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Resumo
O presente documento foi realizado no âmbito do Estágio Profissional
levado a cabo na Escola Secundária de Valongo, durante o ano letivo de
2014/2015, considerado no plano de estudos da Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto, no 2º ciclo de estudos conducente ao grau de mestre
em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.
Este Relatório visa apresentar todo o percurso vivenciado no ensino de alunos
do 11º ano de escolaridade, numa escola pública, conforme pode ser
evidenciado nas reflexões produzidas a partir das práticas e de um estudo de
investigação desenvolvido na articulação destas com fundamentos didáticos e
metodológicos do desporto. Apresenta-se, assim, como um documento de
grande importância pessoal, na medida em que me permitiu consciencializar e
aprofundar todo o meu processo de desenvolvimento no âmbito do Estágio
Profissional, bem como formas de perspetivar o que é um percurso formativo
inicial para um futuro Professor de Educação Física.
Este documento compreende cinco capítulos: a introdução onde se apresenta
os objetivos do Relatório de Estágio Profissional, a contextualização e a
estrutura do documento; o “Enquadramento Pessoal e Expetativas” com os
meus dados biográficos e todo o meu percurso académico e desportivo até ao
momento do estágio profissional assim como as expetativas que criei neste
âmbito; o enquadramento da prática profissional, onde explicito o entendimento
sobre o Estágio Pedagógico e as condições em que trabalhei; uma reflexão em
três diferentes áreas de desempenho no ensino (organização e gestão do
ensino e da aprendizagem, relação com a comunidade educativa e
desenvolvimento profissional); uma conclusão, onde sublinho as minhas
aprendizagens mais relevantes no estágio profissional, sem deixar de referir
algumas expectativas face ao futuro, após o término do ano letivo.

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, ENSINO, EDUCAÇÃO
FÍSICA, DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL
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Abstract
This document was prepared under the Professional Training taken
place at the Secondary School of Valongo, in the school year of 2014/2015,
according to the syllabus set at the Faculty of Sports in Oporto University,
during the 2nd cycle of studies leading to master's degree in Physical Education
Teaching (both in elementary and secondary education).
This Vocational Training Report aims to present what was experienced while
teaching adolescent students of 11th grade in a public school, as it is evidenced
through the reflections produced from practice and some research conducted to
connect the latter to principles and studies based on teaching and methodology
of sports. Therefore, it is a very important personal document, seeing that it
allowed me to become aware and to deepen my development process within
the professional training and the ways one can build some perspectives on an
initial training course for a future Professor of Physical Education.
This document comprises five chapters: the first is the introduction, in which the
objectives of this Vocational Training Report are presented, as well as its
context of production and the structure adopted; the second, entitled
"Framework and Personal Expectations", consists of my biographical data, all
my academic and sporting experiences until this professional training began,
and the expectations I built as I entered the school for teaching; the following
deals with a framework of professional practice where some explicit
understanding of Teacher Training and the conditions under which I worked can
be found; the fourth is based on some reflection focused on three different
performance areas of teaching (organization and management of teaching and
learning,

relationship

with

educational

community

and

professional

development) ); finally, the fifth presents the conclusion, underlining what was
actually learned and considered relevant in this period of teaching experience
and, moreover, mentioning some expectations regarding the future.

KEYWORDS:
PROFESSIONAL TRAINING, TEACHING, PHYSICAL
EDUCATION, PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
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1. Introdução

O presente documento foi realizado no âmbito do Estágio Profissional
(EP), unidade curricular inserida no 2º ciclo de estudos da Faculdade de
Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), correspondente ao grau de
Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário
(EEFEBS) durante o ano letivo 2014/2015.
“Em termos institucionais o estágio profissional é uma unidade curricular
do segundo ciclo de estudo conducente à obtenção do grau de Mestre em
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, mais
especificamente no segundo ano, incorporando duas componentes: a) a
prática de ensino supervisionada, realizada numa escola cooperante com
protocolo com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e b) o
relatório de estágio, orientado por um professor da Faculdade, o responsável
da instituição de ensino superior pela supervisão do estudante estagiário no
contexto da prática de ensino supervisionado” (Batista & Queirós, 2013, p.37).
No que diz respeito ao presente Relatório, este tem como objetivo
reproduzir todas as minhas vivências ao longo de todo o EP, bem como as
minhas reflexões acerca do meio envolvente onde estou inserido; apresentará,
também, os meus pontos fortes, as minhas dificuldades e as estratégias que
utilizei para solucionar os problemas que foram surgindo.
A entrada para o EP permitiu-me conhecer a realidade com que me vou
deparar após concluir o mestrado que me encontro a realizar.
Iniciei a minha prática pedagógica como professor de Educação Física
do 11º ano da Escola Secundária de Valongo, integrado num Núcleo de
Estágio constituído por três estudantes-estagiários e dois professores
orientadores – um da escola e o outro da FADEUP; fiquei responsável pela
lecionação de uma turma do 11º ano (como acima referi) e partilhei, com os
meus restantes colegas, a lecionação de uma turma do 6º ano do Ensino
Básico.
Segundo Alarcão e Tavares (2003) “o objetivo da supervisão não é
apenas o desenvolvimento do conhecimento, visa também o desabrochar de
1

capacidades reflexivas e o repensar de atitudes, contribuindo para uma prática
de ensino mais eficaz, mais comprometida, mais pessoal e mais autêntica”
Posto isto, a realização da nossa prática foi um espaço onde o professor
atua e reflete sobre os seus comportamentos, de forma a desenvolver
capacidades, conhecimentos e atitudes que não dependem apenas da de um
vasto leque de conhecimento científico mas também de um outro tipo de
conhecimento através das experiências vivenciadas na prática. Neste sentido
há três atitudes que são necessárias para ação reflexiva: capacidade para
aceitar críticas, ouvir opiniões e aceitar alternativas; responsabilidade –
reflexão pessoal sobre as consequências da sua ação; empenho – capacidade
de renovar a ação evitando a rotina (Zeichner, 1993).
Este documento encontra-se dividido em três diferentes áreas: a do
enquadramento pessoal, a do enquadramento da prática e a da realização da
prática profissional.
Relativamente ao enquadramento pessoal, exponho os meus dados
biográficos e todos os momentos marcantes - académicos e desportivos – que
antecederam o EP e que tiveram uma grande influência na conceção de
Educação Física que fui criando ao longo do tempo. Por fim, apresento as
expetativas que tenho em relação ao EP.
No segundo ponto, enquadramento da prática, identifico a escola
enquanto instituição, como é a escola onde realizo o EP e caraterizo as turmas
com a qual trabalhei ao longo de todo o ano.
Por último, a área relativa à realização da prática profissional encontrase subdividida em três momentos: Organização e Gestão do Ensino e da
Aprendizagem; Participação na Escola e Relações com a Comunidade;
Desenvolvimento Profissional; todas elas têm como princípio as reflexões
realizadas ao longo de todo o EP, que serviram para desenvolver as minhas
competências. Para além do acima referido, incluo o Projeto de Investigação
que é referente a um estudo de caso de uma aluna com NEE, apresentando
como problema a síndrome de Prader Willi.
No que diz respeito à conclusão e a perspetivas futuras, refiro todos os
contributos que beneficiaram o meu desenvolvimento nesta profissão, bem
2

como as ideias e os projetos que prevejo no meu futuro profissional.
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2. Enquadramento pessoal e expetativas
2.1. Dados Biográficos e Formação Inicial
Eu, Pedro Santos, nasci em 20 de agosto de 1991, no Porto, e sempre
tive um grande interesse pelo desporto.
Fazendo uma análise retrospetiva, este interesse formou-se com o
futebol, que começou a fazer parte da minha vida desde muito cedo. O desejo
de treinar, de competir e de fazer parte de uma equipa, dando sempre o meu
melhor, revelou-se na escola, na família, entre amigos e, consequentemente,
em tudo o que me rodeava; acredito que o futebol contribuiu para formar o meu
caráter. Não tenho dúvidas de que me auxiliou significativamente na minha
progressão, no dia a dia, enriquecendo os meus conhecimentos e reforçando a
minha auto estima.
Devo salientar que, ao iniciar as atividades letivas no 1º ciclo, comecei,
simultaneamente, a minha atividade no futebol no Clube Recreativo Ataense.
Foram anos que dediquei, à modalidade, com muito esforço, mas com muita
alegria, sentindo-me vitorioso quando conquistava prémios de melhor jogador troféus que tanto orgulhavam os meus treinadores, os dirigentes, colegas e a
mim próprio, naturalmente. Ainda hoje, olhando para esses momentos, sinto
orgulho e saudade de todas as etapas e de todos os momentos que se
cruzaram ao longo da minha vida.
Lado a lado com o futebol, surgiram, no 2º e no 3º ciclos, as aulas de
Educação Física. Esta disciplina cativou-me para as restantes modalidades
desportivas, cada uma com a sua riqueza, ficando cada vez mais confiante de
que era esta a área que tanto desejava para o meu futuro profissional.
O meu gosto por desporto era indiscutível, desde o futebol, às aulas de
Educação Física e até mesmo na forma como ocupava os meus tempos livres.
O futebol, para além de ter sido o impulsionador na minha paixão pelo
desporto, foi também o impulsionador na paixão pelo ensino. Durante os
treinos, surgia frequentemente a oportunidade de nos ajudarmos uns aos
outros e a minha satisfação crescia quando verificava que o que eu transmitia
5

possibilitava mudanças positivas nos meus colegas, permitindo-lhes melhorias,
conseguindo, por vezes, arranjar estratégias mais eficazes para o seu
desempenho, quando estes não compreendiam a mensagem do treinador. A
pouco e pouco, senti a motivação e o desejo de estudar a modalidade para
ajudar cada vez mais e melhor os atletas que praticavam futebol; este gosto foi
intensificando, pois adorava a sensação de felicidade ao ver os bons resultados
dos meus colegas, sentindo-os crescer e, principalmente, a vê-los motivados,
confiantes e alegres nas suas atitudes e atividades. A partir desse momento,
tive a certeza de que queria ser professor de Educação Física. No entanto, no
ensino secundário, optei por não seguir o curso de desporto, pelo facto de me
alertarem para a falta de emprego. Desta forma, optei por seguir o curso de
ciências e tecnologias, dado que abrangia várias áreas, nomeadamente a do
desporto.
Apesar de todos os receios, nada me fez mudar de opinião; ingressar na
Faculdade de Desporto tornou-se um objetivo fundamental na minha carreira.
Lutei sempre com determinação para que isso se concretizasse e foi assim que
com o meu empenho e com a minha dedicação superei todas as dificuldades e
tornei esta etapa da minha vida mais feliz.
Depois de alcançado o objetivo, surgiu, na Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto, a partir do Professor Doutor Daniel Barreira, a primeira
oportunidade de treinar/ensinar um grupo de formação no Leixões Sport Clube.
Fiquei responsável pelo treino de Guarda-Redes dos iniciados e depois juvenis.
Inicialmente, senti dificuldades que foram superadas no decorrer da época
desportiva. No primeiro confronto, tive a confirmação de tudo o que me movia
neste percurso: a dedicação e o empenho que transmitia para que os jovens
adquirissem desde muito cedo toda uma gama, rica e variada, de habilidades
técnicas, através de uma prática multidisciplinar da atividade desportiva. Sendo
eu mentor destes jovens, foi muito gratificante e, ao mesmo tempo
compensador, todo o trabalho realizado nos treinos ao apurar as melhorias
significativas de cada um, obtendo resultados bastante positivos. É evidente
que esta experiência constituiu uma prática verdadeiramente enriquecedora
para a minha formação profissional e pessoal.
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Após ingressar no mestrado de ensino de Educação Física, nos ensinos
básico e secundário, e ao deparar-me com as diversas didáticas, cresceu em
mim a certeza de querer fazer do meu futuro profissional o ensino.
Concluo, fazendo minhas as palavras de Cora Coralina e Lao-Tsé,
citando-os, respetivamente:
“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”
“Se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia.
Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo toda a vida.”

2.2. Expetativas
Depois de tanto caminho percorrido finalmente atingi o meu primeiro
objetivo. Os anos foram passando, e o meu primeiro contacto como professorestagiário de Educação Física teve início. No entanto, até chegar aqui, fui
amadurecendo e percebendo que a vida é feita de sacrifícios e pelo ultrapassar
de grandes dificuldades. O facto de estar integrado no mestrado de ensino de
educação física nos ensinos básico e secundário não me garante, após a sua
conclusão, emprego nem de imediato nem sequer a curto prazo. Esta situação
deixa-me bastante apreensivo, porque sinto que estou à procura de algo que
se encontra longe, muito longe de alcançar. Antes de mim, existem milhares de
professores à minha frente à procura do mesmo objetivo. Essa luta não é
saudável, porque, com as dificuldades em que vivemos, só mesmo esta
agravante para dificultar ainda mais o desejo de trabalhar e ganhar
independência, como é o meu caso. Apesar destes fatores o estágio foi
realizado com máximo de afinco e aproveitei a experiência no seu explendor.
As expetativas foram altas em todas vertentes. O cargo de professor
exige uma responsabilidade acrescida. Encontrei pela frente alunos com
diferentes características, personalidades e formas de estar na aula e coube, a
nós professores, transmitir conhecimentos de feição a que todos entendessem
e se criasse boa dinâmica na aula. Quanto às condições, essas, na minha
opinião, são excelentes e nada posso criticar face ao que tive à minha
disposição. Não houveram desculpas para não realizar um bom trabalho.
Aprendi, também, com aqueles que se encontram na escola há mais
tempo. Foram essas pessoas que nos transmitiram as suas experiências. Os
7

alunos, neste ponto, tiveram também um papel fundamental, porque
funcionaram como a minha primeira experiência e, definitivamente, muito
aprendi com eles
Da mesma forma que as expetativas foram altas, o meu empenho de
igual nível: ser um “professor” exemplar, sempre disponível e com humildade
para aprender todos os dias algo novo. Para isso, e como não poderia deixar
de ser, contei sempre com a ajuda do professor cooperante que teve um papel
importante neste processo de formação.
Quanto a este professor, fiquei com uma ideia bastante positiva. É uma
pessoa bastante exigente e sempre ao dispor para qualquer tipo de situação
que o núcleo de estágio pudesse necessitar
O estágio foi para mim muito enriquecedor e uma grande experiência que
guardarei durante toda a minha vida.
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3. Enquadramento da prática profissional
3.1. Entendimento de Estágio Pedagógico
O estágio profissional visa a inserção de jovens na vida ativa,
complementando uma qualificação preexistente através de uma formação
prática, a decorrer em contexto laboral. (Diário da República nº 181 Série I
Parte B de 07/08/2000 Portaria nº 567/2000 de 07-08-2000) De acordo com o
referido, e na minha perspetiva, pretende-se que o estagiário utilize de forma
competente a formação recebida e seja capaz de a adaptar face à realidade da
profissão.
O objetivo primordial do estágio profissional é a integração no exercício
da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real,
desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros
docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios
e exigências da profissão. (Matos, 2011). De facto, uma prática reflexiva
proporciona aos professores oportunidades para o seu desenvolvimento,
tornando-os profissionais mais responsáveis, pois, quando o professor analisa
o ensino e a aprendizagem, reconstrói os conhecimentos, os sentimentos e as
ações.
Neste sentido, a formação inicial acarreta diversos objetivos, sendo
fundamental a formação pessoal e social, favorecendo a adoção de atitudes de
reflexão, de autonomia, de cooperação e de participação, bem como a
interiorização de valores deontológicos e a capacidade de perceção de
princípios; a formação científica, tecnológica, técnica ou artística na respetiva
especialidade; a formação científica no domínio pedagógico-didático; o
desenvolvimento progressivo das competências docentes a integrar no
exercício da prática pedagógica e o desenvolvimento de capacidades e
atitudes de análise crítica, de inovação e investigação pedagógica. (Artigo 7º
do Decreto-Lei nº 344/89, de 11 de Outubro)
É visível a mutualidade presente na formação inicial, em que os que
ensinam e os que aprendem são sujeitos de um processo de formação, de
construção e de criação. Exige do professor, ali na condição de estagiário,
9

desacomodar-se dos ritos e práticas rotineiras e, através do exercício da
observação e da análise crítica do próprio quotidiano, coparticipar e intervir na
práxis pedagógica, bem como na organização do espaço escolar, tendo como
base o referencial teórico apreendido e construído no decorrer do curso. Com
estas características, o estágio apropria-se de dimensões capazes de
instrumentar formadores e formandos para o confronto de paradigmas,
estimulando-os à observação das atuações dos variados segmentos, à
perceção crítica do dia-a-dia da escola e à análise do real papel que a mesma
exerce na comunidade. Poderá ainda realizar a leitura de como se estabelecem
as relações no interior da escola e fora dela, no que diz respeito ao
atendimento ou não às necessidades da comunidade escolar. Finalmente, é
reconhecido na disciplina de Educação Física um espaço interativo de revisão
do fazer pedagógico específico, de trabalho interdisciplinar e de enriquecimento
profissional, somando-se a esta formação a consciência política e social
necessária à compreensão e inclusão no mundo do trabalho. (Freire, 1996).

3.2. A escola como instituição
A escola é uma instituição social com um objetivo explícito: o
desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos,
por meio da aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, habilidades,
procedimentos, atitudes, e valores) que, aliás, deve acontecer de maneira
contextualizada, desenvolvendo nos discentes a capacidade de se tornarem
cidadãos participativos na sociedade em que vivem.
Eis o meu grande desafio: fazer do ambiente escolar um meio que
favoreça a aprendizagem, onde a escola deixe de ser apenas um ponto de
encontro e passe a ser, além disso, encontro com o saber com descobertas de
forma prazerosa e funcional, conforme Libâneo (2005, p.117):
“Devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela mediante a
qual a escola promove, para todos, o domínio dos conhecimentos e o
desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento
de necessidades individuais e sociais dos alunos.”
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Neste contexto, as sociedades democráticas devem oferecer um sistema
educativo capaz de assegurar para que todos os alunos consigam atingir o
máximo das suas potencialidades, através das mesmas possibilidades e
oportunidades (Pereira, 2004).
A escola pode ainda ser entendida como um espaço sócio-cultural, ou
seja, como um espaço social próprio, regido numa dupla dimensão. Numa
dimensão institucional, através de um conjunto de normas e regras, que
procuram igualar e delimitar a ação dos seus sujeitos, numa dimensão do
quotidiano, através de um complexo contexto de relações sociais entre os
sujeitos envolvidos. Um processo de apropriação constante dos espaços, das
normas, das práticas e dos saberes dão forma à vida escolar, como produto de
uma ação recíproca entre o sujeito e a instituição, esse processo é
heterogéneo (Ezpeleta & Rockwell, 1986, cit. por Dayrell, 1996).

3.3. A Escola Secundária de Valongo
No agrupamento de Escolas de Valongo, está inserida a Escola
Secundária de Valongo (ESV), onde me encontro a realizar o estágio
profissional. É uma escola pública, que inclui o 3.º ciclo do ensino básico (7º, 8º
e 9ºano) e o ensino secundário.
A escola tem grande diversidade de espaços e recursos como salas de
estudo, biblioteca escolar, gabinete de apoio ao aluno, projetos e clubes,
importantes para proporcionar um ensino de qualidade aos alunos.
As instalações e condições que a ESV apresenta são, do meu ponto de
vista, excelentes, fornecendo ao aluno tudo o que ele precisa e com qualidade.
No que diz respeito à disciplina de Educação Física, possui dois
espaços reservados à disciplina: um espaço exterior e um pavilhão
gimnodesportivo. Estas estruturas têm ótimas condições, tanto ao nível das
instalações como também dos recursos e da quantidade e da qualidade do
material para as aulas.
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Mesmo dentro do pavilhão, é possível fazer uma apresentação com
meios audiovisuais, o que pode ser facilitador processo pedagógico de
ensino/aprendizagem.
O núcleo de estágio é composto por três elementos: o Edouard Costa, o
José Diaz e eu. Apenas nos conhecemos no contexto do estágio. Aos poucos o
núcleo foi ganhando um maior entrosamento e uma maior dinâmica de
trabalho, essencial para o ano letivo que se apresentou.

3.4. A Turma
A turma do 11º ano que me foi atribuída é constituída por 13 alunos. É
pequena, mas é ideal para desenvolver um bom trabalho e contribuir para uma
evolução mais rápida dos alunos. Destes, 5 são do sexo masculino e 8 do
feminino. As idades encontram-se entre os 15 e 16 anos, sendo estes os
predominantes. A média de alturas encontra-se nos 1,68m, tendo o aluno mais
baixo 1,56m e o mais alto 1,87m.
No que toca à localização espacial dos alunos, estes são, na sua
maioria, da área de localização da escola, portanto o tempo casa-escola é
reduzido.
De acordo com o IMC apresentado por todos os alunos, em média,
encontra-se nos 21,06 o que indica que estamos perante uma turma
aparentemente saudável. No entanto, existe uma exceção: um aluno possui um
IMC de 17,42 encontrando-se abaixo daquilo que é esperado.
Quanto à escolaridade dos encarregados de educação (pais), estes têm
maioritariamente o 3º ciclo de escolaridade, existindo um com ensino superior.
No que toca às mães, os resultados são idênticos.
Não menos importante, é a situação profissional dos pais: apenas duas
mães se encontram desempregadas.
A responsabilidade de quem fica como encarregado de educação dos
alunos é, maioritariamente, das mães.
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Relativamente às questões no âmbito da saúde, existem, nesta turma,
quatro alunos com problemas, requerendo especial atenção. Uma aluna tem
sinusite que, é uma inflamação da mucosa dos seios da face, região do crânio
formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos; outra
tem asma, conhecida como uma doença inflamatória crónica das vias aéreas; a
terceira tem epilepsia, que consiste em transtornos neurológicos de longa
duração caracterizados por ataques epiléticos; por fim, a quarte aluna sofre de
enxaquecas, problema relacionado com uma desordem neurovascular,
caracterizada por dor de cabeça intensa, pulsante e debilitante. Dos casos
apresentados, só 3 têm de tomar um medicamento regularmente de forma a
controlar a sua doença.
Quanto aos hábitos dos alunos, a hora de deitar é diversa; no entanto, a
grande maioria deita-se a horas adequadas, à exceção de um aluno que se
deita depois da meia noite. A hora de levantar é semelhante para quase todos
os alunos. Através destes dados consegue-se concluir que existem alunos que
não dormem o tempo necessário para se encontrarem bem no dia seguinte.
Por fim, quanto às atividades desportivas praticadas pelos alunos, 5
elementos da turma praticam uma modalidade fora da escola, sendo elas
futebol, futsal, natação, basquetebol, MMA, Taekwondo e Downhill.
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4. Prática profissional

4.1. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem
Neste ponto, tenho como objetivo refletir sobre todos os aspetos da minha
ação considerados importantes, no decorrer do EP, referindo-me à conceção,
planificação, realização e avaliação do ensino, as relações que estas
estabelecem, concedendo sentido e propósito a todo o processo de ensinoaprendizagem.
4.1.1. Conceção: integração na escola e preparação para o ano letivo
De forma a preparar o início do ano letivo, estive presente em todas as
reuniões que serviram para obter informação sobre a escola, conhecer o
próprio espaço, conhecer os docentes e os não docentes, dar oportunidade de
nos apresentarmos e ter conhecimento das turmas atribuídas, caracterizandoas nas reuniões de conselho de turma.
Logo a primeira reunião do núcleo de estágio na Escola Secundária de
Valongo apresentou-se bastante relevante para todos os estagiários, na
medida em que o Professor Cooperante nos apresentou o planeamento e a
calendarização já existente de todas as reuniões onde era relevante a nossa
presença.
Neste início, também estive presente no almoço de professores e
funcionários, o que nos permitiu, de forma mais eficaz, a integração na escola.
Todos estes acontecimentos da primeira semana permitiram-me iniciar o
processo de construção e desenvolvimento daquilo que serei enquanto
professor, oferecendo-me a possibilidade de entender uma realidade sobre a
escola que nunca tive oportunidade de conhecer.
Para dar início ao estágio propriamente dito, ficamos a conhecer o
horário letivo que nos foi atribuído e, numa fase inicial, o professor cooperante
pediu que o nosso núcleo elaborasse a estrutura de um plano de aula e de um
mapa de presenças dos alunos.
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Com várias referências a planos de aula no primeiro ano do MEEFEBS,
não foi difícil encontrar uma estrutura mais adequada às aulas que teríamos de
lecionar; foi, contudo, mais difícil organizar o mapa de presenças, pois tive de
ter em conta as datas de todas as aulas, quer realizasse a aula no pavilhão ou
no exterior e a modalidade em questão (Planeamento).
No dia dezasseis de setembro de dois mil e catorze, tive o primeiro
contacto com os alunos. A primeira aula, que se destinou à apresentação, foi
lecionada pelo PC e serviu para informar os alunos sobre regras de conduta e
critérios de avaliação na disciplina de EF. Após o primeiro dia de
apresentações, tomei a iniciativa de lecionar a minha aula de apresentação, na
última turma, de forma a poder passar por essa experiência. Antes da hora da
aula, senti-me bastante nervoso e ansioso, porque não queria falhar em nada
do que estava planificado. Por essa razão, li e reli vezes sem conta as normas
de conduta e os critérios de avaliação para que, caso houvesse alguma dúvida
por parte de algum aluno, pudesse responder sem hesitações. No momento
deste primeiro contacto, o PC esteve sempre por perto, transmitindo-me
segurança e confiança. Em alguns momentos, sempre que necessitei do seu
auxílio, o PC correspondeu com toda a sua ajuda.
Após as apresentações na primeira aula de cada turma, o professor
decidiu que a responsabilidade da lecionação das segundas aulas era sua para
que a nossa integração fosse gradual e percebêssemos a dinâmica das
mesmas.
4.1.1.1. As inteligências múltiplas de Garden
Após o término das aulas, ficou acertado, na reunião do núcleo com o
PC, que a entrega dos documentos da semana seria feito no final da semana,
podendo o professor corrigir os nossos erros e posteriormente entregar os
mesmos documentos corrigidos de forma a melhorarmos semana após
semana.
Para além disto, tivemos acesso a um questionário referente às
inteligências múltiplas de Garden. Esse questionário serviu para nós,
estudantes estagiários, percebermos o tipo de inteligência que temos. Há
vários tipos de inteligência: a linguística, a lógico-matemática, a espacial, a
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quinestésica, a musical, a interpessoal e a intrapessoal.
Depois de conferir e analisar os resultados, verifiquei o meu perfil;
concluí que a lógico-matemática, a espacial, a quinestésica e a interpessoal
são os mais presentes.
Mas essa não é a única forma que utilizo para adquirir ou transmitir
conhecimento. Através de imagens, da consciencialização do próprio corpo
bem como através da interação com os outros procuro enriquecer quem sou.
Um tipo de inteligência que não possuo, de acordo com o questionário, é
a intrapessoal. De facto, não gosto de estar isolado/sozinho. Na minha opinião,
a partilha de informação é muito mais benéfico do que uma simples
transmissão de conhecimento.

4.1.1.2. A realidade com que me deparei
Após as aulas do PC, a primeira grande responsabilidade surge.
Comecei com as primeiras AD em todas as turmas. Perante tal cenário, senti
muitas dificuldades em perceber quais eram os alunos que me encontrava a
avaliar, tendo necessidade de ter comigo a folha com as respetivas fotografias
para me ajudar nessa tarefa. Por essa razão, as primeiras avaliações foram
mais demoradas. Para que não atrasasse o processo de AD, nesta primeira
fase contei com a ajuda dos meus colegas, dividindo os conteúdos de forma
equitativa.
Com o iniciar da minha prática educativa, os erros começaram a
aparecer, devido à minha inexperiência. Logo nas primeiras ocasiões, o PC
corrigiu-me a postura que deveria assumir perante os alunos bem como a
minha colocação na aula. Isso aconteceu, porque eu não tinha o cuidado de ter
um ângulo de visão que me permitisse observar todos os alunos na aula e no
momento de instrução não me colocava de forma a que obtivesse a atenção de
todos.
Um momento que me surpreendeu no início do ano letivo foi a utilização
do treino funcional nas nossas aulas. Antes de o introduzir, discutiu-se, entre o
núcleo e o PC, como o iríamos realizar com os alunos. O treino funcional, para
mim, é uma novidade, porque nunca tive nenhum tipo de contacto com esta
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prática e, como consequência disso, apresentei grandes dificuldades na
escolha de exercícios e na preparação correta dos mesmos. No entanto, com
ajuda do núcleo e com as suas experiências, essas dificuldades foram
diminuindo.
Nesta fase de grande mudança na minha formação académica, comecei
a sentir imensa dificuldade em adaptar-me ao contexto de escola. Embora
fosse algo que sempre quis, tive que ultrapassar diversas barreiras que me
apareceram pelo caminho. Essas não estavam diretamente ligadas à escola,
mas influenciavam a minha prestação.
Nesta altura, cada um de nós, núcleo de estágio, assumiu a
responsabilidade de lecionar cada turma, ficando a meu cargo a turma do
11ºCT4. Após essa decisão, tive o primeiro contacto com a plataforma moodle
da escola. Esta ferramenta também foi para mim uma surpresa, porque só tive
conhecimento da mesma quando entrei para a FADEUP. Através desta
plataforma, entrego, semanalmente, os planos de aula exigidos, posso atualizar
as pastas para o meu portfólio digital e, por fim, dar informações aos alunos de
tudo o que seja pertinente para a disciplina de EF. Para além disso, tive
também acesso a outra plataforma, sendo esta apenas para os professores,
para escrever os sumários da semana. Numa fase inicial, senti imensas
dificuldades, pois pensava que escrever um sumário seria algo muito simples,
feito em poucas palavras. De facto, poucas palavras são necessárias, mas, o
mais importante, é escrever as que são corretas - algo que só fui melhorando
ao longo do tempo.
Após o nosso NE ter introduzido o treino funcional nas nossas aulas,
verificamos que, embora os alunos realizassem os exercícios propostos, não
havia intensidade e grande dinâmica nos mesmos. Para isso, procuramos
estratégias de modo a que os alunos melhorassem o seu rendimento. Para
isso, elaborei uma folha de registos para todas as aulas do período. Este
material foi bastante difícil de realizar. Foi necessário saber o número de aulas
que iria ter dentro do pavilhão e quando iriam decorrer. Nesta fase, tudo isso
me causou um grande trabalho, ou melhor, causou-me grandes dificuldades.
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No entanto, com o passar do tempo e com alguns ajustes que tive que fazer,
tudo o que parecia complexo se tornou simples.
Logo na segunda aula com o treino funcional, questionou-se a razão de
não se utilizar música nas aulas. O grupo de EF possuía umas colunas que
foram experimentadas e a resposta dos alunos foi bastante positiva,
melhorando o seu empenho e mostrando-se muito mais ativos para a prática.
Nesta fase, começamos as primeiras aulas após decorridas todas as
AD. Neste primeiro período, foi-me atribuída a responsabilidade de lecionar a
unidade didática de voleibol. Logo no primeiro exercício, distribui os alunos no
espaço do pavilhão de uma forma anárquica. Como consequência, isso
dificultou-me a observação dos gestos técnicos de todos os alunos e também
da minha própria intervenção.
Com os resultados da AD na minha turma, preparei exercícios de 1x1
em cooperação e em competição. Numa primeira fase, para mim, fazia sentido,
pois parte da aula seria para treinar um gesto técnico e dar mais oportunidades
de exercitação e, numa segunda fase, para aplicar o aprendido em contexto de
jogo. Mais tarde, conclui que esse pensamento não faria sentido, pois não
posso incutir uma situação de jogo de competição quando os alunos não
dominam as técnicas básicas do jogo de voleibol. Isso só fez com que os
alunos perdessem a dinâmica do jogo, quando o praticavam. Quanto à
organização dos exercícios, o PC referiu que seria mais benéfico que os
rapazes realizassem os exercícios com as raparigas para que eles
potenciassem a sua técnica e elas tivessem oportunidade de aprender. Eu
penso que este ponto de vista tem tanto benefícios como malefícios. Enquanto
as raparigas têm, sem dúvida, a oportunidade de aprender, os rapazes não
conseguem desenvolver as suas capacidades, porque não lhes são
apresentadas dificuldades. O meu raciocínio é mais direcionado neste sentido:
se eu tiver dois atletas, um que corre a uma velocidade alta e outro a uma
velocidade baixa, como vou fazer para que ambos melhorem o seu
rendimento? No meu ponto de vista, não os posso juntar, pois apenas um
beneficiará com isso. O atleta com mais velocidade terá de diminuir a mesma
para que o outro atleta o possa acompanhar. De igual forma se passa na
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escola: os alunos com melhor rendimento ficam desmotivados, pois pouco ou
nada lhes é exigido. No entanto, segui a teoria do PC, pois só experimentando
podia verificar os resultados que iriam obter.

4.1.2. Planeamento

O planeamento para o ano letivo de 2014/2015 já começava a ser perspetivado
desde início do ano letivo com as reuniões do grupo de EF. A partir do
momento em que tivemos conhecimento das turmas que foram atribuídas para
o NE, permitiu-nos saber que modalidades iríamos abordar ao longo dos três
períodos, definindo posteriormente os conteúdos a serem transmitidos e os
seus critérios de avaliação. Para além disso, encontrei-me presente nas
reuniões de conselho de turma e com essa presença permitiu-me conhecer
melhor cada aluno através de informações de anos anteriores relevantes sobre
os mesmos. Posto isto e após a realização da AD e análise dos seus
resultados, obtivemos referências suficientes para proceder aos diferentes
planeamentos: planeamento anual; planeamentos das unidades didáticas e o
planeamento dos planos de aula sendo que todos eles se encontram
interligados.
Logo na primeira semana de aulas o PC pediu a cada estudante
estagiário que elaborasse a estrutura de um plano de aula. No entanto, como
NE, quisemos realizar a estrutura em grupo e na reunião seguinte com o
professor debatemos o que era essencial na estrutura do plano de aula e
ajustamos para que contivesse a informação suficiente e que fosse de fácil
leitura e interpretação. Após longa reunião ficou definido que o plano de aula
continha: Nome do professor responsável pela lecionação; Local onde se
realiza a prática; Data; Hora de início; Hora de Término; Número da aula; Ano
de escolaridade; Turma em questão; Número de alunos previstos; Unidade
Didática a lecionar; Material necessário para a realização da aula; Objetivo
específico; Função Didática; Sumário (posteriormente é prescrito na plataforma
de sumários de ESV); E os exercícios divididos em três partes da aula (inicial,
fundamental e final) de acordo com os seus objetivos operacionais e
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conteúdos, situação de aprendizagem/organização didático-metodológica e
critérios de êxito (podem ser qualitativos e quantitativos). Para além disto existe
ainda espaço para observações, legenda para identificar os esquemas que
podem conter no plano de aula e um quadro para elaborar os grupos de
trabalho na aula. Através desta estrutura, comecei a idealizar os planos de aula
com maior facilidade por ser de fácil utilização e penso que qualquer um
docente de EF entende, sem dificuldades, o que pretendo lecionar em todas as
aulas que preparo (anexo I). Estes planos de aula que construímos para
lecionar as nossas aulas tinham de ser entregues todos os domingos anteriores
à semana de realização dos mesmos via correio eletrónico. Em alguns
momentos não foi possível entregar devido a fatores exteriores previamente
justificados. No entanto, numa fase inicial, os planos muito dificilmente eram
cumpridos conforme estavam idealizados. Devido à inexperiência não
conseguia atingir os objetivos pretendidos da aula e tinha de adequar alguns
exercícios que apresentava, sendo necessário a ajuda do PC que teve um
papel importantíssimo neste ponto. Quando não estava a conseguir atingir o
objetivo do exercício o PC ajudava-me a identificar o que estava menos bem e
o que podíamos melhorar para ser excelente. A minha principal preocupação
nesta fase era não prejudicar a aprendizagem dos alunos. No meu ponto de
vista não existe espaço para erros por parte de um professor, existindo apenas
espaço para melhorar aquilo que já é bom. Foi assim que encarei esta fase de
adaptação à lecionação das aulas e em pouco tempo consegui ultrapassar
estas dificuldades com bastantes reflexões que tinha no final de cada aula e
ouvindo com atenção, as opiniões dos meus colegas de NE e conselhos do
PC.
As reflexões, num primeiro momento, eram demasiado descritivas e
pouco direcionadas para a deteção de erros e problemas existentes na aula
lecionada. Tudo porque a principal preocupação era que os exercícios e a
organização da aula não estivessem comprometidos e as execuções dos
alunos passavam mais despercebidas. Com o tempo, a análise dos
acontecimentos na aula foram melhorando progressivamente e como
consequência comecei a identificar melhor quando um aluno realiza algo
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menos bem e necessita da minha intervenção para corrigir a sua ação e
continuar motivado na sua prática.
Antes de elaborar um plano de aula, que se revelou importante ao longo
de todo ano letivo, temos de saber que conteúdos abordar ao longo das
mesmas e, para isso, foi construído previamente uma unidade didática que se
encontra no módulo quatro do Modelo de Estrutura do Conhecimento
(Vickers,1990). A construção do MEC teve início durante a primeira semana de
aulas, no entanto, senti muitas dificuldades por não saber qual a informação
mais importante a colocar. Quanto à unidade didática, embora após realização
da AD facilitasse a elaboração da mesma, esta ao longo do primeiro período
sofreu algumas alterações devido à evolução dos alunos.
O MEC de voleibol, modalidade a lecionar no primeiro período, só foi
entregue a meio do período, no entanto, com a unidade didática definida, os
conteúdos a lecionar estavam garantidos não prejudicando a processo de
aprendizagem dos alunos.
Estes dois documentos anteriormente referidos (plano de aula e MEC)
só fazem sentido se por trás existir um planeamento anual.
Dos três documentos que o NE teve de criar, este foi, no meu ponto de
vista, o mais fácil. Aqui temos acesso à distribuição das diferentes modalidades
a lecionar ao longo dos três períodos, sem esquecer o roulement de
instalações que cada professor possuía em cada semana (dependendo da
semana, podíamos lecionar aulas no interior ou exterior do pavilhão). Como as
modalidades a lecionar já se encontravam definidas, a elaboração deste
documento tornou-se ainda mais fácil.
Todos estes documentos vieram a tornar-se fundamentais para a minha
organização e prática pedagógica, de modo a poder concentrar-me em outros
aspetos igualmente importantes dentro do contexto de aula e com maior
qualidade de intervenção.
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4.1.3. Realização
Neste ponto, destaco todas as dimensões de intervenção pedagógica
refletindo sobre a sua eficácia nas aulas, a qualidade das intervenções e
gestão das tarefas de acordo com a turma bem como a utilização de algumas
rotinas executadas durante o ano letivo.
“As transformações sociais, cada vez mais rápidas, associadas à
complexidade da dimensão educativa, fazem com que a profissão docente seja
alvo de um conjunto de tarefas, de funções e de papéis difíceis de concretizar,
nomeadamente no seio de instituições escolares cada vez mais heterogéneas
e multiculturais” (Cunha, 2008, p. 17).
Durante a segunda semana de aulas, o NE realizou as AD a todas as
turmas e nas duas unidades didáticas atribuídas a cada turma. Após o final
desta semana, todos teríamos de dar a opinião sobre que turma nós queríamos
para trabalhar ao longo do Estágio Profissional.
Inicialmente, tinha preferência por uma turma de 11º ano de
escolaridade porque teria a oportunidade de lecionar a UD de Futebol. No
entanto, embora a escolha final fosse mesmo uma turma deste respetivo ano
tive preferência por aquela pela qual realizei a apresentação na semana
anterior pois uma vez que foram os primeiros alunos com quem tive as
primeiras intervenções pedagógicas, queria dar continuidade ao que já tinha
começado. O PC não se opôs à decisão tomada, oferecendo a todos total
liberdade de escolha. Outra razão pela qual as turmas ficaram assim
distribuídas entre o NE foi a disponibilidade que cada um tinha para se
apresentar na escola de acordo com o horário que foi fornecido.
O desafio estava assim lançado com uma turma onde é predominante a
presença feminina, com boa capacidade e disponibilidade motora.
Logo nas primeiras semanas, introduzimos o treino funcional na fase
inicial das aulas. Para introduzir este tipo de treino foi necessário debater
dentro das reuniões com o professor orientador, que tipo de exercícios iriam
realizar e como eles estariam dispostos na aula. Após chegada a um consenso,
começamos as aulas sempre da mesma forma, com o treino funcional. Logo na
primeira aula em que foi introduzido, eu com o PC chegamos à conclusão que
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seria necessário melhorar o rendimento dos alunos pois estes encontravam-se
pouco motivados e foi necessário encontrar a raiz desse problema. Chegamos
a duas conclusões: uma, a utilização de música adequada para o pretendido e
a outra, criação de uma tabela em que nela ficavam registados os valores que
cada aluno conseguia realizar em cada estação. Essa tabela foi elaborada por
mim com ajuda do PC.
Embora já tivesse realizado um pequeno esboço, esta encontrava-se
muito incompleta e foi necessário o seu aperfeiçoamento demorando imenso
tempo até a completar. No entanto, e como refiro no meu diário de bordo,
serviu para melhorar a minha prática:
“Como não fiquei responsável pelo lecionar das turmas, dediquei-me a
melhorar a folha de registo de treino funcional que se encontrava muito incompleta. Ao
empenhar-me nesta tarefa, senti necessidade de aperfeiçoar de forma significativa a
mesma. Embora o trabalho tivesse demorado a ser feito consegui construir um modelo
que se enquadrava com o que era pretendido.” Diário de bordo – 30/09/2014

Uma vez que os alunos se encontravam a realizar os exercícios em
pares, formámos duas equipas, A e B, originando assim competição entre eles
e o objetivo de melhorar o rendimento dos alunos foi facilmente conseguido.
“Os alunos são agrupados de modo a assegurar a diversidade e a
heterogeneidade em todas as equipas e um equilíbrio entre estas. Formar
grupos heterogéneos, em que os alunos permaneçam juntos durante um longo
período de tempo, é muito importante para promover e facilitar a aprendizagem
cooperativa” (Graça & Mesquita, 2009, p. 143).
No entanto o perigo de entrar na rotina com os mesmos exercícios
encontrava-se presente e como NE decidimos trocar sempre dois exercícios
em cada semana, o que nem sempre aconteceu porque por vezes queríamos
insistir em alguns deles devido à dificuldade que cada aluno sentia em
determinado exercício e à sua vontade de se superar e conseguir realizá-lo
com a técnica correta.
Um dos aspetos que exigiu maior controlo em aula foi no treino funcional
dos alunos. Como algumas das estações propostas dão a possibilidade de
trabalhar em pares, a maioria dos rapazes tem a tendência de quererem
acabar primeiro do que as raparigas, como se isso fosse benéfico para eles e
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demonstrasse que estão empenhados. Embora seja verdade, é necessário
haver organização no momento de realização dos exercícios para que os
alunos não passem à frente uns dos outros. Como estratégia, defini quem
começava em cada estação e onde teria de acabar e quem chegasse atrasado
entrava na que estivesse livre, cumprindo sempre os tempos propostos.
Como o treino funcional fazia parte da fase inicial da aula, institui uma
rotina de forma a beneficiar quem chega a horas à aula. Quem, por algum
motivo, chegue atrasado à aula em questão, entra numa estação do treino
funcional que se encontre livre e, respeitando os tempos de exercitação e de
pausa, acaba no mesmo tempo que os outros colegas. Como consequência,
realiza menos estações não permitindo ao aluno obter tanta pontuação como
os outros colegas de forma a poder disputar a classificação final das estações.
Com o decorrer dos primeiros dias sob o comando da turma,
encontrava-me sempre preocupado com componentes que considerava
importantes para uma boa organização da aula quer na introdução e transição
de exercícios, quer em questões de colocação/arrumação do material
necessário para a prática, que segundo Siedentop e Tannehill (2000. p.60)
"uma eficiente organização da turma nas aulas de educação física, não ocorre
simplesmente por si só" onde toda a envolvência tem uma dependência direta
entre os seus agentes.
Numa primeira fase, procurei adequar a aula aos exercícios que tinha
previamente planeado. Em alguns momentos não consegui cumprir com o que
era estipulado, quer em termos de tempo de exercitação como na
adequabilidade do exercício na aula. Através de várias conversações com o
PC, ao qual me deu completa liberdade para estruturar a aula, fui melhorando
este aspeto, não como uma diretriz mas sim com a devida orientação
necessária promovendo sempre a evolução dos alunos. O curioso de tudo foi
que quando esta preocupação de seguir o plano de aula desapareceu e me
concentrava no objetivo principal da mesma, o seguimento dos exercícios
planeados foram mais bem conseguidos.
Posto isto, e para dar seguimento à criação da boa dinâmica da aula,
outros erros foram surgindo. Um deles foi a criação de exercícios com um
24

número muito elevado de elementos no grupo. Isso fazia com que retirasse
tempo potencial de aprendizagem a todos os alunos. Uma vez que a turma o
permitia e o espaço disponibilizado também, a estratégia utilizada foi diminuir o
número de alunos por cada grupo, criando maior dinâmica na aula.
Além da vantagem de criar maior dinamismo no espaço de aula, Bento
(2003, p. 107) refere que “a formação dos alunos deve ser realizada em todo o
tempo de aula, desde o primeiro até ao último minuto. Sempre que o professor
conduz a aula sem objetivos educativos, está a desperdiçar tempo”. Assim é
garantido um maior tempo potencial de aprendizagem ao aluno dentro do
mesmo espaço de tempo.
Com este problema resolvido, o meu foco passou a ser a observação do
comportamento do aluno para que, quando necessário, interviesse com o
mesmo através de diferentes feedbacks com o objetivo não só de melhorar a
qualidade com que o aluno realiza o exercício mas também de o manter
motivado ao longo de toda a aula. A procura de um ambiente favorável à
realização de boas práticas foi uma questão predominante ao longo de todo o
processo educativo, tendo como objetivo melhorar a qualidade e efetividade
através de um ensino atrativo (Bento, 2003) onde os alunos se encontrassem
sempre motivados na busca da sua superação.
Comecei então a prestar mais atenção aos feedbacks que ia dando e
recebendo ao longo das aulas. Com um total de 13 alunos, foi possível criar
condições de aprendizagem ótimas para os mesmos. Numa fase inicial, eu não
conseguia dar aos alunos feedbacks suficientes, não com medo de transmitir
algo de errado mas sim de os utilizar em momentos inadequados. "É
inquestionável o papel exercido pela comunicação na orientação do processo
de ensino-aprendizagem, qualquer que seja o o contexto em que se
estabelece" (Rosado & Mesquita, 2011, p.70). Com o tempo, fui ultrapassando
isso; no entanto, parece-me importante perceber o limite da adequabilidade dos
feedbacks. O reforço dos mesmos é importante, por isso, no meu ponto de
vista, estes só devem ser utilizados em momentos concretos. Por exemplo, Se
ele continuar com o mesmo erro não me parece bem insistir, podendo
desmotivá-lo. É necessário dar-lhe espaço para aprender com o seu erro e dar25

lhe a oportunidade de pensar / refletir por si mesmo e encontrar a solução
sozinho.
Para rentabilizar o tempo útil de aula, tínhamos à disposição um
videoprojector, que se encontra dentro do pavilhão de Educação Física. Este
instrumento foi-me bastante útil quando introduzia novos conteúdos dentro de
cada modalidade didática. Quando me encontrava a realizar a apresentação os
alunos para além de estar a ouvir o que estava a transmitir, tinham também
como referência a visualização de esquemas e vídeos de forma a aumentar a
capacidade de compreensão. Na minha turma, esta ferramenta teve um grande
sucesso, pois era de fácil utilização, para mim, e de fácil compreensão, para os
alunos, e trouxe um transfer positivo para a prática. Apesar das estratégias
utilizadas para que os alunos captassem melhor a informação, existia sempre a
dúvida daquilo que realmente os alunos entendiam sobre o que era transmitido.
Segundo Rosado e Mesquita (2011), existem diferenças entre aquilo que os
professores pretendem dizer e aquilo que realmente afirmam; existe diferenças
entre aquilo que o aluno ouve e o que compreende; e por fim, existem
diferenças entre aquilo que é compreendido e o que é executado. O facto dos
alunos passarem à sua prática e sentirem poucas dificuldades na realização
dos exercícios, permitiu-me perceber que os alunos conseguiam captar o
objetivo.
Uma outra ferramenta quase tanto utilizada como a anterior foi a
plataforma Moodle que se veio a demonstrar bastante útil para a comunicação
com os alunos. Aqui, as suas funções foram inúmeras como a entrega de
trabalhos a realizar pela turma sobre o tema: Arte no Desporto; contabilização
das repetições durante o Treino Funcional, a realização dos testes teóricos
sobre as modalidades de Voleibol, Badminton e Futebol e colocação da matéria
acessível aos alunos. Para que esta ferramenta fosse utilizada por todos os
alunos foi necessário logo no início das aulas os alunos inscreverem-se na
plataforma em questão referindo quais seriam os seus e-mails para mais tarde,
nós (NE) confirmarmos a entrada na plataforma.
Todas estas estratégias referidas, umas utilizadas para introdução de
situações de aprendizagem, e outras para oferecer ao aluno toda a informação
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das aulas assumiram uma função pedagógica ao longo de todo o ano letivo. A
passagem da informação correta e de forma variada permite ao aluno maior
capacidade de absorver o conteúdo transmitido. Como refere Rosado e
Mesquita (2011, p. 73), “retemos melhor o que vemos do que aquilo que
ouvimos; recordamos ainda melhor o que vemos e ouvimos; recordamos
particularmente bem o que dizemos e o que dizemos e fazemos”.
Ao longo do ano letivo e após vários diálogos com o PC, comecei a
estruturar melhor os grupos com o objetivo retirar da turma os melhores
resultados possíveis, criando grupos mistos de forma a ajudar os alunos com
maior dificuldade. No meu ponto de vista, há um lado positivo e outro negativo.
Quem tem dificuldades consegue melhorar significativamente o seu jogo e a
sua motivação está sempre presente; isto numa fase inicial em que se dá
prioridade ao jogo de cooperação. Por outro lado, o facto de os melhores
alunos se encontrarem com outros que demonstravam maior dificuldade,
retirava-lhes motivação e interesse pela prática. Uma vez que utilizei sempre
esta estratégia, tentei mostrar a esses alunos a importância de ajudar os
colegas a superar as dificuldades, atribuindo-lhes, por vezes, o papel de
treinadores conferindo-lhes também responsabilidade sobre a aprendizagem
dos colegas com maiores dificuldades. Como refere Graça & Mesquita (2009,
p. 143), “Desenvolver competência em funções de apoio e coordenação visa
desenvolver nos alunos a capacidade de organizarem a sua própria prática de
forma responsável e autónoma, bem como competências de auto-regulação da
sua aprendizagem. O exercício efetivo destas competências requer a aquisição
de conhecimento e habilidades necessários à tomada de decisão e à
realização de funções de apoio e coordenação, quer como jogador quer como
não jogador. O primeiro caso refere-se à assunção de papéis de capitão de
equipa, de responsável pelo material de jogo e exercitação e de responsável
pelo espaço de jogo e condições de segurança. No segundo caso está o
desempenho de funções de árbitro, de juiz de mesa de observador/ anotador e
de treinador. Algumas destas funções serão ensinadas e praticadas por todos
os alunos, outras serão assumidas por alunos que tenham condições para ser
escolhidos ou designados para esse cargo”. Quando os grupos se confrontam
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entre si, estes já são mais homogéneos pois têm níveis de performance
semelhante.

Durante a minha prática pedagógica à turma do 11º ano, para além da
rotina do treino funcional atrás referida, outras foram-se introduzindo. No início
da aula realizava um pequeno aquecimento geral de forma a preparar os
alunos para o treino funcional e na parte fundamental da aula existia sempre
espaço para realizar competições entre grupos através de jogo formal nas
diferentes unidades didáticas, ou através de critérios de êxito quantitativos. No
final da aula reservada para o retorno à calma tinha sempre um pequeno
diálogo com a turma de forma a poder esclarecer qualquer tipo de dúvida e,
através dos feedbacks que recebia dos alunos poder refletir e melhorar a minha
prática com objetivo de melhorar o desenvolvimento dos alunos.
No primeiro período, o PC deu uma proposta para melhorar as minhas
reflexões sobre as aulas lecionadas. Essa proposta baseou-se em procurar e
identificar quais os estilos de ensino que me encontrava a lecionar na turma.
Embora as minhas reflexões tivessem como prioridade identificar erros na
prática pedagógica e melhorar outros aspetos positivos, através dos estilos de
ensino por mim praticados pretendia aprofundar ainda mais as minhas
reflexões e, consequentemente, melhorar a minha prestação. Assim, neste
primeiro período, os estilos utilizados foram predominantemente por comando;
Os critérios de êxito eram iguais para toda a turma e a realização dos
exercícios

tinham

componentes

técnicas

previamente

definidas

e

demonstradas, tendo os alunos que as realizar da mesma forma; e por tarefa,
quando se realizavam jogos de competição, permitindo ao aluno criar
condições para o seu processo de individualização, realizando a atividade ao
seu ritmo e diferenciando-se nas suas necessidades motoras. A utilização
destes estilos de ensino foram os que achei mais pertinente considerando as
caraterísticas da turma e a unidade didática que me encontrava a lecionar.

Desde o início do ano letivo que tive como preocupação o controlo da
turma e penso que neste ponto consegui sempre controlar a turma para que
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não prejudicasse a dinâmica da aula. No entanto, sentia que podia rentabilizar
ainda mais dinâmica da mesma se conseguisse obter um maior controlo ou
encontrar estratégias que fizessem com que os alunos estivessem mais
concentrados na aula. Desta forma, na fase inicial da aula introduzi os
aquecimentos fisicamente mais intensos para acalmar a euforia dos alunos que
acabavam de chegar. Por outro lado, para os alunos que chegavam atrasados,
para além de não realizarem todas as estações do treino funcional e serem
prejudicados na tabela de repetições da mesma, esses assumiam a
responsabilidade de arrumar o material no final da aula com aqueles que
tivessem menos concentrados e empenhados.
Na realização dos exercícios, procurei também criar condições para que
os alunos estivessem sempre concentrados, quer com critérios de êxito
quantitativos e qualitativos quer com competição. Numa fase inicial, a única
dificuldade que apresentei em controlar melhor a turma foi na transição de
exercícios. Embora prestassem atenção a tudo o que instruía, no momento dos
alunos se organizarem para o exercício, principalmente os rapazes,
dispersavam um pouco, isto porque permitia que me estivessem a ouvir com o
material necessário para a aula. Antes de iniciar a instrução, as bolas de
Voleibol (modalidade lecionada no primeiro período) andavam espalhadas pelo
espaço que dispúnhamos no pavilhão. Como solução, esse material foi retirado
dos alunos e só o teriam de novo quando fosse para iniciar o exercício.
Ainda no primeiro período foi importante para mim receber a opinião dos
meus colegas de NE e do PC sobre a minha postura e perceção em relação
aos alunos como também o meu posicionamento perante toda a turma. Assim
com este leque de informações em junção com a minha autorreflexão das
aulas permitiu-me entender melhor todo o tipo de comportamentos que eu tinha
e o que poderia melhorar.
Ao longo do tempo, a minha postura e organização na aula foram
trabalhadas de forma a atingir a excelência. No que diz respeito à minha
postura, esta melhorou consideravelmente, tendo, numa fase inicial deste
processo de aprendizagem, dificuldades em chamar a atenção aos alunos
individualmente. Por vezes, quando o fazia, perdia a controlo da turma – não
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por comportamento insatisfatório, mas porque a minha atenção não estava
direcionada para a mesma e sim apenas para o aluno em questão. A
organização dos exercícios também melhorou. Inicialmente, demorava muito
tempo na instrução, mas apercebi-me de que o melhor a transmitir aos alunos
é apenas aquilo que é essencial, passando, por isso, a ser diretivo e assertivo.
Embora tentasse ser sempre bastante interventivo inicialmente isso não
acontecia com receio de não fornecer os melhores feedbacks e também dos
não ser utilizados nos momentos mais oportunos. No entanto, começava a
conhecer cada vez melhor os meus alunos e facilitou os momentos em que
tinha de intervir com cada um deles, transmitindo-lhes o que realmente era
necessário melhorar, não perdendo tempo com grandes justificações.
Tudo isto foi alvo de várias reflexões e discussões com os meus colegas
de modo a ultrapassar estas dificuldades iniciais.
Para o meu desenvolvimento enquanto futuro professor de EF, todos
estes momentos de reflexão com o PC e com os meus colegas de NE foram
importantíssimos. Esses momentos também se traduziram nas reuniões de NE
que se realizavam todas as semanas ao longo do ano letivo, mas com maior
incidência no 1º período por ser a fase em que me adaptei à escola e me
deparei com diferentes obstáculos que depois de solucionados, deixaram de
ser um problema nos períodos seguintes. Nessas reuniões o PC questionavanos sobre as nossas prestações e pretendia que todas as nossas respostas
fossem refletidas e sustentadas e que promovessem o debate entre todos.
Tudo isto foi extremamente benéfico para o meu processo de desenvolvimento
de aprendizagem.
No segundo período, após a experiência na prática da modalidade de
Voleibol, um novo desafio foi exposto, desta feita numa modalidade individual
(embora também se possa jogar a pares) da qual tenho gosto em praticar e
que tive alguma experiência no ano anterior na unidade didática inserida no
MEEFEBS, Badminton.
A minha escassa experiência nesta modalidade podia comprometer o
ensino aos alunos. Por essa razão, tive um cuidado ainda mais acrescido em
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busca de informação para que a transmissão desses conhecimentos nunca
estivessem em causa.
Neste segundo período, tive ainda um maior cuidado na utilização de
meios audiovisuais. Estes tiveram maior preponderância não pela existência de
mais conteúdos em relação ao período transato, mas sim porque para além de
apresentar os conteúdos que ia introduzir, este meio foi também importante
para a apresentação dos grupos de trabalho ao longo das aulas, dos exercícios
que pretendia que os alunos realizassem e, por fim e neste caso particular da
modalidade de badminton, para apresentar as sequências que iriam realizar ao
longo da aula.

Unidade Didática de Badminton
Na primeira aula da Unidade Didática de Badminton foi realizada a AD
sobre os conhecimentos e habilidades técnicas relativas a esta modalidade.
Neste início de segundo período fiquei também responsável pela lecionação de
uma turma partilhada que por coincidência tinha exatamente a mesma UD que
a turma pela qual sou responsável.
Por essa razão, achei conveniente falar com os meus colegas de NE e
PC e discutir qual seria a melhor forma de realizar a AD. O PC desde início que
nos deu liberdade para procurar a melhor solução possível e concluímos
realizar a avaliação definindo entre os alunos quais os pares que mais se
sentiam confortáveis a jogar e permitisse maior dinâmica no jogo.
Indiretamente a estratégia definida agrupou os pares por níveis de
desempenho pois quem tinha mais dificuldade não queria jogar com quem
melhores habilidades técnicas e vice-versa.
A AD teve duas partes distintas onde, por um lado, tinha os melhores
alunos que realizavam todo o tipo de técnicas inerentes à prática de badminton
e facilitava a minha observação e consequente avaliação. E, por outro lado,
tinha os alunos com maiores dificuldades que poucas técnicas sabiam realizar
e pouca dinâmica davam ao jogo, sendo muito mais lento e parado que os
restantes. Por esta razão foi mais difícil avaliar cada tipo de movimento que os
alunos realizavam porque não possuíam capacidade suficiente.
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Houve também a intenção de avaliar o conhecimento do aluno sobre as
regras de jogo, no entanto não foi possível avaliar as regras todas que
pretendia porque não realizei a avaliação num campo de jogo formal de
badminton, mas sim em curtos espaços para que todo realizassem a AD ao
mesmo tempo.
A forma como a AD se realizou, foi profundamente refletida porque senti
que alguns aspetos deveriam ser melhorados quando se concretizasse a AS.
Ao longo do período fui debatendo ideias com os meus colegas e PC e a
proposta de avaliação foi completamente diferente do que foi realizado na AD.
Em primeiro lugar, modifiquei a forma como os alunos realizaram a
avaliação. Em vez de realizarem todos ao mesmo tempo, defini um campo
formal de badminton onde se realizou a avaliação propriamente dita e o
restante espaço do pavilhão servia para os alunos que se encontravam à
espera pudessem preparar-se para quando fossem chamados.
Em segundo lugar, os alunos já não realizaram jogo de competição, mas
sim jogo de diferentes sequências. Assim, era garantido que todas as técnicas
necessárias para a avaliação da modalidade estivessem presentes.
Em terceiro lugar, e último, o jogo de sequências num campo com as
devidas e corretas dimensões do badminton permitiram avaliar as regras
existentes dentro do mesmo.
Logo na segunda aula foi necessário estabelecer algumas regras
necessárias para otimizar a organização e rotina da aula. Em primeiro lugar,
sempre que eu trazia o material para a aula, este só podia ser levantado
quando desse autorização. Os primeiros alunos a levantar o material seriam as
raparigas pois eram as que tinham mais dificuldades na modalidade em
questão e assim, tinham oportunidade de escolher o material que lhes fosse
mais apropriado.
Em segundo lugar, já com a aula a decorrer, sempre que eu queria
intervir para a turma, instruindo um novo conteúdo ou exercício, os alunos
tinham de colocar a raquete e o volante debaixo da rede de forma a que
assegurassem um lugar em que estas não tivessem nenhuma probabilidade de
se estragarem. Para além desta razão, era igualmente importante porque no
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momento da minha instrução não havia esse material que pudesse originar
distração por parte dos alunos.
A utilização dos meios audiovisuais foi uma constante ao longo de todas
as aulas da UD de Badminton. Uma vez que todos os movimentos inerentes a
esta modalidade são rápidos e com algum nível de complexidade, utilizei
sempre várias imagens e vídeos que demonstrassem aquilo que pretendia que
os alunos reproduzissem forçando sempre as componentes críticas de cada
movimento e obrigasse os alunos a pensar no que se encontravam a fazer.
A evolução dos alunos, inicialmente não foi traduzida conforme
planeada. Os alunos com mais dificuldades necessitavam de um maior cuidado
na observação de pequenos detalhes como a pega da raquete que não
realizavam de forma correta e dificultava toda a ação do aluno. Esses
pormenores nem sempre eram de fácil observação porque embora os alunos
tentassem redefinir a posição da raquete, rapidamente se ajustavam à posição
inicial que supostamente se sentiam mais confortáveis mas que não era a mais
correta. Embora não fosse no prazo estipulado, em pouco tempo e depois de
muita insistência os alunos conseguiram consolidar a pega da raquete nas
diferentes habilidades técnicas percebendo os benefícios que passaram a deter
sobre a sua utilização.
O mesmo se pode dizer na realização das habilidades técnicas do
badminton. A minha turma em particular, necessitava de mais tempo do que
estava previamente definido para consolidar os conteúdos. O treino baseado
na repetição pode levar o aluno a criar rotinas não desejáveis, mas por outro
lado é através desta e da sua dificuldade que o aluno procura transcender-se e
ultrapassar as dificuldades que lhe estão incutidas. Para isso é necessário
manter todos os alunos motivados e persistentes no objetivo que todos
procuram alcançar. Dessa forma, através da realização de sequências utilizei
critérios de êxito quantitativos para manter a intensidade dos exercícios na
procura da melhor pontuação possível. Estas sequências foram sempre
apresentadas em powerpoint e este tornou-se numa ferramenta fundamental
para não perder a dinâmica da aula. As sequências no início do ano eram
relativamente fáceis de memorizar. No entanto, com o desenvolvimento dos
33

alunos, os níveis de dificuldade e complexidade foram aumentando com a
realização de movimentos, aumentando os elementos técnicos dentro da
sequência. Sempre que os alunos necessitavam relembrar que sequência se
encontravam a trabalhar, o simples olhar para o powerpoint correspondia a
pouca perda de tempo e consequente aumento do tempo de atividade motora
por parte do aluno.
Uma outra estratégia que utilizei, quando os alunos já se encontravam
num bom nível de exercitação, foi, após a realização das diferentes
sequências, a realização de jogo de competição sem imposição das regras,
permitindo-lhe liberdade de expressão e perceber quais as melhores técnicas a
serem executadas em diferentes momentos do jogo; Assim, mantinham-se
motivados e empenhados em melhorar os seus níveis de competitividade.
A técnica que encontrei mais dificuldade em lecionar aos alunos foi a
técnica de remate. No momento em que foi introduzida, quis que os alunos
percebessem que um remate deve ser realizado com potência de forma a que
o adversário tenha hipóteses muito reduzidas de a conseguir rececionar. A
primeira aula teve alguns momentos de paragem porque a execução da técnica
era realmente em força mas a direção não era a melhor. O reforço das
componentes críticas estava baseado na sua potência e no momento de
impacto da raquete com o volante com a postura correta. Nas aulas seguintes,
e para dar continuidade às sequências de jogo que introduzia, a direção da
raquete teria de ser sempre executado para a cabeça da raquete do
adversário, permitindo a este a possibilidade de realizar o bloqueio em resposta
ao remate.
A última aula, já anteriormente referida, foi para a AS e a resposta que
os alunos deram foi bastante positiva verificando significativas melhorias no
seu desempenho e consequente avaliação.
É importante salientar que no dia 30 de Janeiro de 2015, com a
presença do PO, o pavilhão encontrava-se com relativa humidade devido às
más condições climatéricas do exterior. Por essa razão podia estar em causa a
integridade física dos alunos uma vez que o piso podia encontrar-se
escorregadio e não ser propício à realização da aula planeada. Embora todos
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os outros professores que tinham a responsabilidade de lecionar as suas
turmas dispensassem os seus alunos, felizmente, após verificação de todo o
espaço que eu necessitava para a realização da aula, ficaram garantidas as
condições mínimas para a prática e pude prosseguir com a mesma.

Unidade Didática de Futebol
A modalidade de Futebol, através do planeamento anual de EF para o
11º ano de escolaridade na Escola Secundária de Valongo, estava definida
para ser lecionada ao longo de todo o ano letivo, sendo que no primeiro e
segundo período todas as aulas que ocorressem no exterior e as condições
assim permitissem eram destinadas a esta modalidade.
Uma vez que a AD foi realizada no início do primeiro período, poderia
sentir algumas dificuldades em identificar os alunos que estavam na aula; mas
tudo isso foi ultrapassado, porque antes já tinha realizado uma AD, na unidade
didática de Voleibol.
Durante a AD foram visíveis as diferenças díspares presentes na turma,
mais concretamente entre sexo feminino e sexo masculino (algo que de certa
forma estava à espera). Os rapazes encontravam-se muito mais motivados na
aula por ser a modalidade que maior parte se identifica e que até pratica fora
do contexto escolar. No que diz respeito às raparigas, estas que na turma são
em maior número, não estavam tão interessadas e denotava-se falta de
interesse pela modalidade. Aqui encontrei um grande desafio. O de motivar as
alunas à prática de futebol e tentar um pouco mais do que isso, o de gostar do
que estão a fazer.
O fato da predominância na turma ser do sexo feminino, e estas
apresentarem mais dificuldades, dificultou a avaliação das ações individuais e
coletivas de todos os alunos e ao longo do decorrer da aula, diminuindo
inclusive a motivação dos rapazes.
Ainda nesta fase inicial das atividades letivas, a primeira aula de futebol,
após AD, foi bastante difícil para mim. Como estou ligado ao treino desta
modalidade, estou habituado a lidar com jogadores que se interessam pela
prática, havendo, por isso, um objetivo em comum. Na escola, isso não
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acontece. Há alunos que realmente gostam da prática de exercício físico, neste
caso, de futebol, mas há outros que não revelam qualquer tipo de motivação ou
interesse; foi difícil encontrar uma estratégia para que esses alunos mudassem
esse pensamento / essa atitude. Tentei criar exercícios mais simples com o
objetivo de motivar esses alunos à prática da modalidade e aos poucos fui
sentindo essa mesma melhoria.
Os exercícios definidos para as primeiras aulas após AD tiveram como
objetivo relacionar o aluno com bola, ou seja, tiveram maior incidência em
habilidades motoras técnicas para promover a execução com eficiência dos
movimentos individuais básicos de cada aluno.
Numa primeira fase a organização da turma foi feita com grupos mistos.
Esta definição teve em conta que, uma vez que as raparigas tinham maiores
dificuldades e os rapazes mais à vontade com a prática de futebol, estes
tinham um papel fundamental de as ajudar a ultrapassar as suas dificuldades.
Uma vez que o trabalho era de relação com bola, este tornou-se determinante
porque assim, para além da minha instrução, as raparigas podiam ver como os
rapazes faziam e contavam não só com o meu auxílio mas também com o
deles.
É importante referir que numa das aulas lecionadas, no início do
segundo período, tentei introduzir um exercício que consistia num jogo de
posse de bola de 2x2+ 2 apoios do qual apenas dois alunos conseguiram
perceber o que era pretendido. Como verifiquei rapidamente que os alunos
estavam, com grande esforço, a tentar compreender o que era o exercício
proposto e não estavam a atingir o seu objetivo, alterei de imediato o exercício
para jogo formal, não perdendo a dinâmica da aula. No final desta aula, refleti
sobre o que podia estar errado no exercício e o que os alunos precisavam
ainda de melhorar para mais tarde conseguirem realizar o que pretendia.
Verifiquei, através de jogo formal, que os alunos, principalmente os
rapazes, tomavam imensas iniciativas individuais em detrimento do jogo
coletivo. Isso acontecia porque algumas alunas tinham ainda alguma
dificuldade em perceber o jogo, desinteressando-se e consequentemente não
ter oportunidade de se relacionar com a bola e com o jogo. Por esta razão
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adotei algumas estratégias que consistiam em jogar com apoios laterais móveis
e com jóker ofensivo havendo obrigatoriedade da bola passar por estes que
eram constituídos por elementos do sexo feminino, permitindo assim maior
ligação com o jogo e relação com bola. Estas estratégias tiveram o resultado
desejado pois assim consegui motivar as alunas e aumentar o seu interesse no
jogo.
Outra razão pela qual a ação individual dos alunos era excessiva e, no
meu ponto de vista, compreensível, era nos momentos em que um aluno que
sentia que tinha maiores qualidades técnicas, tentasse, por várias vezes,
resolver as situações sozinho em prol da equipa. No meu ver, esta situação
não está errada por parte do aluno por uma simples razão. Colocando no lugar
do aluno com bola, sabendo as qualidades que detenho e a facilidade em
ultrapassar o meu adversário ou o risco que possuo em perder a bola se a
passar para um colega com menos capacidades, a minha atitude parece-me
evidente perante este cenário. Terei muito mais sucesso se tomar uma
iniciativa individual e, por esta razão, enquanto professor tentei sempre
respeitar o princípio da individualidade do jogador.
A partir do terceiro período, e com a evolução de todos os alunos e,
principalmente daqueles que detinham grandes problemas de relação com bola
passei a ter maior preocupação com os princípios específicos de jogo ofensivos
e defensivos, nunca deixando de parte as habilidades técnicas individuais
sempre que fosse necessário intervir.
Por esta altura a organização da turma não faria sentido se continuasse
como anteriormente referido. Decidi que já era o momento de a organizar por
níveis de desempenho aumentando assim a competitividade e interesse dos
alunos após fase de interajuda entre todos para ultrapassar as dificuldades
iniciais.
Durante o primeiro e segundo período a realização dos meínhos tinha
maior ênfase nos comportamentos ofensivos, neste caso, o passe. Utilizei
maioritariamente critérios de êxito quantitativos com objetivo de melhorar esta
habilidade técnica. Embora sentisse que os alunos se encontravam motivados
e empenhados denotava que a intensidade estava um pouco abaixo daquilo
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que eu pretendia. Desta forma, adotei como estratégia a utilização do meínho
com maior ênfase em aspetos defensivos criando competição entre todo o
grupo. Esta era realizada de forma a que todos os elementos fossem uma vez
ao meio com o objetivo de intersetar ou desarmar o colegar o maior número de
vezes no espaço de tempo de um minuto.
Esta estratégia foi um tremendo sucesso, tendo inclusive todos os
alunos pedido em várias aulas para repetir novamente o exercício porque não
aceitavam perder com um exercício tão simples, quer por parte dos rapazes
como das raparigas. O sucesso foi de tal forma que mesmo nas aulas
seguintes, mesmo antes de elas começarem, os alunos já vinham a falar entre
si sobre quem iria ganhar ou perder.
Uma vez que o empenho, a motivação e a intensidade estava garantida,
procurei através deste exercício aumentar a sua complexidade melhorando as
capacidades dos alunos. Para isso, os meínhos começaram a ser realizados
com dois elementos no meio, ou seja, dois defensores. Esta variante permitiu a
continuação de crescente intensidade e competitividade.
Já a meio do terceiro período, voltei ao exercício que no segundo
período não tinha conseguido obter o sucesso desejado. Senti que toda a
turma já tinha garantido todas as competências necessárias para a realização
do mesmo, por isso estava seguro e confiante que iria ter uma resposta
positiva por parte dos alunos. E assim foi. Toda a turma e, obviamente que uns
com mais e outros com menos dificuldade, conseguiram executar o que era
pretendido. Este exercício serviu-me como um excelente indicador da evolução
que a turma vinha a desenvolver desde o início do ano letivo.
Nesta fase, os todos os alunos, com as competências que foram
adquirindo, melhoraram o seu jogo em termos coletivos evidenciando-se o
número de passes que eram realizados entre si na equipa. No entanto não
existia um fio condutor que fizesse entender o jogo na direção do seu objetivo
principal: o golo. Os passes eram realizados sem que houvesse uma
progressão na direção da baliza da equipa adversária, sendo um jogo muito à
base da posse de bola. Por outro lado verificava que este acontecimento se
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sucedia porque a equipa adversária em termos defensivos melhorou
significativamente.
Para ajudar a ultrapassar esta dificuldade em superar o adversário,
como estratégia utilizei a introdução de realização de tabelas que consiste num
jogador realizar um passe para um colega que se encontra bem posicionado,
sendo que este devolve o passe enquanto o primeiro se desloca para frente
ultrapassando um adversário e progredindo na direção da baliza. Inicialmente
cada tabela valia um golo, no entanto necessitei de reformular este critério de
êxito quantitativo pois os alunos começavam a desviar a atenção da baliza e,
por isso, atribui, mesmo assim, um golo por tabela, mas por cada finalização
bem conseguida a mesma valia por dois golos; havia, assim, momentos em
que valia por três com o objetivo de os alunos não ficarem demasiado presos à
utilização da tabela e entenderem que o jogo é mais do que isso.
A estratégia utilizada foi bastante eficaz e promoveu uma maior
interação entre os jogadores e maior fluidez de jogo aumentando também a
competitividade entre todos.
Um outro aspeto importante de salientar é a estrutura dos exercícios que
implementei em todas as aulas, sempre da base para o topo, sendo que esse
mesmo topo trata-se do jogo formal adaptado ao número de alunos e do
espaço disponibilizado para a prática.
A forma como o último exercício era realizado foi alvo de reflexão da
minha parte para melhorar o rendimento dos alunos. Inicialmente o que era
planeado seria a formação de três equipas em que duas delas iniciavam o jogo
enquanto a restante esperaria pelo seu momento de entrada no terreno de
jogo. Este momento acontecia, quando a equipa que tinha posse de bola
perdia a mesma para o adversário sendo por isso necessário uma colocação
rápida dos alunos em jogo, ou então quando a equipa com posse de bola
conseguia finalizar, remetendo o adversário para fora do jogo e entrando então
a terceira equipa. Embora pareça confuso, não o é. É normal a existência de
um pequeno espaço de tempo para adaptação dos alunos ao que era
pretendido. No entanto, o problema não se residia aqui mas sim no espaço de
tempo que cada jogo detinha. Embora estivesse recheado de aspetos
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positivos, os alunos mais fracos ou em dias menos bons, desmotivavam porque
permaneciam muito pouco tempo em jogo.
Após reflexão anteriormente referida, e em concordância com o PC,
apliquei jogos com um intervalo de tempo de três minutos enquanto que a
equipa que se encontrava de fora realizava exercícios de condição física,
aproveitando todo o tempo útil da aula.
Na AS, e com a criação de equipas bastante equilibradas, surpreendime bastante com a evolução de todos os alunos mas, em especial, do sexo
feminino, em que a criação de oportunidades de golo e finalizações foram uma
constante, acreditando eu que seriam capazes de atingir, conseguindo, mesmo
assim, surpreenderem-me. A minha satisfação foi plena, tendo inclusive duas
alunas que não gostavam de praticar a modalidade referir no final da AS que a
minha persistência com elas tinha valido a pena pois agora entendem como o
jogo deve ser realizado e lhes trazia motivação entrar em competição com o
adversário.

4.1.3.1. A experiência na Escola Básica de Sobrado
Conforme estipulado pelas normas orientadoras de estágio, todos os
estagiários experienciam a lecionação a alunos do Ensino Básico e do Ensino
Secundário. Desta forma, e para que tal fosse possível, as doze aulas
obrigatórias que tive de lecionar não podiam apenas ser concretizadas na
Escola Secundária de Valongo, uma vez que nesta apenas se encontram
alunos do ensino secundário e do terceiro ciclo, mais concretamente do 9º ano
de escolaridade. Nesta medida, e de forma a cobrir mais amplamente a
docência no Ensino Básico, no dia 29 de janeiro de 2015 tive então o primeiro
contacto com alunos do 6º ano (2º ciclo do Ensino Básico, na Escola Básica de
Sobrado).
Antes da hora de início da aula, estava expectante e bastante pensativo
sobre aquilo que iria encontrar pela frente. Embora me tivessem fornecido os
dados sobre todos os alunos pertencentes à turma a lecionar (quais seriam os
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mais problemáticos, assim como os que tinham melhores resultados), a minha
preocupação inicial foi conseguir garantir a atenção de todos os 28 alunos na
sessão de trabalho inicial.
Logo no primeiro contacto, senti uma diferença significativa em relação à
turma de 11º ano, pela qual também fui responsável: os alunos mais jovens
olhavam para mim como um ser muito superior e, por essa razão, foi fácil
captar-lhes a atenção. A relação de proximidade com eles era mais reduzida,
porém, a necessidade de se mostrarem, de se evidenciarem nos desempenhos
face ao novo professor era notória, e tudo o que foi pretendido realizar foi feito
com o máximo de afinco.
Numa primeira fase, tudo parecia pacífico; no entanto, nas aulas
seguintes, os alunos começaram a demonstrar aquilo que realmente eram:
bastante irrequietos, autênticas “pulgas”, como se diz mais popularmente, e era
necessário estar com total atenção a todo o tipo de movimentos realizados,
pois a qualquer momento o bom funcionamento da aula ficava comprometido.
Detetei também que os discentes assumem feitios diferentes: enquanto no 11º
ano existiam brincadeiras saudáveis entre os colegas, nesta turma de 6º ano
não era isso que acontecia. Os alunos “picavam-se” uns aos outros e, perante
este tipo de situações, vinham várias vezes ao encontro do professor, com o
propósito declarado de protestar e queixarem-se sobre atitudes menos corretas
por parte de outros colegas. O controlo neste ponto era fundamental, porque,
se realmente eu desse atenção a todo o tipo de queixas, os alunos cada vez
mais iriam reclamar uns dos outros, mesmo que por motivos menos válidos,
insignificantes e, por vezes até, infundados.
Uma vez que estes jovens nunca tinham realizado treino funcional, a sua
fase de adaptação não foi propriamente fácil. Na primeira aula, por exemplo,
não coloquei intencionalmente os papéis que seriam supostos em cada
estação, de forma a que eles estivessem atentos à minha instrução; depois de
os colocar, por iniciativa própria eles organizavam o espaço da aula e traziam o
material adequado para mesma. Verifiquei que este procedimento era algo que
não acontecia no 11º ano. Por uma vez experimentei pedir que trouxessem o
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material e que o organizassem na aula, no entanto todo este processo foi
demorado e, por essa razão nunca mais foi utilizado.
Como unidade didática a lecionar à turma do 6º ano, trabalhei a
modalidade de voleibol, pois, já que tinha lecionado essa modalidade na turma
de 11º ano no primeiro período, os termos de comparação seriam imediatos e
de mais fácil perceção sobre como é trabalhar uma mesma modalidade / um
mesmo conteúdo com turmas de níveis de ensino distintos.
Houve bastantes dificuldades na relação dos alunos com a bola e, nessa
medida, decidi introduzir alguns exercícios analíticos para promover maior
eficácia a esse nível (por exemplo, a realização de auto-passe e preensão da
bola garantindo a boa colocação das mãos).
Como a unidade didática era temporalmente reduzida (apenas 12 aulas),
quis, no mínimo de tempo possível, transmitir o máximo de conteúdos sem que
os alunos os deixassem de consolidar. A tarefa não se apresentava fácil, tanto
que, na verdade, não foi mesmo possível concluir tudo o que tinha previsto. Até
porque, havia uma outra preocupação, para além da relação com bola: a
relação com o colega. Após várias conversas com o professor da escola,
concluímos que seria importante os alunos entenderem o jogo de forma
coletiva, como uma competição que devem realizar com a participação também
dos pares e dos adversários. Este aspeto não diminuía a importância da
relação dos alunos com a bola. Embora estes sentissem mais dificuldades na
receção ao serviço e no passe direcionado para o colega, inicialmente
pareciam desmotivados por não conseguirem dar seguimento a uma jogada
anteriormente realizada pela equipa adversária. Nestes momentos senti que foi
importante a minha intervenção, de forma a construir a crença de que era
possível atingir determinado nível de execução das habilidades técnicas
suficientes para o fluir do jogo. Tudo isto conduziu os discentes a um maior
empenho, a uma concentração mais apurada, porque não queriam, de todo,
perder fosse contra quem fosse.
No final, a avaliação foi partilhada com o professor da escola. Esta foi
mais demorada, porque os alunos não conseguiam realizar um jogo de fácil
observação para um professor que está a avaliar. Em todos os grupos havia
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muitas paragens na sequência de diferentes dificuldades apresentadas– o que
resultou num ligeiro atraso no processo avaliativo.
Em termos globais, e comparativamente com a turma de 11º ano da
ESV, é de registar que é completamente diferente trabalhar com estas crianças
mais novas. É necessário, por vezes, ter uma maior paciência para, primeiro,
gerir todos os seus comportamentos, pautados por alguma instabilidade e
imediatismo reativo, sendo necessário, depois, uma maior intervenção focada
nos propósitos de ensino-aprendizagem.
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4.1.4. Avaliação

O processo de ensino/ aprendizagem só faz sentido se se realizar a
avaliação, pois transversalmente é possível circunscrever os resultados da
ação da aprendizagem dos alunos e em que nível de satisfação atingir os seus
objetivos. Por aqui, é possível, sempre que necessário, modificar qualquer tipo
de

planificação

idealizada,

adaptando

a

diferentes

circunstâncias

e

necessidade, funcionando como uma estratégia pedagógica.
A avaliação é uma forma de perceber até que ponto os objetivos
educacionais foram alcançados onde, “o processo de reunir informação para
fazer um julgamento sobre produtos e processo de situação e instrução. A
avaliação pode ser formal ou informal, formativa ou sumativa e referenciada à
norma ou ao critério” (Rink, 1993, p. 232).
É através da avaliação que conseguimos perceber se o caminho
previamente definido foi alcançado, ou se esse mesmo caminho é o mais
indicado para o processo de aprendizagem do aluno.
Na perspetiva de Rink (1993), a avaliação é lidimada para diferentes
propósitos, sendo eles: oferecer aos alunos informação sobre a sua condição
atual, procurando melhorar o seu processo de aprendizagem adaptando a
nossa instrução; permite saber a eficiência do ensino; permite ao professor
obter uma informação objetiva sobre o nível dos alunos.
Seguindo este pensamento, é importante perceber as dissemelhanças
entre a avaliação formal e avaliação informal.
Segundo Siedentop e Tannehill (2000, p. 180) a avaliação formal “mede
a performance de um aluno, mas essa performance não poderá ser
generalizada a outras instituições”. Por outro lado “a avaliação informal é um
meio de utilizar a avaliação como uma experiência de aprendizagem para
promover a aprendizagem”.
A avaliação criterial e a avaliação normativa são diferentes processos
que podem ser orientados tanto para uma avaliação individual como para uma
avaliação de um grupo/turma.
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Desta forma, a avaliação criterial é realizada segundo um conjunto de
critérios de êxito precedentemente circunscrevidos. É uma configuração mais
justa em termos individuais permitindo ao aluno obter uma avaliação de acordo
com as suas verdadeiras capacidades. A avaliação normativa, tem um caráter
oposto, onde não permite realizar avaliações individuais justas, mas sim
distinguir os alunos que se encontram com níveis superiores ou inferiores ao
nível de um grupo/turma de acordo com uma norma pré-estabelecida e igual
para todos.
Os dois tipos de avaliação anteriormente referidos foram utilizados
durante o ano letivo, sendo um auxílio em diferentes momentos da minha
prática pedagógica.
Primeiramente a avaliação criterial foi utilizada para definir o nível de
cada aluno nas avaliações diagnósticas e no término de cada período, de
forma a poder atribuir uma classificação a todos eles, segundo critérios
utilizados por todos os professores do Agrupamento de Escolas de Valongo na
disciplina de Educação Física.
A avaliação normativa esteve igualmente presente, sendo esta utilizada
com o objetivo de distribuir a turma em grupos heterogéneos, promovendo uma
maior progressão em todos os alunos, onde a introdução da competição foi
igualmente importante para o desenvolvimento do processo de aprendizagem.
Quando iniciamos uma unidade didática, seja ela qual for, é importante
saber os níveis em que os diferentes alunos da turma se encontram. Por essa
razão é importantíssima a realização da avaliação diagnóstica que permite
obter os primeiros dados referentes a toda a turma. Após análise dos mesmos
define-se objetivos que podem ser alcançáveis pelo aluno.
No que diz respeito à avaliação sumativa, segundo Vickers (1990, p.
135) “ocorre numa ocasião como no final da aula, de uma unidade, ou de um
ano; realça o progresso de um aluno num aspeto particular do seu percurso”.
Segundo Rink, J. (1993, p. 227) “a informação da avaliação sumativa é usada
principalmente para aferir o sucesso e para comparar uns alunos com outros
alunos ou com um determinado padrão estabelecido pelo professor”.
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Para que existisse um seguimento lógico nos parâmetros de avaliação
inicial e final de cada unidade didática, utilizei a mesma ficha de registo quer na
avaliação diagnóstica quer na avaliação sumativa podendo, através deste
processo, verificar a evolução dos alunos nas diferentes modalidades
exercitadas no primeiro, segundo e terceiro período: Voleibol (anexo II),
badminton (anexo III) e Futebol (anexo IV).
Estes parâmetros de avaliação foram utilizados por todos os professores
do Agrupamento de Escolas de Valongo para que houvesse igualdade de
avaliação entre todos os alunos da escola procurando não criar qualquer tipo
de favorecimento em diferentes turmas. Se todos os professores utilizarem os
critérios estabelecidos de forma rigorosa, é possível avaliar todos os alunos de
uma forma justa e equitativa
No final de cada período o grupo de estágio elaborou uma folha de
registo que permitia idealizar e quantificar todos os parâmetros avaliativos do
aluno com objetivo de estabelecer uma classificação justa para todos. No
momento da autoavaliação dos alunos essa ficha foi fundamental para poder
discutir com os mesmos quais as classificações merecidas, possuindo sempre
que necessário, uma justificação através da mesma pois continha todos os
dados necessários.
Um outro parâmetro de avaliação foi através da realização de testes
teóricos nas modalidades de Voleibol, Badmínton e Futebol. Para que não se
colocasse em causa o tempo de aula que os alunos dispunham para realizar
Educação Física, esse mesmo teste foi elaborado na plataforma Moodle
podendo os alunos realizá-lo fora da escola desde que tivessem por perto
algum tipo de tecnologia que possuísse acesso à internet. Cada teste foi
composto por 20 perguntas, sendo elas de verdadeiro/falso ou de escolha
múltipla, com o tempo limitado de 20 minutos sendo que as mesmas foram
colocadas de forma aleatória de forma a dificultar a realização do teste em
conjunto por parte dos alunos. Mal o aluno terminasse o teste e o submetesse,
a classificação podia ser consultada no imediato.
No final de cada período, embora possuísse todas as classificações dos
alunos e até as tivesse lançado na plataforma da Escola Secundária de
46

Valongo, estas não se encontravam imediatamente disponíveis. Antes de
qualquer exposição das classificações, estas eram sujeitas a aprovação nas
reuniões de Conselho de Turma, e se necessário, eram novamente revistas na
procura da maior justiça classificativa.
No primeiro período, após realização da AD da modalidade de voleibol e
posterior análise de resultados, a classificação média da turma era de 11.3
valores, sendo a classificação mais baixa de 8.8 e a mais alta de 15.0. Pela
leitura destes resultados, deparei-me com alunos com grandes dificuldades na
prática desta modalidade, tendo alguns, inclusive, obtido classificação negativa
neste primeiro momento avaliativo. Desde logo tive a noção do desafio que
tinha pela frente. No final da UD de voleibol, tendo em conta a avaliação
sumativa e após a análise das classificações da avaliação, concluo que houve
uma notória subida do rendimento da turma, a julgar pela classificação mais
baixa de 12.9 valores e a mais alta de 18.9. A média da turma melhorou para
15.9 valores, o que significa uma subida de 4.6 valores em média ao longo do
primeiro período, no que diz respeito à modalidade praticada.
No segundo período, os resultados da AD na modalidade badminton
foram idênticos, comparativamente aos anteriormente apontados. A média
registada da turma foi igualmente de 11.3 valores, sendo que a diferença se
encontrava na classificação mais baixa (fixada em 9.5 valores), enquanto na
mais alta ficou registada a classificação 11.3 valores. Embora a média fosse
baixa, toda a turma apresentou capacidade, interesse e motivação para
ultrapassar as dificuldades e obter melhores resultados. Na AS a média da
turma subiu cerca de 4.6 valores, fixando-se nos 15.9 valores. De referir
também o valor mais alto e mais baixo, respetivamente de 18.8 e 12,7 valores.
Nesta avaliação, a realização das sequências do jogo de badminton facilitou
imenso a minha observação e permitiu aos alunos maior eficiência na
execução das habilidades técnicas pretendidas.
No que diz respeito à modalidade lecionada durante o terceiro período, a
sua AD foi realizada na primeira aula da unidade didática de futebol, que
correspondeu à primeira aula no exterior do pavilhão, no primeiro período. Este
foi um momento ainda de adaptação minha à realidade da escola e ao
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conhecimento dos alunos. Após realização da AD e consequente análise dos
resultados, a média da turma situava-se nos 12.5 valores, um valor que nada
nos diz sobre o desempenho individual de cada aluno, pois as duas avaliações
mais baixas eram 0 (valor atribuído por desinteresse completo do aluno em
questão) e 6 valores, enquanto a nota mais alta era 20 valores. Foi notória a
diferença existente entre o desempenho dos alunos do sexo masculino e o da
maior parte do sexo feminino, sendo os primeiros bem superiores aos
segundos.
Na AS, a média da turma subiu cerca de 2.7 valores, fixando-se nos
15.2. Este resultado continua a ser pouco revelador dos desempenhos, devido
aos valores máximos e mínimos de cada turma (situados entre os 20 e 10
valores, respetivamente). O desvio padrão está na ordem dos 3 valores.

Ao longo de todo o ano letivo, outra das avaliações realizadas foi o
fitnessgram, avaliação essa que foi considerada obrigatória para todas as
turmas da Escola Secundária de Valongo durante as mesmas semanas (uma
semana por cada um dos três períodos). Concluída esta no decurso dos vários
momentos do ano letivo, foi possível verificar e comparar os resultados obtidos
nos três períodos (atendendo às prestações conseguidas nos diferentes
testes). É de salientar todos os parâmetros em que os alunos obtiveram
progressões significativas, em termos quer quantitativos quer morfológicos:


a altura dos alunos subiu consideravelmente, tendo crescido, em
média, 1.7 centímetros;



o peso, contrariamente ao que poderia pensar, subiu em média
4.2 quilogramas (salientando-se um caso, que aumentou 15
quilogramas), acreditando que tudo se deve ao aumento da
massa muscular;



no teste do Shuttle Run, os jovens diminuíram em média o
número de percursos em 1.6, mas aumentaram a classificação
numa média de 0.1 valores (acontecimento motivado pelo facto
de os alunos perceberem qual o limite de voltas para se atingir
determinado resultado);
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no teste do senta e alcança, os alunos em média melhoraram em
média 0.3 valores;



no teste dos abdominais, dois discentes pioram um pouco a sua
prestação final em relação à inicial, prejudicando a média em
cerca de 0.5, ficando-se esta pelos 19.3 valores;



no teste de flexões de braços, realizaram-se em média mais 3
repetições, tendo a turma aumentado a média para 16.6 valores.

Depois de todos estes parâmetros terem sido sujeitos a análise, é
importante referir que os alunos melhoraram, em média, 0.5 valores na sua
classificação final. Acredito que grande parte desta evolução se deve à
execução do circuito de treino funcional, sempre presente no início de todas as
aulas ao longo de todo o ano letivo.
Com os progressos revelados ao longo de todo ano, quis também ter em
atenção os exercícios implementados no circuito de treino funcional, uma vez
que este último também foi alvo de avaliação no final do primeiro período e,
também, no final do terceiro.
Os exercícios avaliados estiveram quase sempre presentes no circuito
de treino funcional apresentado à turma, pois só com muito treino e repetição
podia melhorar os resultados a obter no primeiro momento de avaliação. Foram
eles: agachamento com torção (TRX); burpees; equilíbrio na prancha, trocando
os cones de lugar; passe de peito com a bola medicinal no plano sagital; salto à
corda e desenvolvimento com kettlebell. Todos estes teriam de ser realizados
com 15 repetições, à exceção dos saltos de corda (sendo necessário realizar
30 saltos). Eram obtidos melhores resultados quanto mais rápido estes seis
exercícios fossem executados de forma correta.
Durante o primeiro período, a turma de 11º ano realizou a primeira
medição, na qual se obteve em média o tempo de 3 minutos e 28 segundos,
tendo o melhor tempo sido registado em 2 minutos e 4 segundos e o pior fixado
em 4 minutos e 51 segundos. A segunda medição, realizada já no terceiro
período, evidenciou uma progressão significativa, tendo-se registado um valor
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a rondar os 2 minutos e 39 segundos (melhorando cerca de 49 segundos em
relação à primeira).
Todos os alunos durante o ano letivo demonstraram interesse e
empenho em todas as modalidades lecionadas e em todos os momentos
avaliativos. Tal foi revelador da força de vontade de todos em ultrapassar as
suas dificuldades, procurando a sua transcendência. Estes parâmetros estão
devidamente comprovados com os valores iniciais de cada modalidade
lecionada e as evoluções manifestadas até à avaliação final.

4.2. Participação na escola e relação com a comunidade

Ao longo de todo o ano letivo, desenvolvi diversas atividades no âmbito
do grupo disciplinar de EF, do NE e em relação à turma pela qual era
responsável. Todas essas atividades contribuíram para uma melhor integração
na comunidade educativa e alcançar o sucesso desejado sempre na procura
de oferecer a melhor intervenção possível em todos os momentos
Desde logo, percebi que a atividade do professor é muito mais do que
uma relação com os alunos das turmas que lhe confere lecionar. Por essa
razão, a minha ação não se limitou às tarefas propostas no plano anual de
atividades. O EP teve um papel determinante nos papéis de ação docente aos
quais dei a minha colaboração nas áreas de conselhos de turma, organização /
Dinamização de atividades e a participação em diferentes reuniões de turma ao
longo do ano letivo.
Inicialmente a minha participação, bem como a de todo o NE, não foi
expressamente ativa, não eramos pro ativos, mas com o desenrolar do ano
letivo este cenário modificou, tomando iniciativas em relação a diversas
atividades, assumindo a responsabilidade nas mesmas.

4.2.1. Corta Mato Escolar
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No que diz respeito ao plano de atividades propriamente dito, participei,
ainda que com alguma dificuldade inicial, na organização, divulgação e
captação dos alunos para o Corta Mato Escolar. É importante referir que neste
parâmetro, inicialmente, nenhum aluno da tua pela qual sou responsável
assumiu interesse em participar. Desde logo, o PC questionou-me sobre a
importância da atividade e se essa informação teria sido bem transmitida aos
alunos e se em algum momento, eu soube motivar os alunos a participar. Após
reflexão, percebi que os alunos não iriam participar porque não tinha sido
convincente o suficiente. Por essa razão, no último dia de inscrições, com a
autorização da diretora de turma, reuni todos os alunos na aula de Língua
Inglesa, expressei o meu descontentamento por pensar que tinha uma turma
que não fugia a desafios e que, como última oportunidade para a inscrição,
seriam valorizados no parâmetro de atitudes e valores inserido nos critérios de
avaliação da Escola Secundária de Valongo. Nesse momento, conquistei a
atenção de todos e como consequência positiva, apenas um aluno não realizou
esta atividade por se encontrar lesionado.
No dia da prova, eu e o NE de estágio assumimos a função de controlo
de voltas por parte dos alunos, sendo entregue aos alunos, a cada volta
realizada, um elástico de diferentes cores.

4.2.2. Fitnessgram
A realização do Fitnessgram foi outra atividade que participei ativamente
com o grupo de EF. Este teste foi realizado três vezes, sendo estes distribuídos
pelos três períodos escolares. A avaliação foi realizada através: Vaivém, Senta
e alcança, Abdominais e Flexões/Extensões de Braços. Antes desta sequência
de testes, tive a preocupação de medir a altura de cada aluno bem como o seu
peso sendo estes alvos de análise e reflexão no final do ano letivo.
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4.2.3. Reuniões de Conselho de Turma
Nas reuniões de conselho de turma, procurei ter um papel ativo e
determinante, exprimindo a minha opinião, sempre ponderada e oportuna,
quando solicitada ou necessária. Nas diferentes reuniões, deparei-me com
diferentes perspetivas em relação aos mesmos alunos. A minha turma, no final
do terceiro período, ficou com uma média de 13,6 valores enquanto o melhor
aluno tinha de média 18,4 valores e a média mais baixa encontrava-se nos
10,4 valores. Através destes resultados percebemos que estamos na presença
de alunos com diferentes níveis de desempenho e consequente classificação.
Em alguns casos confrontei-me com alunos que não demonstravam ter o
melhor comportamento e empenho nas salas de aula, enquanto na disciplina
de EF eram inclusive exemplos de bom comportamento, interesse e empenho.
Por essa razão a comparação de classificações finais em cada disciplina
demonstrava que na EF os alunos obtinham melhores resultados.

4.2.4. Palestra: Educação Sexual sem Tabus nem Preconceitos II
Uma das intervenções mais importantes foi a proposta de realização de
uma palestra sobre o tema de Educação Sexual. O NE informou-se e foi-nos
transmitido o sucesso no ano letivo transato e por essa razão, decidimos dar
continuidade ao tema tendo como nome: Educação Sexual sem Tabus nem
Preconceitos II. Este tema foi abordado através de um Médico especialista na
área que, tal como no ano anterior, se prontificou a dar o seu contributo. Para
que esta atividade tivesse o sucesso desejado foi necessário que o NE
planeasse com tempo um Póster alusivo à palestra e de que forma esta ia
decorrer, tendo ficado definido que se iriam realizar dois turnos de
sensivelmente uma hora e trinta minutos no auditório D1 da Escola Secundária
de Valongo no dia 27 de Fevereiro de 2015. Para além do Póster elaboramos
três diferentes certificados com os seguintes destinatários: o doutor
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responsável pela apresentação, os professores que se encontravam presentes
e por fim, e não menos importante, os alunos.
Após o desafio ter sido aceito por parte do Médico já conhecido pelo PC
do ano anterior, foi proposto aos alunos expor as suas dúvidas de forma
anónima para que os alunos não se sentissem constrangidos e pudessem
então realizar as perguntas que pretendiam e as suas respostas serem úteis
num futuro próximo.
Posteriormente, o Médico realizou uma filtragem sobre todas as
perguntas apresentadas escolhendo as mais pertinentes para a palestra
permitindo assim utilizar o tempo para as responder às respetivas perguntas
anteriormente selecionadas e relacionar também com dúvidas que pudessem
existir durante a sua apresentação.
Como conteúdo da sua apresentação, o médico tratou quatro temas
diferentes:

Anatomia

dos

aparelhos

sexuais,

infeções

sexualmente

transmissíveis, Métodos contracetivos e as respostas às questões colocadas
pelos alunos.
A estratégia de apresentação que o Médico utilizou foi extremamente
eficaz. Inicialmente, os alunos encontravam-se um pouco mais reservados,
havendo apenas alguns que diziam as suas piadas alusivas ao tema. No
entanto, de forma a quebrar o gelo presente no auditório, o médico exibiu um
vídeo (referente à utilização do uso do preservativo) que permitiu a todos que o
assistiam, abrir as suas mentes e dar uso ao título do tema: Educação Sexual
sem Tabus nem Preconceitos II, proporcionando maior atenção por parte de
todos os alunos.
Esta palestra demonstrou ser importante para todos os alunos, tendo
alguns inclusive vontade de continuar a debater outros assuntos relacionados
com o tema e esclarecer inúmeras dúvidas.

4.2.5. Reuniões de NE e PC
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Não podia deixar passar em claro, o companheirismo e o contributo de
todo o grupo de docentes de EF na Escola Secundária de Valongo e os
estagiários de EF, onde todos eles se prontificavam a ajudar-me sempre que
necessitasse, registando ao longo de diversos dias no gabinete, diferentes
perspetivas outorgadas pelos professores no que diz respeito à EF nos dias de
hoje. Outro exemplo que posso salientar é a utilização dos espaços do
pavilhão. Apenas num terço do espaço era possível a utilização do videoshow
e realizar pequenas apresentações aos alunos, e como o NE utilizava várias
vezes este utensílio audiovisual, os professores colaboravam connosco
fornecendo sempre esse espaço para que pudéssemos utilizar sem qualquer
tipo de problema.
As reuniões de NE foram definidas desde início do ano letivo. Estas,
aconteciam todas as semanas à quinta e sexta-feira sendo que o primeiro dia
era reservado para apenas os membros estagiários e no segundo com a
presença do PC e tinham como objetivo a criação de rotinas para entregar
todos os documentos realizados ao longo da semana transata e atualizar os
sumários na plataforma de Sumários da Escola Secundária de Valongo.
Um dos aspetos que destaco nestas reuniões era a importância de
debater diferentes pontos de vista sobre temas abordados nas aulas e
consequente planeamento das aulas seguintes. Daqui eu extraía a maior
informação partilhada pelos meus colegas estagiários e pelo experiente PC.
Estas reuniões foram igualmente importantes para o planeamento da
Palestra sobre Educação Sexual, o debate sobre toda a nossa prática
pedagógica, uma ação realizada na Biblioteca Municipal de Valongo,
planeamento da semana aberta na Escola Básica de Sobrado e Escola
Secundária de Valongo contribuindo com a nossa ajuda ao grupo de EF
responsável por esta atividade e na elaboração e realização do Treino
Funcional para Professores.
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4.2.6. Sábados Fantásticos
No dia 14 de Março de 2015 (sábado) realizamos uma ação de
promoção de EF direcionada para crianças e jovens na Biblioteca Municipal de
Valongo entre as 11 e as 12 horas.
Com a devida antecedência, o NE esteve presente na Biblioteca com
objetivo de perceber qual o espaço que iríamos ter disponível para a realização
da aula com os alunos e foi-nos transmitido que a nossa missão passaria por
promover o divertimento e gosto pela prática de atividade física nos jovens.
Até ao momento da aula, não sabíamos qual a idade da população que
ia comparecer no evento, nem o número de crianças que iam comparecer. No
entanto organizamos um conjunto vasto de exercícios e jogos (que não foram
todos utilizados) para que a qualidade da aula estivesse assegurada.
De forma às crianças se darem a conhecer e interagirem umas com as
outras, iniciamos com música e a cada momento de paragem, eram referidos
diferentes meses em que os alunos comemoravam o seu aniversário e estes
tinham de se chegar à frente.
Posteriormente ao som da música, as crianças corriam por todo o
espaço disponível e, após paragem de som, era referido um número à sorte e
estes tinham de se agrupar de acordo com o pretendido. Aqui começava a
relação com os alunos.
Posto isto, a tarefa seguinte baseou-se na conhecida dança do panda,
adorada por todas as crianças por ser uma referência para todas elas, imitando
sons e gestos de diferentes animais, desenvolvendo a diferentes capacidades
coordenativas. Neste exercício senti alguma dificuldade por não conhecer a
música tão bem quanto eles. No entanto, o entusiasmo era tal que com o
Estagiário presente (José Diaz) e alegria das crianças foi fácil a realização
deste exercício.
Outro exercício planeado e executado foi a “corrida à volta dos puffs”.
Estes não se encontravam em círculo como é tradicional, mas sim espalhados
aleatoriamente por todo o espaço. Inicialmente, pensamos utilizar um número
de puffs que fosse inferior ao número de alunos de forma a que apenas um não
conseguisse obter sucesso no exercício. No entanto rapidamente mudamos a
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estratégia, definindo apenas que os alunos tinham de alcançar os puffs com as
cores que dizíamos e de que forma teriam de ficar no posto. Tradicionalmente,
à paragem do som da música, os alunos sentam-se. Neste caso, os aluno
podiam sentar-se, colocar apenas um pé, uma mão, a cabeça, a barriga,
sempre de acordo com o que era pretendido pelo professor que lançava a
ordem.
Após este exercício, a transição que foi sempre realizada rapidamente,
realizamos um jogo de lançamento de arcos, onde o objetivo era acertar num
espaço previamente o máximo número de vezes. A competição entre todos foi
tal, que nós tínhamos planeado uma variante neste exercício mas, no
momento, preferimos não alterar pois estava garantido o sucesso e, neste
caso, o divertimento do aluno.
Por fim, realizamos a busca de caça ao tesouro. Este exercício era um
prémio para os alunos que estiveram presentes e tinha como objetivo encontrar
o maior número de “tesouros” possíveis, sendo no final distribuídos
equitativamente por todos. De forma a levarem uma pequena lembrança foi
dado aos alunos balões e de certa forma não se esquecessem deste dia.
Todos os exercícios realizados foram previamente planeados com
objetivo de trabalhar a capacidade coordenativa, o desenvolvimento da
alteridade, da noção do esquema corporal, da agilidade, força e destreza das
crianças.
No que diz respeito à experiência que esta atividade me proporcionou,
foi extramente gratificante e enriquecedora, uma vez que nunca tinha
trabalhado com crianças de idades tão reduzidas e me levou a interagir com os
alunos de uma outra forma. Ser mais cuidadoso com todos eles, ter um
vocabulário diferente do que costumo utilizar com alunos mais velhos
correspondentes a outros ciclos de ensino.
Outros aspetos importantes prenderam-se no facto da não existência de
tempos mortos, mais concretamente na transição de exercícios. Se a nossa
ação fosse um pouco mais demorada, corríamos o risco de perder a atenção
das crianças e consequente fluidez da aula. Era necessário criar uma relação

56

de maior proximidade com as crianças de forma a desinibi-las e perderem a
vergonha que lhes foi característico.
Por fim, o planeamento que o NE fez não foi de acordo com o realizado
neste dia, não porque estava mal planeado mas sim porque foi necessário ter
em conta o gosto das crianças e perceber em que momentos ou exercícios
estes se sentiam mais entusiasmados. Por essa razão realizávamos o que
pretendíamos mas se o aluno estivesse empenhado e divertido prolongávamos
mais um ou outro exercício proporcionando maior felicidade aos mesmos.

4.2.7. Semana Aberta
Outra atividade realizada neste ano letivo, mais propriamente no dia 19
de Março de 2015, foi a Semana Aberta em duas escolas distintas mas com
atividades a decorrer em simultâneo. As escolas em questão foram a Escola
Secundária de Valongo e a Escola Básica de Sobrado.
Esta atividade foi realizada no final do segundo período e foi planeada
em conjunto com o PC e os professores da Escola Básica de Sobrado.
Para a promoção deste evento, o NE ficou responsável pela elaboração
de cartazes, convites formais e papéis de inscrição que eram afixados nas
duas escolas.
Com a informação do sucesso no ano transato da utilização de
ergómetros por parte de outro estagiário, tivemos contacto com o mesmo tendo
este oferecido total disponibilidade para promover o evento. Para tal, foi
necessário entrar em contacto com o Clube Naval Infante D. Henrique, que
disponibilizou uma carrinha, quatro ergómetros bem como todo o material
necessário para a correta utilização destes aparelhos.
A pessoa responsável por este material esteve presente durante todo o
dia da realização do evento, tendo eu realizado turnos para que a pessoa em
questão tivesse os seus momentos de pausa para almoço e lanche.
A atividade teve início pelas 8 horas da manhã prolongando-se até às 16
horas na Escola Secundária de Valongo.
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Esta modalidade despertou bastante curiosidade em alguns alunos que
tinham o seu primeiro contacto com este material e funcionou também para
relembrar outros que já tinham participado no ano anterior. O número de
participações foi bastante elevado sendo ultrapassadas as 100 competições
num só dia.
Alguns dos alunos, devido ao grande entusiasmo gerado pela prática
desta modalidade, repetiram inúmeras vezes entrando em séries de
competições com outros colegas, como de um campeonato se tratasse.
No geral, penso que esta atividade serviu para dar a conhecer uma
modalidade desportiva que para alguns era desconhecida e, mesmo para
aqueles que já conheciam, serviu para promover a prática de atividade física
regular, saudável e responsável.
No mesmo dia e há mesma hora decorriam também as atividades na
Escola Básica de Sobrado. Pela parte da manhã e após término das atividades
com os ergómetros desloquei-me a essa escola para ajudar os meus colegas
de NE e professores de EF a garantir a qualidade do evento.
Aí, na área pela qual fomos responsáveis, dentro do pavilhão,
organizamos 10 estações diferentes de modo a garantir a diversidade de
experiências, destrezas e capacidades dos alunos. Em certo momento, assumi
a responsabilidade de coordenar a transição dos exercícios e o tempo de
exercitação com o objetivo de garantir o mesmo tempo de prática para todos,
ou seja, que todos iniciassem e terminassem ao mesmo tempo, ao som do meu
apito.
Ainda no que diz respeito às estações, estive prioritariamente presente
em três destes: Goalball, Hóquei em campo e circuito de ginástica.
De todos, o que encontrei maiores dificuldades, não da minha parte mas
sim dos alunos foi o Goalball. Esta modalidade, caraterizada por ser praticada
sem o auxílio da visão e exigindo maior sensibilidade auditiva criou alguns
constrangimentos aos alunos presentes, pois estes com o barulho do pavilhão
e entusiasmo apresentado, tinham dificuldade em perceber por onde a bola se
deslocava. Apesar destes fatores apresentados, os alunos aplicavam-se com
afinco e a curiosidade de saber se realmente marcavam golo ou não ao
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adversário, levava a que desvendassem os olhos e após confirmação do
mesmo era motivo para festejo.
Na estação de Hóquei em Campo o entusiasmo dos alunos era
evidente. A possibilidade desta estação vem associada a uma cidade em que o
seu desporto rei é o Hóquei em Patins, e dessa forma, algumas crianças
dominavam com relativa facilidade, enquanto outras denotava-se a dificuldade
em coordenar o gesto técnico da corrida com o controlo de bola com stick (taco
arqueado próprio para a prática da modalidade).
Por fim, o circuito de ginástica tinha, dependendo da disponibilidade dos
professores, três zonas onde era necessário realizar a ajuda ao aluno
certificando a sua máxima segurança. Dessa forma ia alternando com os meus
colegas essas funções. No entanto, a nossa ajuda pouco foi necessária face à
facilidade dos exercícios e à facilidade com que os alunos os faziam.
No cômpito geral, esta experiência na atividade da Semana Aberta
permitiu-me desenvolver novas capacidades, tendo como maior destaque o
controlo a aproximadamente 200 alunos numa só atividade. Para além disso, a
oportunidade de trabalhar novamente com crianças mais jovens veio solidificar
ainda mais as aprendizagens anteriormente adquiridas com a atividade dos
Sábados Fantásticos na Biblioteca Municipal de Valongo.

4.2.8. Treino Funcional para Docentes e Não Docentes
A atividade que implicou maiores horas de trabalho ao longo de todo o
ano letivo foi o treino funcional para docentes e não docentes.
A ideia de introduzir esta atividade foi proposta pelo PC, ao qual, desde
logo me agradou porque proporcionava novas experiências com diferentes
populações-alvo. A ideia de promover esta atividade para professores da
escola exigiu de nós uma grande responsabilidade pois, no meu ponto de vista,
tínhamos de demonstrar o quanto eramos competentes aos nossos futuros
colegas de trabalho e não dar má imagem daquilo que somos.
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Para promover a atividade, primeiramente elaboramos um póster
apelativo à inscrição dos professores para a prática desta ação. Após
elaboração do mesmo tivemos de obter a comprovação por parte da direção da
escola de forma a podermos expor a atividade pela escola. Após conhecimento
por parte de todo o pessoal docente e não docente através do póster, coube a
cada um de nós estagiários convencer da importância da atividade física
moderada a vigorosa e que esta era uma oportunidade que não podiam perder
pela facilidade que nos foi dada em realizar os treinos em qualquer dia da
semana. O único entrave que nos apareceu foi a hora em que tínhamos
disponível o pavilhão e a hora em que cada estagiário podia estar presente. A
hora ficou logo definida entre as 13h15 e as 14h00 estando o pavilhão
completamente livre para a realização do evento. Estando este ponto definido,
era importante saber quais os dias da semana mais benéficos para quem tinha
interesse em participar. De forma a procurar uma igualdade de oportunidade
para todos, aquando da inscrição para o treino funcional, pedíamos que
referisse qual a preferência do dia da semana que o professor tinha,
enumerando pelo menos dois dias.
Após análise dos resultados, constatou-se que o número de pessoas
que podiam treinar à terça-feira, quarta-feira e quinta-feira eram idênticos, mas
não correspondiam exatamente às mesmas pessoas. Por essa razão,
decidimos realizar três vezes por semana esta atividade, sendo que na primeira
semana realizamos todos os dias excetuando na segunda-feira até porque
numa fase inicial convém dar o máximo de treinos possível de forma a dar
oportunidade de todas as pessoas poderem experimentar.
Após angariação dos primeiros professores, onde no primeiro treino
contamos com três, o feedback fornecido foi bastante positivo e as expetativas
de aumentar o número de pessoas era alta. Ao longo do ano letivo, fomos
aumentando o número de pessoas. De todos os treinos realizados, o número
máximo de professores foram 9. É importante salientar que tínhamos cerca de
40 inscritos, no entanto, as pessoas mostravam-se um pouco reticentes, talvez
por falta de à vontade, algum receio ou mesmo por se encontrarem muito
presos à rotina.
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Para a realização da primeira aula, foi realizada uma reunião que
contava com todos os estagiários, o PC e um estagiário do ano transato que
mostrou disponibilidade para ajudar na elaboração dos exercícios.
Ficou por isso, definido dois circuitos diferentes com 12 exercícios em
cada um. Os exercícios foram sempre pensados de acordo a que não
houvesse uma sequência consecutiva a trabalhar os mesmos músculos,
procurando sempre alternar de estação em estação. A variabilidade tornou-se
importante proporcionando aos professores diferentes experiências. Outro
ponto importante, para que não entrasse na rotina, foi a alternância dos
exercícios em todas as semanas. O grupo de NE tinha o cuidado de modificar
os exercícios para não entrar na rotina e não tornar o treino aborrecido. Por
essa razão, mudávamos entre 1 a 2 exercícios todos os dias sendo que nas
primeiras duas semanas não trocamos nenhum pois pareceu-nos adequado
primeiro os professores se ambientarem ao tipo de treino apresentado.
Esta experiência teve um grande impacto para mim. Proporcionou-me a
aproximação dos docentes e não docentes, criando um ótimo ambiente dentro
da escola e facilitando a integração na mesma. Para além disso foi importante
trabalhar com diferentes faixas etárias, onde a liderança perante os adultos é
muito mais fácil, não havendo qualquer tipo de problema nos momentos de
instrução e demonstração.
O sucesso foi de tal forma, que no final do ano letivo, todos os
professores realizaram um almoço para todos nós, com direito a uma pequena
lembrança que será guardada para toda a vida.

4.2.9. Jogo de Voleibol e de Futsal entre 11ºCSE e 11ºCT4
No dia 12 de Dezembro de 2014, após autoavaliação dos alunos da
minha turma, realizamos um jogo de voleibol entre o 11ºCSE e 11ºCT4.
A ideia de organizar este jogo foi inteiramente minha, tendo esta sido de
fácil organização. Uma vez que assisti a todas as aulas da turma do meu
colega estagiário e, em alguns momentos lecionei as suas aulas, criei uma
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relação de proximidade com os alunos e desafiei-os para um jogo contra a
minha turma, referindo que teriam de se aplicar com afinco para me conseguir
vencer. Esta abordagem aumentou significativamente a vontade de participar
no jogo e demonstrarem que tinham grande capacidade para derrotar a minha
turma. Do outro lado, a turma do 11ºCT4 pela qual eu sou o responsável,
mostraram-se também entusiasmados com a possibilidade da realização do
jogo. No entanto também estavam um pouco receosos, talvez por terem noção
que o adversário é extremamente competitivo.
Para o sucesso deste evento, falei com um professor que iria realizar a
autoavaliação à turma do 11ºCSE à mesma hora que eu estaria a realizar a
autoavaliação à minha turma. Pedi que autorizasse os seus alunos a saírem
mais cedo para que tivessem tempo de se equipar e realizar o dito jogo.
Para que todos tivessem igualdade de oportunidades em jogar, todos os
alunos estavam “convocados” para o jogo.
Para que não se esquecessem deste evento, fui sempre avisando ao
longo das aulas quando o jogo se iria realizar, tendo inclusive enviado
mensagem para todos através da plataforma moodle.
O jogo decorreu da melhor forma, com a vitória a sair para a turma do
11ºCSE, sem contestação possível. Foi evidente a superioridade demonstrada
por esta turma onde todos eles têm grandes capacidades físicas e técnicas.
Embora a minha turma tenha evoluído muito ao longo do primeiro período, não
foi suficiente para lutar pela vitória. No entanto, a sua entrega e empenho
estiveram sempre presentes, tornando o jogo constantemente competitivo.

Outro evento realizado entre as duas turmas, foi um jogo de futsal
formal. Nesta atividade a esperança da minha turma em vencer era bem maior
que no anterior. Eu mesmo como professor desta turma fiz passar a mensagem
que era possível vencer o jogo porque tínhamos melhorado de forma bastante
significativa nas aulas.
Os alunos foram acreditando que era possível e, este pequeno evento
serviu também de motivação para os alunos se aplicarem com ainda maior
afinco nas minhas aulas.
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Na fase de planeamento deste evento, tive atenção às condições do
pavilhão e quando este estaria inteiramente disponível para que pudesse
realizar o jogo com o campo inteiro e torna-se o mais real possível.
Mais uma vez todos os alunos de ambas as turmas se mostraram
entusiasmadíssimos com este jogo de futsal.
Para aumentar ainda mais este entusiasmo preparei também imagens
elucidativas na plataforma enunciando ser o jogo do ano e que ninguém podia
perder este momento de confronto entre as duas turmas.
Para além das regras do jogo formal, era necessário que estivessem em
campo sempre dois alunos do sexo feminino de forma a que todos tivessem
igualdade de participação no evento.
Outro aspeto importante foi a escolha do árbitro. Para que não houvesse
influências de um lado ou de outro, um estagiário que não tem a
responsabilidade de lecionar nenhuma das turmas ficou responsável pela
arbitragem.
O sucesso do planeamento e da importância que foi dada ao jogo foi tal
que outros alunos de outras turmas apareceram na bancada para assistirem ao
considerado jogo do ano.
As expetativas em relação ao jogo da minha turma eram altas (embora a
qualidade da outra turma fosse supostamente superior). Quis mesmo que a
minha turma acreditasse que era possível ganhar se jogassem como vinham
fazendo nas minhas aulas.
Não posso passar despercebido o que aconteceu no jogo. A minha
turma entrou na partida com uma vontade nunca antes vista e com uma
qualidade que em mim até me causou arrepios. Os primeiros 10 minutos foram
de oportunidades constantes para nós, tendo inclusive uma bola ido ao poste.
Como não conseguíamos finalizar com sucesso, a turma começou a
desesperar por um golo e após lance irregular da turma contrária, marcaram
golo e a equipa sentiu-se injustiçada e foi muito difícil voltar a jogar com a
mesma intensidade que tinha vindo a ser demonstrada no início do jogo.
A atitude, o espírito de equipa, a garra, a vontade de vencer e nunca
desistir esteve sempre presente, houve momentos que estivemos perto de
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chegar ao empate e repor a justiça no resultado mas a nossa finalização não
foi a melhor.
O resultado final foi de 5-2 para a turma do 11ºCSE sendo este desfecho
um pouco enganador para tudo o que aconteceu no campo. Como se costuma
dizer: “nem sempre a melhor equipa é a que vence”.
Os alunos embora estivessem tristes por perder, sentiram que jogaram
melhor que o adversário e, de certa forma, conseguiram transcender-se
perante todas as dificuldades.
Enquanto no jogo de Voleibol a minha turma não teve hipóteses de
vencer, neste jogo a história foi diferente. De tal forma eles sentiram que
podiam ter vencido que pediram insistentemente que organizasse novo jogo e
que desta vez não iam falhar as oportunidades que pudessem criar.
Uma vez que nos encontrávamos no final do ano letivo, tal não foi
possível, mas fica como registo a vontade de voltar a competir e de mostrarem
que têm valor.
Embora a vitória tivesse caído para a turma do 11ºCSE, parece-me justo
referir que os justos vencedores foram todos os presentes no evento. Desde
aqueles que realmente participaram no jogo até aos que apenas se
encontravam a assistir e apoiar os seus colegas. Foi um excelente momento de
confraternização e realmente posso dizer que se fez jus ao nome atribuído ao
evento: o jogo do ano.
Esta foi uma forma de me aproximar dos alunos e lhe proporcionar o que
de melhor pode ter o desporto: a competição. Através dela juntam-se os
sentimentos, a ansiedade e o crer tendo todos os alunos respondido de forma
bastante positiva.

4.2.10. Almoço entre os professores de EF
De forma a agradecer toda a ajuda fornecida por todos os professores
da grupo de EF, o NE decidiu preparar um almoço de caráter informal no
pavilhão da Escola Secundária de Valongo.
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Inicialmente, pensou-se em realizar um cartaz e folhas de inscrição para
que mais pessoas pudessem participar no almoço, mas desde início referimos
que apenas se tratava de um almoço de convívio e que não tinha nenhum
caráter formal pois o objetivo do mesmo foi só conviver com os nossos colegas
de profissão e criar um bom momento de convívio.
Eu e o meu colega José Diaz organizamos o almoço onde não faltou o
famoso leitão como prato principal, tão falado entre todos os professores.
Mais do que agradecer aos professores a ajuda que nos forneceram,
estes também não ficaram atrás dizendo que tinham gostado dos estagiários
que se tinham apresentado este ano, e que nós tínhamos feito algo que mais
nenhum estagiário fez até aos dias de hoje e que ficam para sempre as
palavras transmitidas. Mais do que a verdadeira importância da realização do
Estágio Profissional, são os valores das pessoas e o convívio que podemos ter
com todos os intervenientes que se sobressaem. Através deste tipo de
palavras fiquei com a garantia de que obtive amigos para toda a vida e que
estive rodeado todo o ano de excelentes profissionais e seres humanos.
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4.3. Desenvolvimento Profissional
O Desenvolvimento Profissional é um processo que não termina com o
EP e depende do empenho pessoal de cada docente na aquisição das
competências para o exercício da sua profissão.
Neste sentido, um processo de ensino e aprendizagem significativo no
exercício da docência implica o reconhecimento da mudança e a resposta às
situações novas com que o professor se depara, assumindo a reflexão um
papel preponderante na tentativa de tornar o ensino mais coerente e eficaz
perante um determinado contexto.

4.3.1. O papel da Educação Física
Realizando uma análise profunda da situação atual dos países
desenvolvidos, deparamo-nos com um desenvolvimento progressivo do
sedentarismo. Por esta razão, torna-se cada vez mais importante o papel da
Educação Física, onde esta, a par do desenvolvimento das populações, tem
como principal missão não deixar as indivíduos acomodarem-se a estilos de
vida

pouco

ativos

impedindo-os

de

entrar

no

sedentarismo

e

consequentemente atingir níveis de obesidade.
Para além da razão acima referida, a participação nas aulas de
Educação Física permite a integração e aceitação de todas as diferenças dos
alunos no que diz respeito à sua raça, cor, religião e orientação sexual
possibilitando igualmente o desenvolvimento cívico e pessoal de cada um, não
defraudando outros valores inerentes à prática desportiva como o fair-play, a
disciplina, a responsabilidade, a autonomia, o empenho, a cooperação e a
entreajuda entre todos.
“ A Educação Física tem um papel fundamental no desenvolvimento
social, quando vista no contexto de uma atividade eclética e inclusiva que
promove a saúde e o bem-estar” (Cunha, 2007, p.85). “Muita coisa tem sido
dita e escrita sobre a importância de um estilo de vida saudável para pessoas
de todas as idades e condições. Entretanto, apesar de todas as evidências
científicas acumuladas, um grande número de pessoas ainda parece
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desinformado ou desinteressado nos efeitos a médio e longo prazo da prática
de atividades físicas regulares” (Nahas, 2010, p. 11).

Perante esta situação, é urgente fazer entender às pessoas a
importância da atividade física em diferentes aspetos e objetivos. Neste
momento a prática de exercício é vista apenas como uma solução para a
prevenção de doenças. A população deixa-se acomodar, caminhando para o
sedentarismo, e só depois reflete sobre a importância do desporto. Desporto, é
mais do que isso. Desporto é lazer, recreação, divertimento, competição ou até
mesmo trabalho. Tudo isto leva a que qualquer prescrição de exercícios seja
bem refletido e fundamentado. “ A questão da dose adequada de exercício
para a obtenção de um efeito desejado é crucial na prescrição do exercício
tanto para a prevenção quanto para a reabilitação” (Powers & Howley, 2000, p.
288).

Qualquer pessoa, através do que anteriormente se encontra escrito,
poderá pensar que basta então realizar qualquer tipo de atividade física tendo
como garantia a melhoria da qualidade de vida e um estilo de vida mais ativo.
Se assim fosse, não seria necessário a existência de profissionais na área do
Desporto. Toda e qualquer prática, da mais lúdica à mais competitiva poderá
ter repercussões negativas na saúde dos seus praticantes. De forma a evitar
este tipo de situações não desejáveis é importante realizar exercícios de forma
responsável e assídua nunca colocando em causa a integridade física do
praticante. As aulas de Educação Física são um excelente exemplo desse tipo
de prática se estas forem lideradas com o maior cuidado por parte dos
professores de Educação Física, pois os alunos detêm um excelente espaço
para a realização de diferentes exercícios permitindo, de forma autónoma,
adquirir novos conhecimentos e desenvolver competências a níveis intelectuais
e físicas, melhorando significativamente a sua saúde. “O aumento da atividade
física moderada é um objetivo importante relacionada à redução de problemas
de saúde. (…) Nos indivíduos previamente sedentários, pequenas alterações
da atividade física acarretam grandes benefícios à saúde somente com um
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risco mínimo. O exercício vigoroso aumenta o risco de um infarto do miocárdio
durante a atividade, mas reduz o risco global (repouso + exercício) dessa
patologia os níveis moderado e alto de função cardiorrespiratória reduzem o
risco geral de morte” (Power & Howley, 2000, p.289).

Um entrave e problema ao risco da população caminhar ao encontro do
sedentarismo, principalmente nas civilizações mais evoluídas, é precisamente
nos seus locais de trabalho. Hoje em dia é cada vez maior a probabilidade de
encontrarmos uma população que se encontra maior parte do seu tempo
sentada a trabalhar, podendo originar a graves problemas de postura, não
despendendo grandes níveis de energia. Por outro lado, leva a que tal
comportamento atrofie os músculos fazendo-se sentir na própria pessoa
através de cansaço constante e de pouca disposição para a atividade física.
Enquanto na escola é possível contornar estes problemas com a prática
de exercício físico, mais tarde, na fase adulta, é possível evitar esses mesmos
problemas através de espaços livres adequados ao exercício ou em pavilhões,
ginásios, associações, ou até mesmo de clubes dependendo dos objetivos de
cada indivíduo não descuidando a realização do exercício de uma forma
consciente e saudável.
“A modificação do caráter do trabalho, assim como uma melhoria
crescente da qualidade de vida conduzem – quer se queira quer não! – a uma
carga corporal reduzida e a uma insuficiência de atividade motora. Este dois
fatores, ligados ao ritmo acelerado de vida, integram-se na cadeia causal de
fatores adstritos a muitas doenças, sobretudo do sistema cárdio-circulatório”
(Bento, 1989, p.9). “A atividade desportiva é, pois, uma grandeza de influência
essencial, a fim de estabilizar as bases estruturais, bioquímicas e regulativas
do funcionamento do organismo. Funções otimizadas significam muito mais do
que a simples ausência de doença, porque influencia positivamente todos os
domínios funcionais do homem, físicos e psíquicos e a qualidade de vida geral
(…) por outras palavras: prática desportiva regular, com intensidade suficiente,
reforça todos os outros elementos de uma forma de vida fomentadora da
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saúde. É que a motivação para a prática ativa do desporto constitui, em regram
um campo privilegiado para forjar o conjunto de atitudes e de hábitos
necessário à saúde” (Bento, 1989, p .28).
Mais do que todos os benefícios à prática de exercício físico, a
Educação Física pode ser vista como um bem necessário à população mais
jovem na procura de maior qualidade de vida e serem mais ativos. Desta
forma, é possível transmitir todos os valores e motivar todos os alunos a
procurar hábitos saudáveis e gosto pela prática desportiva, sempre de forma
consciente e responsável. Por este meio existe também a possibilidade
contagiar quem os rodeia e procurem a mesma solução para um estilo de vida
mais ativo. “Pode, por isso, afirmar-se que a Educação Física e o desporto
possuem uma função dirigente no complexo de fatores inerentes e uma
condução sadia da vida, tanto pelas suas influências diretas como pelas
indiretas” (Bento, 1989, p. 28).

4.4. O efeito de um programa de treino específico na destreza motora fina,
agilidade e coordenação, trabalho propriocetivo e iniciação à corrida de
uma aluna com NEE e a sua relação com os seus níveis de IMC.
4.4.1. Resumo
A área de desenvolvimento profissional aquando da realização do
estágio profissional, tem uma preponderância incomensurável na construção
da identidade do Professor. Através dele, é expetável a colocação de todos os
conhecimentos teóricos na prática a fim de atingir os objetivos e
consequentemente resultados positivos. A ligação entre teoria e prática está
constantemente presente, onde a ausência de qualquer um destes dois pontos
significa caminharmos para o fracasso.
No que diz respeito à investigação-ação realizada no âmbito do Estágio
Profissional, optei por um tema que esteve presente desde o final do primeiro
período até ao final do ano letivo.
Uma vez que a área de alunos com Necessidades Especiais Educativas
(NEE) é algo que me move e sempre me despertou muita curiosidade em
trabalhar, decidi, em acordo com o professor cooperante, desenvolver um
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estudo com uma aluna que apresenta uma doença caraterizada de síndrome
de Prader Willi que lhe restringe a realização de certos exercícios devido à sua
destreza motora fina e à sua condição física.

PALAVRAS-CHAVE: DESTREZA MOTORA, AGILIDADE, COORDENAÇÃO,
TRABALHO PROPRIOCETIVO, CORRIDA, IMC

4.4.2. Introdução
Após compreensão de toda a realidade presente na Escola Secundária
de Valongo, fiquei a tomar conhecimento sobre a existência de alunos com
NEE. Uma vez que decidi realizar um projeto de investigação, após conversa
com o professor cooperante, pareceu-me aliciante a proposta que me foi
colocada em cima da mesa. O de trabalhar com uma aluna de NEE.
O estudo de caso é realizado com um trabalho prático de intervenção
real. Como justificação e pertinência do tema face ao contexto de estágio é a
conquista da primeira experiência com um aluno que apresenta NEE pela qual
sempre senti necessidade de desenvolver como profissional. Através desta
prática estarei melhor preparado para progredir nas dificuldades que se
poderão apresentar na organização nas aulas de Educação Física com alunos
que ostentem caraterísticas idênticas.
A aluna em questão tem como doença
(SPW)

“Síndrome de Prader-Willi

que é uma doença complexa, multissistémica, caracterizada por

hipotonia, retardo mental, características dismórficas, hiperfagia e compulsão
alimentar devido à disfunção hipotalâmica. SPW ocorre pela perda de função
de genes localizados no cromossomo 15q11-13, região que sofre imprinting
genômico. Obesidade é a principal causa de morbidade e mortalidade entre
pacientes com SPW. O objetivo desta revisão é analisar as opções
terapêuticas disponíveis para o tratamento da obesidade na SPW, incluindo a
terapia farmacológica e o tratamento cirúrgico” (Carvalho et al, 2007)
Desta forma, o primeiro objetivo foi perceber, numa primeira fase, os
cuidados necessários a ter com a aluna em questão e ganhar a sua confiança
de forma a facilitar o processo de ensino-aprendizagem da mesma.
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Segundo Kuo et al. (2007), “A hipotonia melhora habitualmente entre os
8 e os 11 meses mas o atraso de desenvolvimento psicomotor acentua-se
muitas vezes depois dos dois anos com frequentes alterações psicológicas.
Uma acentuada hiperfagia (94%) com obesidade e baixa estatura (76%) são
sinais tardios e os mais característicos da SPW8-10”. A aluna em questão
apresenta exatamente estas caraterísiticas apresentadas anteriormente pelo
autor.
De forrma a combater a obesidade e promover um estilo de vida mais
ativo, a prescrição e realização de exercício físico é primordial para que a aluna
não perca capacidades físicas pois, segundo Kuo et al. (2007), “A redução da
massa muscular presente na SPW agrava a hipotonia e contribui para o fraco
desempenho físico” sem esquecer que “O aspecto mais importante do
tratamento é o controle do ganho excessivo de peso”.

Posteriormente, foi diagnosticar as suas dificuldades e quais as suas
necessidades percebendo igualmente o que a motiva e desmotiva no seu diaa-dia.
Através da análise desses mesmos diagnósticos, propus um plano de
intervenção, atendendo às caraterísticas da aluna sempre com objetivo de
oferecer condições para que se torne responsável e autónoma pela
continuidade da intervenção na constante procura de resultados positivos.
É importante referir que para além do acompanhamento que forneci à
aluna durante maior parte do ano letivo (desde final do 1º período até ao final
do 3º período) esta dispunha também de aulas de natação à responsabilidade
de um professora de Educação Física.

4.4.4. O ultrapassar das dificuldades com as aulas de Educação Física
Ao longo de todo o ano letivo, desde que se iniciou este estudo de
investigação, a aluna apenas não compareceu a uma aula de todas as que
foram planeadas e se realizavam todas as terças-feiras de cada semana.
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Numa primeira fase, foi realizado um teste de condição física para uma
maior compreensão das caraterísticas da aluna. Através deste detetei alguns
problemas de adaptação aos exercícios e também de dificuldades a nível de
coordenação e de destreza motora fina. A coordenação motora, sob uma
perspetiva pedagógica e clínica, consiste na interação harmoniosa e
económica do sistema músculo-esquelético, nervoso e sensorial, para produzir
ações cinéticas precisas e equilibradas (Kiphard, 1976). Quanto maior é o nível
de complexidade de uma tarefa motora, maior é o nível de coordenação
necessário para um desempenho eficiente (Gallahue & Ozmun, 2005).
Apesar de todos os problemas mencionados anteriormente, e sabendo
que a patologia que a aluna apresentava dificultava a realização de vários
exercícios, esta demonstrava sempre um grande interesse em perceber como
realizar o que era pretendido, procurando sempre superar-se perante as
dificuldades.
Inicialmente, e como já foi referido, realizei uma avaliação diagnóstica à
aluna de forma a entender quais as debilidades e capacidades da mesma.
Nesta primeira fase, o objetivo, mais do que melhorar as destrezas motoras
gerais foi ganhar a confiança da aluna e, consequentemente, melhores
respostas aos exercícios propostos.
Considerando a situação normal, após me apresentar à aluna esta ficou
reticente e a confiança era reduzida assim como o seu à vontade para realizar
os exercícios. A confiança e o à vontade foi-se fundamental para a progressão
da aluna e, no primeiro período incidiu-se mais sobre estes aspetos. Assim,
nesta fase inicial, procurei ajudar a aluna a integrar-se nas aulas e fazê-la
perceber da importância de obter um estilo de vida mais saudável, salientando
os benefícios de uma prática assídua de atividade física.
De forma a obter maior informação sobre a doença diagnosticada da
aluna realizei uma pesquisa de forma a melhor entender os seus
comportamentos na aula e aquilo que ela realmente precisa. Hirtz e Schielke
(1986) enfatizam a importância da exercitação das capacidades coordenativas
desde as faixas etárias mais baixas, uma vez que estas representam uma fase
muito favorável para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Se esta fase
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não for explorada da forma mais conveniente, poderá comprometer a evolução
das capacidades coordenativas nas classes seguintes. “A idade mais sensível
a estas capacidades, e em termos de desenvolvimento mais eficaz, situa-se
entre a infância e a puberdade – momento em que ocorre uma rápida
maturação do sistema nervoso central” (Hirtz & Schielke, 1986) . Apesar destas
referências, Mota e Appell (1995) referem que o desenvolvimento coordenativo
continua a ser suscetível de aperfeiçoamento em escalões etários posteriores.
A partir do momento em que retirei toda a informação necessária para
um melhor aconselhamento e auxílio do que podia trabalhar com a aluna, foi
mais fácil o estabelecer objetivos alcançáveis por parte da mesma fazendo-a
sentir-se integrada.
As atividades realizadas no segundo e terceiro período, tiveram como
objetivo principal proporcionar o interesse, gosto e motivação para a prática
desportiva e um objetivo não menos importante, o de motivar a aluna a realizar
tarefas de destreza, agilidade, coordenação e de corrida.
As melhorias que se foram sentindo ao longo do ano letivo foram
notórias, tendo a aluna melhorado a sua condição física. No entanto, essas
melhorias

não

foram

realizadas

de

uma

forma

progressiva.

O

acompanhamento constante sobre a aluna é muitíssimo importante para que
ela consiga atingir os seus objetivos, mas o calendário escolar teve algumas
interrupções como as férias de carnaval, e de páscoa. Épocas festivas que
proporcionam o consumo de alimentos não desejáveis para a progressão da
aluna. O momento em que se notou maior impacto foi na transição do segundo
para o terceiro período onde a aluna engordou cerca de seis quilos em pouco
mais de uma semana.
De forma resumida, a aluna apresenta grande capacidade de superação
sempre que acompanhada por algum profissional. No entanto uma pequena
distração é suficiente para que o trabalho planeado seja em vão e esta tenha
uma recaída. É por isso necessário existir uma supervisão apertada não
apenas de quem a orienta nas aulas mas também fora delas.
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4.4.5. Instrumentos e Procedimentos
De forma a obter a realização de um trabalho bem orientado no que diz
respeito aos objetivos a alcançar, no início da investigação realizou-se um teste
diagnóstico permitindo saber as condições que a aluna em questão
apresentava. Foi também realizado o controlo sobre o seu peso ao longo do
ano letivo, tendo estes sido realizados no início da atividade, no início e no final
de cada período, permitindo perceber se existia evolução ao longo de um
período de tempo em que esta tinha um acompanhamento contínuo e saber
também se nos momentos de paragem para férias escolares existiria algum
tipo de deslize.

4.4.6. Resultados
4.4.6.1. Prática Desportiva
Em relação à prática desportiva dentro do contexto das aulas individuais
que lecionava, a aluna realizou tarefas de destreza motora, agilidade e
coordenação, trabalho propriocetivo e de corrida, onde foi possível obter os
seguintes resultados:


No que diz respeito à sua destreza motora e devido às
caraterísticas relacionadas com a sua doença, no início do
primeiro período a aluna apresentava grandes dificuldades na
manipulação do material quer com as mãos, quer com os pés. Ao
longo do tempo, e com os exercícios adequados à melhoria desta
componente, a aluna procurou sempre a sua superação e ela foi
conseguida registando no final do ano letivo reduzida dificuldade
no controlo de bola com as mãos (aquando da realização do
drible) e lançamento de arcos. Sendo que o controlo de bola com
os pés era o que a aluna menos gostava de trabalhar e sentia
maiores dificuldades não impedindo no entanto de melhorar este
parâmetro;



No que concerne ao trabalho de agilidade e coordenação,
inicialmente a aluna sentia grandes dificuldades em coordenar
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diferentes movimentos em progressão em direção a um alvo ou
com mudanças de direção. Pelo que, por muitas vezes, parava o
exercício para pensar no movimento completo que teria de
realizar e, posteriormente fazia mais devagar para não cometer
erros. No final do ano letivo, esses mesmos movimentos já saíam
com naturalidade e o seu pensamento já não era dirigido no como
realizar o movimento, mas sim, na realização rápida do mesmo
de forma a obter um resultado, um ponto.


No que toca ao trabalho propriocetivo, pareceu-me de grande
importância implementar nos exercícios a realizar pela aluna
devido às caraterísticas da sua doença. Inicialmente, com a
utilização de exercícios em plataformas instáveis denotava-se
uma dificuldade tremenda por parte da mesma em caminhar em
cima de pequenos colchões, existindo em todos os momentos,
grande probabilidade de cair e, por essa razão, foi necessário um
maior cuidado para que nada de prejudicial acontecesse.
Considerei fundamental este tipo de trabalho até mesmo para
reforçar zonas mais críticas do próprio corpo que podiam estar
sujeitas a lesões. Mais tarde, com o desenvolvimento deste
parâmetro, a aluna pouca ou nenhuma dificuldade apresentava
na realização deste tipo de exercícios, tendo estes sido um
verdadeira sucesso no seu desenvolvimento motor.



Por fim, e não menos importante, foi promover à aluna
oportunidade de realizar corrida. Um dos aspetos que tive logo
em atenção na primeira aula, foi a incapacidade que a aluna tinha
em correr. As razões variam entre o excesso de peso que a
dificulta em movimentar a maiores velocidades, como pela própria
falta de motivação que apresentou numa fase inicial. Por estes
motivos procurei estratégias onde, sem que lhe fosse exigida a
corrida, ela sentisse necessidade de o fazer para atingir
determinados objetivos. Embora a aluna rejeitasse qualquer tipo
de competição entre outros alunos que também se encontravam
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na aula, quando percebia que tinha possibilidade de vencer a
motivação disparava e a realização da corrida com o passar do
tempo deixou de ser um problema. Tanto deixou que no final do
ano letivo a aluna chegava já à própria aula a pedir para realizar
uma pequena corridinha, desde que o professor também o
fizesse.

4.4.6.2. Progressão no controlo de peso ao longo do ano letivo e
correspondência com o seu nível de IMC
Nos dados a trabalhar com a aluna em questão, foi importante averiguar
o índice de massa corporal ao longo de todo o ano letivo, procurando apurar a
existência de melhorias em relação aos três períodos.
No quadro I, pretendo ilustrar simplificadamente através do seu peso e
altura, o resultado do seu IMC e em que nível se encontra.
Data

25-nov

Peso

Altura

(kg)

(m)

88

1,56

IMC

Nível IMC

36,2

Obesidade,
grau II

09-dez

84

1,56

34,5

Obesidade,
grau I

12-jan

89

1,56

36,6

Obesidade,
grau II

16-mar

80

1,56

32,9

Obesidade,
grau I

07-abr

86

1,56

35,3

Obesidade,
grau II

27-mai

81

1,56

33,3

Obesidade,
grau I

Quadro I – Nível do Índice de Massa Corporal da aluna
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Classificação

IMC
(kg/m2)

Baixo Peso

< 18,5

Saudável

18,5 - 24,9

Excesso de
gordura
Obesidade, grau
I
Obesidade, grau
II
Obesidade
mórbida

25 - 29,9

30 - 34,9

35 - 39,9

> 40

Quadro II – Níveis de IMC

Após análise do quadro I e respetiva correspondência com o quadro II,
podemos constatar que existem irregularidades na evolução da aluna No
entanto, melhorou de forma significativa a sua condição física e o seu peso.

4.3.7. Discussão dos resultados
Neste estudo, foi primordial perceber e conhecer detalhadamente a
patologia apresentada pela aluna, bem como as suas consequências e/ou
restrições, de forma a garantir a qualidade da prescrição dos exercícios nas
aulas para si destinadas, sempre com o objetivo de assegurar a realização da
prática de Educação Física de uma forma responsável, na procura de melhorar
a sua aptidão física e consequente melhoria da sua qualidade de vida ao longo
do ano letivo.
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As aulas destinadas para este estudo não eram apenas direcionadas
para a aluna em questão, havendo mais três alunos que apresentavam
patologias diferentes e exigiam outro tipo de cuidados. No entanto, não
colocando de parte os restantes alunos, a minha maior preocupação foi sempre
a primeira. Tive a preocupação de proporcionar aos alunos diferentes
experiências motoras conduzindo-as de forma correta e equilibrada, nunca
colocando em causa a integridade física de cada um.
Antes da realização correta dos exercícios, foi importante numa primeira
fase ganhar a confiança da aluna. Nas duas primeiras aulas, pouco ou nada
interventiva esta era. Cumpria com tudo o que era pretendido mas não havia
nenhum tipo de aproximação em relação ao professor e percebi que numa
primeira fase era essencial ganhar a sua confiança e aproximar-me mais da
aluna pois só assim tinha a garantia de que podíamos trabalhar mais e melhor.
Ao fim da terceira aula essa aproximação e confiança por parte da aluna
melhoraram significativamente. A partir daqui senti que era possível melhorar a
condição física da aluna pois esta já se encontrava mais liberta e predisposta a
realizar os exercícios com maior felicidade e com objetivo de superar as suas
dificuldades.
A partir deste momento, a aluna apresentou uma grande capacidade de
auto superação, aumentando o seu interesse e dedicação até ao final do ano
questionando-me várias vezes se esta se encontrava a realizar o exercício da
forma correta e procurando estratégias de realizar mais e melhor.
Mais especificamente, a aluna não pôde ser avaliada segundo os
critérios de avaliação específicos de Educação Física da Escola Secundária de
Valongo. Por essa razão dei maior importância ao seu empenho, dedicação e
assiduidade nas aulas. De outra forma seria injusto avaliar devido às
caraterísticas que apresenta e à dificuldade que encontra em superar as suas
dificuldades.
As componentes que decidi trabalhar com a aluna incidiram-se
principalmente

em

exercícios

de

destreza

motora

coordenação, trabalho propriocetivo e iniciação à corrida.
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fina,

agilidade

e

Devido às suas caraterísticas associadas à sua doença, mãos e pés
muito pequenos, a sua destreza manual e podal é relativamente dificultada
devido a esse fator. Para combater este problema, uma vez que inicialmente a
aluna não conseguia manipular qualquer tipo de material, o objetivo passava
por superar-se em relação a este aspeto. A relação com diferentes tipos de
bolas (andebol, basquetebol, ténis e futebol) e lançamento de arcos,
possibilitou trabalhar diferentes estímulos da sua destreza manual e podal
existindo significativas melhorias no final do ano letivo, onde o simples agarrar
de uma bola era um problema e deixou de o ser.
Quanto ao trabalho de agilidade e coordenação, a aluna apresentou
também relativas dificuldades na execução dos exercícios. No entanto, não foi
tão preocupante como o tipo de trabalho referido anteriormente. Denotava-se
inicialmente dificuldade em perceber a sequência e controlo dos movimentos
que seriam os mais corretos a realizar. A aluna por muitas vezes parava o
exercício e pensava em voz alta o como realizar os diferentes movimentos.
Essa preocupação que ela apresentava demonstrava interesse pelo ultrapassar
das dificuldades e, ao longo do tempo, foi igualmente percetível verificar que os
movimentos como o drible com a bola de andebol, ou o controlo de bola com
os pés em torno de sinalizadores colocados no chão, de forma a criar um
circuito, eram realizados com maior facilidade, não havendo as paragens
iniciais para perceber como adequar o movimento.
No que diz respeito ao trabalho propriocetivo, a aluna sentia imensas
dificuldades iniciais porque não tinha controlo sobre o próprio corpo. Para além
do trabalho de coordenação foi importante trabalhar este aspeto até porque é
uma excelente forma de precaver qualquer tipo de lesão que a aluna pode
estar suscétivel a obter no futuro.
De todos os exercícios propostos, estes foram o que a aluna mais
gostou de realizar tendo como prioridade a realização de pequenas
caminhadas por cima de plataformas instáveis, obrigando à aluna trabalhar os
músculos posturais/profundos.
Por fim, um dos objetivos que sempre quis atingir com a aluna em
questão foi a execução de corrida. Algo que nas primeiras aulas se recusava a
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fazer. Essa recusa devia-se ao facto do excesso de peso que apresentava, e
por essa razão, sentia enormes dificuldades na corrida. A estratégia adotada
para proporcionar a corrida, foi indiretamente procurar situações onde a
realização dos exercícios continha competição e obrigava a aluna a ser mais
rápida nos movimentos se esta quisesse chegar à vitória ou conquista de
pontos.
Quanto aos resultados apresentados nos quadros I e II, podemos
verificar que a aluna não tem controlo no seu peso. Se compararmos o primeiro
momento em que registamos o peso e o último, verifica-se que existe uma
melhoria do peso corporal da aluna e consequentemente do seu IMC. No
entanto os valores até lá não foram constantes. Com as interrupções das aulas
dos três períodos, a aluna sempre que regressava das férias vinha sempre com
mais peso do que quando acabava o período. Isso só nos diz que realmente, o
exercício acompanhado e constante é muito importante para o sucesso e
melhoria da sua saúde. No entanto, é preocupante como é que nas
interrupções letivas, a aluna aumentava sempre o seu peso, onde muito
provavelmente, ninguém a controlava.
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4.4.7. Conclusões e Sugestões
4.4.7.1. Conclusões
As principais conclusões, de acordo com os objetivos que me propus,
primeiramente, em conhecer a patologia da aluna (síndrome de Prader Willi) e
entender quais as condicionantes que acarreta, assim como perceber a
evolução da mesma nas diferentes componentes a trabalhar (destreza motora,
agilidade e coordenação, trabalho propriocetivo e iniciação à corrida) e o
objetivo de perder o excesso de gordura posso concluir:


A patologia que a aluna apresenta (síndrome de Prader Willi) dificulta a
ação em diferentes exercícios mas não é de todo impeditivo de trabalhar
e melhorar os seus resultados;



Em todos os exercícios realizados pela aluna, apresentou sempre um
grande esforço, empenho e dedicação, refletindo-se na melhoria de
condição física;



Na perda de peso, o sucesso não deixa de existir, mas deve haver uma
maior preocupação por parte da aluna (que não é nada fácil porque
apresenta dificuldade de saciedade) fora do contexto escolar e das
pessoas que a rodeiam.

4.4.7.2. Sugestões
As sugestões apresentadas decorrem da revisão da literatura efetuada,
o constante contacto e convivência entre o investigador e a aluna e do
resultado das conclusões do presente estudo. Desta forma:


Em todo e qualquer momento, o professor deve promover o desporto,
incutindo um estilo de vida ativo em qualquer tipo de pessoa;



No presente estudo, podemos constatar que a patologia da aluna
(síndrome de Prader Willi) e a prática de exercício físico são
compatíveis. No entanto, a aluna é muito limitada e o acompanhamento
deve ser constante e os exercícios têm de ser adequados às
necessidades que esta apresenta;
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A prática de exercício deve ser sempre supervisionada por um
profissional da área de desporto, e parece-me conveniente saber qual a
opinião médica sobre esta doença, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos indivíduos com este tipo de problema;



O acompanhamento não dever ser restrito apenas no momento de
atividade física. É importante que as pessoas com este tipo de problema
tenham um cuidado redobrado por quem as rodeia (neste caso
específico, os pais) e é importante também o aconselhamento por parte
de um nutricionista procurando estratégias de obter um estilo de vida
mais saudável.
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5. Conclusões e perspetivas para o futuro
A chegada a este ponto significa que todo o percurso que percorri
chegou ao fim e é tempo de concluir todo o processo repleto de inúmeras
experiências vividas ao longo desta caminhada académica, onde atingi o meu
maior objetivo, o de ser professor de Educação Física.
Enquanto

estudante,

procurei

sempre,

no

limite

das

minhas

capacidades, deter o maior conhecimento possível atingindo a excelência. Este
percurso nem sempre foi fácil, teve altos e baixos, mas nunca deixei fugir o
objetivo e sonho de ser professor. Durante todo este tempo quanto maior
conhecimento adquiria, mais dúvidas iam surgindo. Dúvidas essas que
considero importantíssimas no processo de desenvolvimento na formação de
um estudante e futuro professor.
Este último ano, com a realização do EP, permitiu-me colocar em prática
todas as minhas ideias e metodologias que considerava adequadas para o
ensino escolar. Mais do que oferecer informação aos alunos, fornecer
conteúdos ou, em último caso, instruir conhecimentos aos mesmos, essa
transmissão de saberes considerei como uma partilha entre todos (professores
e alunos) onde por vários momentos também aprendi com aqueles que menos
espero.
Ao longo de todo o ano letivo, foi necessário refletir vezes sem conta
todos os momentos pelos quais passei, adaptar e voltar a readaptar vários
contextos, quer ao nível da organização da aula e exercícios, quer na conceção
e planeamento dos mesmos, existindo vários ocasiões de imprevisibilidade em
que era necessário saber o que fazer no momento.
Todos estes imprevistos e constantes adaptações aconteciam devido,
principalmente, à prestação dos alunos. Na turma com que trabalhei, existiam
personalidades diferentes e, por essa razão, exigiam diferentes tipos de
cuidado, não podendo ter o mesmo padrão de abordagem para todos eles. É
necessário saber de que forma devo abordar um aluno mediante a sua
personalidade e as suas caraterísticas. Neste aspeto, o maior desafio deu-se
com aqueles que são considerados os mais perturbadores. No meu ponto de
vista, existe sempre uma forma de controlar qualquer tipo de aluno. Tudo
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depende do que ele realmente necessita. Ir ao fundo da questão e perceber o
porquê de serem perturbadores e, a partir daí, saber adequar a postura que o
faça comportar-se de igual forma aos restantes colegas.
Após término de um longo caminho académico percorrido até aqui, com
altos e baixos, é tempo de fazer contas ao futuro e perceber o que me espera
daqui para a frente. O meu objetivo com a realização do mestrado em Ensino
nos Ensinos Básico e Secundário foi sempre de obter uma gama de novos
conhecimentos e experiências que me permitissem crescer como homem e
como profissional. Hoje, sinto-me preparado para ultrapassar qualquer tipo de
adversidade e não apenas direcionado para a Educação Física, mas sim para
qualquer situação da minha vida.
Infelizmente, tendo em conta a conjuntura atual, a oportunidade de
exercer uma profissão pela qual lutei incessantemente é muito reduzida, para
não dizer, nula. De qualquer forma, e mesmo sabendo desta situação crítica,
nada me tirou o sonho de ser Professor de Educação Física e sei que um dia o
momento vai aparecer e serei um homem realizado profissionalmente.
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7. Anexos

i

Anexo I – Plano de aula

ii

Plano de Aula
Local:
Professor:

Hora Inicio: Hora Termino:
Data:

Aula n.º
Ano:11º
Turma: CT4

Unidade Didática: Futebol

Material:

N.º alunos
previstos:
13

Objetivo específico:

Função Didática:.

Sumário Nº

Situação de
Objetivos
Parte



Operacional /
Conteúdos

Aprendizagem /
Organização Didático Metodológica /

al

Final

Fundamental

Inici

Esquema

iii

Critérios de Êxito

Observações:

Legenda:


Bola



Joker ou GR (sem JK)



Jogadores



Cones

Grupos de trabalho
Exercício 1
Grupo 1

Grupo 2

Exercício 2
Equipa 1

Equipa 2

Equipa 3

iv

Anexo II – Avaliação Sumativa de Voleibol
Identifica

Nº

Nome

Posição base/
deslocamentos

Passe a
Serviço

duas

Manchete

Acção
Finalização

mãos

Organização

Bloco

do jogo

Contextualização

as

dosgestos

regras

técnicosem jogo

básicas

Total

do jogo

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total

v

3

1

2

3

1

2/3

3/5

1

2

3

1

2

3

11º Ano - Critérios de Avaliação – Competências Essenciais de Voleibol
em situação de jogo 4x4

Nível
1
2

Posição base/ deslocamentos
Os alunos não apresentam uma atitude corporal correcta (pés afastados à largura dos
ombros, membros inferiores ligeiramente flectidos e olhar dirigido para a frente);
Os alunos apresentam uma atitude corporal e deslocamentos correctos;

Nível

Serviço
O aluno realiza o serviço por baixo ou por cima com alguma dificuldade (não orienta o corpo

1

para o alvo, não coloca o pé contrário à mão de batimento numa posição mais avançada ou
não acompanha o movimento de batimento);
O aluno realiza o serviço por baixo ou por cima com o corpo orientado para o alvo e o pé

2

contrário à mão de batimento numa posição mais avançada, mas não acompanha o
movimento de batimento;
O aluno realiza o serviço por cima, partindo da posição base, com o corpo orientado para o

3

alvo, coloca o pé contrário à mão de batimento numa posição mais avançada e acompanha o
movimento de batimento;

Nível

Manchete
O aluno realiza manchete com muita dificuldade (não parte da posição base, não dirige o

1

olhar para a bola, não coloca os apoios dirigidos para o alvo, não realiza a extensão e
rotação interna dos MS e não realiza a extensão dos MI;
O aluno realiza com alguma dificuldade a manchete partindo da posição base, com o olhar

2

dirigido para a bola, com os apoios dirigidos para o alvo e com extensão e rotação interna
dos MS e realiza a extensão dos MI;

O aluno realiza a manchete em direcção ao passador, partindo da posição base, com o olhar

3

dirigido para a bola, com os apoios dirigidos para o alvo e com extensão e rotação interna
dos MS e realiza a extensão dos MI;

vi

Nível

Passe a duas mãos
O aluno realiza o passe de frente com alguma dificuldade (não dirige o olhar para a bola, não

1

coloca as mãos com os dedos bem afastados à altura da testa ou não realiza a extensão de
todos os segmentos corporais);
O aluno realiza o passe de frente com o olhar dirigido para a bola e coloca as mãos

2

correctamente à altura da testa, mas não realiza a extensão de todos os segmentos
corporais;
O aluno realiza o passe de frente com o olhar dirigido para a bola, com os apoios dirigidos

3

para o alvo coloca as mãos correctamente à altura da testa e realiza a extensão de todos os
segmentos corporais;

vii

Nível

Acção de Finalização
O aluno realiza a acção de finalização com alguma dificuldade (não faz a impulsão

1

a dois pés, não realiza a correcta corrida de aproximação ou não bate a bola no
ponto mais alto da trajectória ascendente);
O aluno realiza a acção de finalização com a impulsão a dois pés e com a correcta

2

corrida de aproximação, mas não bate a bola no ponto mais alto da trajectória
ascendente;

3

O aluno realiza a acção de finalização com a impulsão a dois pés e com a correcta
corrida de aproximação e bate a bola no ponto mais alto da trajectória ascendente;

Nível
1

Bloco
O aluno não realiza o bloco;
O aluno realiza o bloco com alguma dificuldade (não faz uma impulsão vertical

2

3

sobre os dois pés ou não realiza a extensão de braços durante a suspensão);

O aluno realiza o bloco, fazendo uma impulsão vertical sobre os dois pés e com
extensão de braços durante a suspensão;

Nível

Organização de Jogo
O aluno não adequa o seu comportamento/acção de acordo com a trajectória da bola e a

1

movimentação dos colegas.
O aluno adequa, algumas vezes, o seu comportamento/acção de acordo com a trajectória da

2/3
3/5

bola e a movimentação dos colegas.
O aluno adequa sempre o seu comportamento/acção de acordo com a trajectória da bola e a
movimentação dos colegas.

viii

Nível

Contextualização dos gestos técnicos em jogo
O aluno tem dificuldade em realizar alguns gestos técnicos e manifesta-se indeciso sobre

1

qual realizar.
O aluno executa os gestos técnicos e opta maioritariamente de forma acertada sobre qual

2
3

Nível

deve realizar.
O aluno executa os gestos técnicos com eficiência e decide bem qual o gesto técnico a
realizar conforme a situação.

Identificação das regras básicas do jogo

1

O aluno tem dificuldades em perceber as leis, não é capaz de as aplicar.

2

O aluno conhece as regras de jogo, mas revela algumas dificuldades na sua aplicação.

3

O aluno entende as regras básicas e aplica-as facilmente.

ix

Anexo III – Avaliação de Badminton

Execução dos

Posição

Nº

Nome

Serviço

batimentos

base /
Recepção

Movimentação

2

4

1

2

3

Conhecimentos

“Lob”, “Remate”)

ao serviço
1

(“Clear”,“Amorti”,

1

2

4

1

3

6

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total

11º Ano - Critérios de Avaliação – Competências Essenciais de
Badminton
x

TOTAL

Serviço

Nível
1

O aluno não executa com êxito a acção de servir.
O aluno envia o volante por cima da rede para a área de serviço diagonalmente oposta à do

2

servidor batendo o volante à frente e abaixo do nível da bacia, num movimento contínuo.
O aluno envia o volante por cima da rede para a área de serviço diagonalmente oposta à do

3

servidor batendo o volante à frente e abaixo do nível da bacia, num movimento contínuo
dificultando a recepção.

Posição base / Recepção ao serviço

Nível
1

O aluno não assume uma posição base nem uma colocação equilibrada relativamente à área
de serviço.
O aluno mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente flectidos e com a perna direita

2

avançada.
O aluno mantém uma posição base e coloca-se equilibradamente relativamente a área de

3

serviço.

Nível
1

Movimentação

O aluno não executa deslocamentos.
O aluno executa deslocamentos (à frente, à retaguarda, laterais e passo caçado) com

2

3

dificuldade.
O aluno desloca-se com oportunidade, conseguindo o posicionamento correcto dos apoios,
antecipando-se à queda do volante.

Nível
1
3

Execução dos batimentos (“clear”, “lob”)

O aluno não consegue acertar no volante ou falha pouco depois de iniciar.
O aluno executa os batimentos básicos ((“clear”, “lob”) com dificuldade
O aluno esboça com intencionalidade os batimentos básicos (“clear”, “lob”) criando

5

dificuldades ao opositor.

xi

Nível
1

Conhecimentos do regulamento e das técnicas de execução dos batimentos

O aluno não tem conhecimento do regulamento e das técnicas de execução dos batimentos.
O aluno tem conhecimento do regulamento e das técnicas de execução dos batimentos mas

2

revela algumas dificuldades na sua aplicação.
O aluno tem conhecimento do regulamento e das técnicas de execução dos batimentos e

3

aplica-as.
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Anexo IV – Avaliação Sumativa de Futebol

Nº

Nome

Aluno com

Desmarcação /

posse de

Criação de linhas

bola

de passe

1

2

3

1

2

Pressão
sobre
portador da

Fecho de

Contextualização dos

linhas de

gestos técnicos em

passe

jogo

bola

3

1

2

3

1

2

3

1

3

TOTAL

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total

11º Ano - Critérios de Avaliação – Competências Essenciais de Futebol
(Jogo 3x3 e/ou 4x4)
xiii

Nível
1
2
3

Aluno com posse de bola
O aluno tem dificuldade em percepcionar e realizar se deve dirigir-se para a baliza adversária
ou afastar a bola da zona de “pressão”.
O aluno tem alguma dificuldade em percepcionar e realizar se deve dirigir-se para a baliza
adversária ou afastar a bola da zona de “pressão”.
O aluno percepciona e realiza correctamente se deve dirigir-se para a baliza adversária ou
afastar a bola da zona de “pressão”.

Nível
1

Desmarcação / Criação de linhas de passe
O aluno tem dificuldade em criar linhas de passe de ruptura ou de apoio, de acordo com a
movimentação geral. Não cria situações de superioridade numérica.
O aluno tem alguma dificuldade em criar linhas de passe de ruptura ou de apoio, de acordo

2

com a movimentação geral. Cria esporadicamente situações de superioridade numérica.

3

O aluno cria facilmente linhas de passe de ruptura ou de apoio, de acordo com a
movimentação geral. Cria facilmente situações de superioridade numérica

Nível
1

Pressão sobre o portador da bola
O aluno tem dificuldade em fazer a contenção para parar o contra-ataque e permitir a
organização defensiva.
O aluno tem alguma dificuldade em fazer a contenção para parar o contra-ataque e permitir a

2

3

Nível
1
2
3

organização defensiva.

O aluno faz correctamente a contenção para parar o contra-ataque e permitir a organização
defensiva.

Fecho de linhas de passe
O aluno tem dificuldade em realizar a “dobra”, compensação e cobertura defensiva.
O aluno tem alguma dificuldade em realizar a “dobra”, compensação e cobertura defensiva.

O aluno realiza eficazmente a “dobra”, compensação e cobertura defensiva.

xiv

Nível

Contextualização dos gestos técnicos em jogo (Passe, drible e
remate com qualquer parte do corpo) – Relação com a bola
O aluno tem dificuldade em realizar alguns gestos técnicos e manifesta-se indeciso sobre qual

1

realizar.
O aluno executa os gestos técnicos e opta maioritariamente de forma acertada sobre qual

3

deve realizar.

5

O aluno executa os gestos técnicos com eficiência e decide bem qual o gesto técnico a
realizar conforme a situação.
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