isso, 

comecei a falar com algumas alunas e estas iniciaram o processo de 

divulgação da noticia pela escola, enquanto eu preparava os cartazes para 

afixar pela mesma. 

Após receber algumas inscrições e encontrar uma hora em que conseguisse 

reunir com todas as atletas, marcamos um treino, e foi aí que tive das maiores 

surpresas. Para a equipa de sub-15 apareceram apenas 7 alunas das 11 

inscritas, enquanto 5 alunas candidatas às sub-13 mostraram-se empenhadas 

em arranjar mais 2 colegas para que fosse possível inscrever a equipa no 

torneio, no entanto, estes números colocavam de fora a hipótese de ter 

jogadoras suplentes. Ao contrário do esperado, não me foi possível fazer 

seleção das jogadoras, pois o número de inscrições que tinha era o mesmo 
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que seria possível inscrever no torneio. Contudo, com muita pena minha não foi 

possível inscrever as sub-13 por falta de jogadoras, como já havia mencionado. 

Devido ao pouco tempo que tivemos para treinar, não me foi possível transmitir 

para as alunas o que pretendia para uma boa exibição, no entanto, mostrei-

lhes a importância de uma correta posição em campo e quais as funções que 

teriam no mesmo, de modo a que no jogo as jogadoras não se juntassem todas 

no local da bola, como foi o caso do primeiro treino.  

Assumi o controlo total das funções, desde inscrever a equipa, treinar a 

mesma, selecionar equipamentos, fazer requisição dos lanches, requisição do 

almoço, transporte das atletas da escola ao local da atividade. Tive o apoio do 

EE Ricardo, que me acompanhou no dia da prova, colaborando deste modo a 

liderar uma equipa fora da escola, sem a presença do PC, assumindo assim 

esta responsabilidade. E se até aqui, tudo isto me encheu de emoções fortes, o 

dia do torneio, fez com que isso aumentasse ainda mais, pois, só o prazer de 

ver as jogadoras tão felizes como eu durante a prova foi extremamente 

recompensador, colocando de parte, os resultados menos conseguidos.  

Por fim, o contacto que mantive com este grupo de alunas foi sem dúvida o 

maior ganho deste torneio, uma vez, que depois disto, as conversas com elas 

eram imensas. Juntando deste modo, os meus dois maiores gostos, a profissão 

que sempre sonhei, o ensino, e a modalidade que mais gosto, o Futebol.  

 

4.3. Área 3 – Desenvolvimento Pessoal 

 

4.3.1 Professor Reflexivo 

De acordo com Alarcão (1996, p.175) sobre a reflexão “baseia-a na vontade, 

no pensamento, em atitudes de questionamento e curiosidade, na busca da 
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verdade e da justiça”. Assim, cabe a cada professor viver essa procura de 

conhecimento, tornando-se assim um profissional mais competente. 

Ainda segundo Alarcão (1996) a necessidade de reflexão surge no âmbito de 

falhanços na formação, de carácter mais tecnicista ou mecanicista, que através 

da sua implementação desativavam a reflexão, processo natural do indivíduo 

racional, por isso, passou-se a valorizar os processos cognitivos e a dimensão 

humana na aprendizagem. 

O foco da reflexão do professor não deve centrar-se apenas no decorrer na 

aula, mas sim em toda a atuação do professor. Alarcão (1996, p. 177) defende 

“o conceito de professor reflexivo não se esgota no imediato da sua ação 

docente”. 

Foi através da reflexão que consegui ultrapassar os problemas e obstáculos 

com que fui confrontada durante todo o ano letivo. Sentindo grande dificuldade 

em encontrar soluções para os problemas que me iam surgindo, pois, a falta de 

experiência foi visível. 

Durante este processo atendi a três níveis de reflexão definidos por Schon 

(1987): reflexão na ação; reflexão sobre a ação e reflexão sobre a ação na 

ação. A primeira ocorre quando o professor é confrontado com situações 

imprevistas e opta por uma forma de atuar, refletindo simultaneamente sobre 

tal escolha. Já a reflexão sobre a ação, implica um período de reflexão acerca 

da sua ação, podendo surgir após o final da aula de forma, a compreender os 

motivos de decisão tomadas durante a aula. Por fim, mas não menos 

importante, a reflexão sobre a ação na ação, é uma atitude reflexiva realizada 

após a reflexão sobre a ação e que permite ao professor tornar-se mais 

competente. É através desta que se atribui um significado ao que aconteceu, 

criando conhecimento e preparando melhor o professor para situações que 

possam surgir posteriormente. 

Com todos estes três níveis senti-me mais confiante e capaz de lidar com 

imprevistos que ocorriam durante o tempo de aula, assim como conseguia 
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responder de melhor forma quando algo do exercício não estava a correr como 

esperado. 

 

4.3.2. Observação das Aulas 

Sempre considerei a observação como um método de aprendizagem, e este 

ano cimentei ainda mais essa opinião. Para Alarcão (1996) a observação está 

dividida em três tipologias: naturalística, ocasional e sistemática. 

Na observação naturalística o observador tende a registar tudo o que ocorre na 

sala de aula durante um período de tempo, tendo esta como objetivo obter um 

registo, o mais detalhado possível, de modo, a explicar o porquê de certas 

ações. Este tipo de observação é utilizado maioritariamente por um observador 

mais experiente, sendo este por norma o supervisor (PC). 

Quanto à observação ocasional, esta focaliza-se num determinado aspeto do 

processo de ensino aprendizagem, isto é, é apenas observado um aspeto que 

irá ser alvo de descrição detalhada procurando estabelecer conclusões e 

previsões acerca do sujeito alvo de observação. 

Por fim, na observação sistemática há o recurso a instrumentos, por exemplo, 

os sistemas de sinais ou categorias. Aqui o observado pode também ser 

observador através da visualização de vídeos das suas aulas, ou então 

observar outras aulas, tanto colegas estagiários como de outros professores. 

Durante todo o ano letivo observei sempre que me era possível as aulas dos 

meus colegas, assim como as aulas lecionadas pelo professor cooperante. 

Quando me encontrava no papel do observador não senti qualquer 

constrangimento, pois o foco principal, era a prestação do meu colega. 

Todavia, quando as situações se invertiam e era a minha vez de ser observada 

senti um aumento dos meus níveis de ansiedade, que foram decrescendo com 

o passar do tempo e com o aumento da minha segurança e confiança. 

Adicionalmente, o facto de ser observada/avaliada foi positivo, pois obtinha 
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informação dos pontos a melhorar, o facto de obter o feedback por parte dos 

meus colegas e do PC sobre o que correu mal, fez-me refletir posteriormente 

sobre a minha ação e como a modificar, consoante a informação dada por eles, 

pois normalmente eles sugeriam o que deveria ou não fazer.  

Este papel de observada e/ou observadora foi bastante enriquecedor para mim, 

sendo um dos pontos essenciais para o meu crescimento enquanto professora 

estagiária.
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5. Reflexão Final



 

 



 

71 

5. Reflexão Final 
 

Chega assim o final desta etapa, sendo o mesmo encarado como um momento 

de satisfação extremo, já que termino assim o último desafio proposto por um 

plano do qual já faço parte há três anos. No entanto, tenho plena consciência 

que a minha aprendizagem não fica por aqui, pois vivemos numa contínua 

aprendizagem, e quem se rejeita a aceitar isso rejeita o conhecimento. 

Durante estes dois últimos anos, essencialmente, cresci tanto a nível pessoal 

como profissional, estive em dois locais de estágio completamente diferentes, 

uma vez que no ano anterior realizei estágio durante o primeiro período numa 

outra escola, contudo, pudendo retirar aprendizagens de ambos, podendo 

considerar-me sortuda por tal feito.  

Relativamente às expectativas, senti a pressão de ser avaliada 

constantemente, senti o EP como um exame, no entanto, e com o decorrer 

deste, fui analisando que não era bem assim, pois toda a avaliação existente 

era com o intuito de me fazer ser melhor professora. No entanto, as 

expectativas foram correspondidas quase na totalidade, trazendo o PC como 

uma referência, pela forma que encara o ensino da Educação Física, o que me 

fez alargar todas as minhas ideologias e conhecimento enquanto professora da 

disciplina. Nomeadamente à turma que fiquei responsável, esta nem sempre foi 

fácil, havendo alguns alunos com um comportamento pior que o esperado, 

havendo necessidade de intervir diversas vezes.  

Fazendo agora um balanço deste ano,  não me esquecerei dos meus colegas 

do NE, uma vez que foram neles que me apoiei sempre que foi necessário, 

apesar de todas as discussões e desentendimentos, sendo também 

importantes, pois os debates existentes traziam sempre algo que pudesse ser 

útil, assim como as relações estabelecidas com o PC, onde este foi 

fundamental, pois fez de tudo para que crescêssemos o mais possível. Quanto 

à comunidade escolar, não há muito a acrescentar, nunca nos sentimos mal, 
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pois havia sempre um sorriso assim que pisávamos o chão da escola, sendo 

acarinhados por todos os intervenientes. 

Por fim, e além de tudo o que já fui relatado anteriormente, o RE permitiu-me 

uma maior reflexão acerca da minha ação enquanto professora estagiária. 

Sendo a reflexão uma ferramenta necessária frequentemente, de modo a 

crescermos enquanto profissionais, existindo notórias vantagens que advém 

delas, o que foi o caso deste ano enquanto EE.
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