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Resumo 
O presente documento tem o propósito de reflectir as vivências práticas 

decorridas ao longo do Estágio Profissional (EP), no 2º ano, do 2º Ciclo em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, no ano lectivo 2009/2010. 

Assumindo uma postura reflexiva acerca das condições e do exercício da 

prática de ensino supervisionada, através do presente relatório, realizo uma 

viagem que se encontra num constante vai e vem entre o pensamento e a 

acção, a problematização do vivido, a sua investigação, a reflexão e a posterior 

acção. 

Este documento encontra-se dividido em cinco capítulos, onde a sua 

interligação, fundamenta a concretização do Estágio Profissional (EP), como 

um processo em direcção ao objectivo de aprender a saber ensinar e de ser 

professor.   

No primeiro capítulo realiza-se a caracterização geral do estágio e é 

apresentada a pertinência da realização de um relatório. No segundo capítulo 

realiza-se um enquadramento biográfico. No terceiro capítulo apresenta-se um 

enquadramento da prática profissional, desde o nível conceptual, passando ao 

nível institucional e terminando na caracterização do EP. No quarto capítulo é 

reflectido todo o processo do EP, tendo em conta os problemas, as actividades, 

as dificuldades, as estratégias e a avaliação e controlo do trabalho 

desenvolvido, especificando alguns episódios decorrentes da prática. O quinto 

capítulo corresponde à sistematização das conclusões e ainda de algumas 

expectativas e sugestões futuras para o desenvolvimento da prática 

profissional.  

O EP desenrolou-se num processo indutor de erro/aprendizagem, 

compreendendo que a simples aplicação da regra é insuficiente, necessitando 

de desenvolver novos raciocínios, novas maneiras de pensar, de compreender, 

de equacionar problemas e de agir. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Estágio; Formação Inicial; Professor reflexivo; 

Educação Física 
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Abstract 
This document is meant to reflect the practical experiences elapsed during 

the Professional Practice (EP), in the 2nd year of 2nd cycle in Physical 

Education Teaching in Basic and Secondary Education, Faculty of Sport, 

University of Porto, in the year 2009/2010. 

Taking a reflexive stance on the conditions and the exercise of supervised 

practice teaching, through this report, I realize a trip wich is in a constant 

coming and going between thought and action, questioning the living, their 

research, reflection and subsequent action. 

This document is divided into five chapters, where their interconnection, 

based on achievement of Professional Practice (EP), as a process towards the 

goal of learning to teach and learn to be a teacher. 

In the first chapter takes place the general characterization of the stage 

and is shown the relevance of conducting a report. The second chapter takes 

place a biographical framework. The third chapter presents a framework of 

professional practice, from the conceptual level, through the institutional level 

and ending in characterizing the EP. The fourth chapter is reflected throughout 

the process of the EP, taking into account the problems, activities, difficulties, 

strategies and evaluating and monitoring the work, detailing some episodes 

from the practice. The fifth chapter corresponds to the systematization of the 

findings and has some expectations and suggestions for future development of 

professional practice. 

The EP took place in a process of inducing error learning, realizing that 

the simple application of the rule is inadequate and needs to develop new 

arguments, new ways of thinking, understanding, solve problems and act. 

 

 
KEYWORDS: Teaching, Initial Training, Reflective, Physical Education.  
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1 – Introdução  
 

“Ocorreu-me que a vida é como saltar barreiras! Temos de passar uma perna de 

cada vez, fazer tudo ao mesmo tempo dá asneira, por isso com calma tu vais 

conseguir.” 

(Bernhard, 2006) 

 

As dificuldades que me preenchem no início da redacção deste relatório 

final do Estágio Profissional (EP) são imensas. Porém, são estes desafios que 

nos levam a encontrar e a enveredar pelo rumo da tão necessária 

competência, pois “obrigam-nos” a pensar, a reflectir, a confrontarmo-nos 

connosco próprios e, por conseguinte, a aprofundar o conhecimento e a 

melhorar, constantemente, os processos inerentes à nossa actuação como 

professores.  

O termo “dificuldade” tem uma conotação pouco positiva. Porém a minha 

predisposição natural para, a cada momento, retirar o que há de positivo e 

significante de todas as “jogadas da vida” permite-me uma emergência de 

ideias que invadem o meu pensamento de forma um tanto confusa, e, por isso, 

teimam em não me libertar para escrever, revelando o seu carácter positivo e a 

sua dimensão de desafio. São tantas, tão profundas, tão relevantes, encarnam 

os agora tão compensados sacrifícios e afastamentos da vida familiar e dos 

aspectos mais hedonistas da minha vida. Ou seja, são tantos os pensamentos 

que se aproximam do que eu sonhava alcançar no início deste processo, que, 

sendo designado de EP, tem para mim a significação de oportunidade única de 

me tornar pessoal, profissional e culturalmente melhor. 

Todavia, para que esta oportunidade o seja efectivamente, não chega 

estar fisicamente presente, o comum “ir dar aulas”, ou o cumprimento rotineiro 

das tarefas do EP que nos “mandam fazer”. É premente a presença de uma 

posição destemida e esforçada na procura de um agir consciente e autónomo. 

Foi esta posição que me transformou durante a minha formação profissional 

como professora de EF e, sobretudo, como educadora de pessoas. Ou seja, o 
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esforço passado nos trabalhosos dias, nas longas noites, nos inúmeros 

compromissos adiados com o resto da vida, nas constantes preocupações 

vividas, nas certezas esbatidas que constantemente pareciam transformar-se 

em dúvidas inimigas.  

Enfim, são todos estes momentos que não são, nem serão, olhados com 

arrependimento, observados com tristeza mas, pelo contrário, serão 

relembrados com entusiasmo e emoção, pois avivam em mim a sagacidade 

necessária para continuar a procura do conhecimento, da aprendizagem, da 

perfeição, objectivando sempre a fruição da minha dedicação para com os 

alunos. É esta componente pessoal do professor, que penso ter construído 

com afinco, que me realiza tantas vezes quantas as que penso nos meus 

alunos, e que me deixa já com um sentimento de nostalgia e de alguma 

saudade! 

Utilizando uma das frases do Projecto de Formação Inicial: Eis o momento 

em que esta “luta” se vai iniciar, sinto-me agora preparada para reflectir sobre a 

mesma que agora termina, tentando acentuar as vitórias alcançadas, mas 

pensando e evidenciando as derrotas, pois são estas que devidamente 

reflectidas produzem expressivas aprendizagens.  

Ao contrário de um relatório de factos, o presente relatório, não é frio, 

nem tórrido como a narrativa de uma qualquer aventura passional. Mas tem a 

presunção de ser uma escrita que reflecte o prazer e o sofrimento de uma 

aventura vivida de forma apaixonada. 

 

1.1 Fundamentação do Estágio Profissional 

O Estágio Profissional, ao estar integrado no processo da minha 

formação, segue autores como Schön que defendem a incorporação nos 

currículos dos cursos profissionalizantes, uma forte componente de formação 

prática. A componente prática deve ocorrer no que Schön (1987) designa por 

reflective practicum, que define como uma situação que, aproximando os 

alunos ao mundo real, lhes permite aprender a fazer, fazendo. Num estágio 

que se orienta por esta corrente, o estudante estagiário, futuro professor, 

aprende a reflectir a prática, criando a possibilidade de aprender que a simples 
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aplicação da regra é insuficiente, desenvolvendo novos raciocínios, novas 

maneiras de pensar, de compreender, de equacionar problemas e de agir. 

O EP, tal como vem referido nas normas orientadoras do EP (2010), 

corporiza um entendimento da especificidade do saber do professor que 

ultrapassa o conhecimento meramente ligado às disciplinas científicas e dá 

carácter de urgência à integração do conhecimento pedagógico e científico, à 

ligação teoria e prática, a uma visão unitária complexa e integral das exigências 

do exercício da actividade docente. Assim, o estágio é encarado como um 

momento privilegiado da formação do professor, ainda que deva ser entendido 

como parte do processo de formação. 

O EP, sendo um estádio em que o professor aprende a ensinar implica 

um processo evolutivo, em que o ponto de partida é a experiência enquanto 

aluno e o ponto de chegada a experiência enquanto professor. Veenman 

(1984), alerta que o confronto entre dois mundos distintos: o de aluno 

(candidato a professor) e o de professor levará a um choque de transição ou 

choque da realidade. Descreve ainda esta clivagem do seguinte modo: “o 

colapso entre ideais missionários elaborados durante a formação de 

professores e a crua e dura realidade da vida quotidiana da aula” (Veenmam, 

1984). 

No momento em que nos preparamos para iniciarmos tal transição, ouvir 

tal premissa soa a mau presságio e põe em causa as expectativas mais 

ambiciosas. No entanto, parti para esta caminhada ciente das capacidades que 

a instituição na qual me formei tinha despontado em mim através do seu 

currículo, que está subjacente um sistema integrado (Pacheco & Flores, 1999) 

das ciências da especialidade, das ciências da educação e da prática 

pedagógica, vivenciada ao longo de dois anos lectivos, nas disciplinas às quais 

designamos por “Didácticas”.  

A instituição na qual me formei sempre nos incentivou a reflectir sobre a 

acção, desenvolvendo em nós novos raciocínios, novas maneiras de pensar, 

de aprender, de agir e de equacionar problemas, alertando-nos, como afirma 

Alarcão (1996), que a simples aplicação da regra é insuficiente.   
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Deste modo, o EP surge como uma construção da formação assente na 

prática quotidiana na escola, fugindo ao formalismo e esquematismo, através 

da procura criativa de soluções e um desenvolvimento da consciência, 

permitindo um incremento da autonomia e uma abertura para a experiência. 

Para Dewey (cit. Brubacher, 1956) a experiência tem uma dupla feição: 

consiste por um lado em tentar e, por outro, lado em sentir. No estágio o 

estudante estagiário age, e esta acção tem consequências. E são estas 

consequências que ele sofre ou experimenta. A experiência, se bem que 

reduzida simplesmente à acção e às provas, é a chave que conduz à 

compreensão da realidade.  

O EP é visto por mim como fonte de conhecimento, através da 

experiência e da reflexão, é um momento privilegiado de integração, da 

formação da competência e exercitação da própria capacidade de acção. 

Aprender a ensinar é um processo que resulta da relação dialéctica entre 

a teoria e prática, mas fortemente dependente do contexto prático. Isto é, 

contactando com situações práticas, devidamente ponderadas e reflectidas.  

Os professores desempenham um papel na produção e estruturação do 

conhecimento pedagógico porque reflectem, de uma forma situada, na e sobre 

a intersecção que se gera entre o conhecimento cientifico e a sua aquisição 

pelo aluno, reflectem na e sobre interacção entre a pessoa do professor e a 

pessoa do aluno, entre a instituição escola e sociedade em geral (Matos, 

1989). A vivência da prática por sua vez fornece-lhe elementos que lhe 

permitem reformular o equacionar teórico dos problemas, isto é, a teórica 

informa a prática e esta, por sua vez, ilumina os quadros teóricos porque exige 

novas reflexões, novos aprofundamentos (Alarcão & Tavares, 1987). 

Digamos que a fundamentação da actividade pedagógica do professor 

não se infere da experiencia prática nem da teoria mas da compreensão que 

resulta da reflexão desta relação dialectica.  
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1.2 Finalidade e processo de realização do relatório 

O presente relatório prossegue o fim explícito de contribuir para a 

construção de uma postura profissional, reflecte a caminhada que tive de travar 

durante a minha formação enquanto professora de Educação Física, em 

direcção a uma palavra autêntica, de que eu mesmo sou autora, defendendo 

sempre um pensamento pessoal. 

Redigir o presente relatório será colocar em palavras, o fruto do meu 

próprio pensamento, e, portanto, do caminhar que é característico desse 

pensamento. Pode dizer-se que esta escrita é prática, no sentido em que 

transpõe para palavras a experiencia que vivi e senti, no âmbito do exercício 

profissional. 

Bachelard (1983) afirma que o espírito científico proíbe-nos de ter uma 

opinião sobre as questões que não compreendemos, sobre perguntas que não 

saibamos formular com clareza. Assim, a dinâmica do relatório, enquanto 

exercício destinado a contribuir tanto para a expressão de um discurso 

autêntico, como para o desenvolvimento de um olhar racional e sistemático 

sobre a profissão docente, anda num vai e vem entre a investigação, a reflexão 

e a acção.  

Ao longo do presente documento, identifico e coloco problemas, trabalha-

os nas suas múltiplas facetas, reformulo-os uma e outra vez, e, a partir daí, 

construo o meu próprio conhecimento. 

Deste modo, o relatório final do EP pode enquadrar-se na categoria que 

Schön (1987) considera como a “reflexão sobre a reflexão na acção”, pois é 

uma reflexão à posteriori da reflexão já realizada durante todo o EP, 

considerando-se o relatório de estágio como o discurso a partir dos discursos 

que sobre a acção foram sendo produzidos.   

SSeerr  rreefflleexxiivvoo  sseegguunnddoo  DDeewweeyy  ((11993333))  iimmpplliiccaa  uummaa  iinnvveessttiiggaaççããoo  aaccttiivvaa,,  

vvoolluunnttáárriiaa,,  ppeerrssiisstteennttee  ee  rriiggoorroossaa  ddaaqquuiilloo  qquuee  ssee  jjuullggaa  aaccrreeddiittaarr  oouu  ddaaqquuiilloo  qquuee  

hhaabbiittuuaallmmeennttee  ssee  pprraattiiccaa,,  eevviiddeenncciiaa  ooss  mmoottiivvooss  qquuee  jjuussttiiffiiccaamm  aass  nnoossssaass  aaccççõõeess  

oouu  ccoonnvviiccççõõeess  ee  iilluummiinnaa  aass  ccoonnsseeqquuêênncciiaass  aa  qquuee  eellaass  ccoonndduuzzeemm.  

Quando reflectimos sobre uma acção, uma atitude, um fenómeno, temos 

como objecto de reflexão a acção, a atitude, o fenómeno e queremos 
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compreendê-lo. Mas, para os compreendermos, precisamos de os analisar à 

luz de referentes que lhe dêem sentido. Estes referentes são saberes que já 

possuímos, fruto da experiência ou da informação, ou são saberes à procura 

dos quais nos lançamos por imposição da necessidade de compreender a 

situação em estudo.  

De modo a finalizar este capítulo, exponho, de seguida, a estruturação do 

presente relatório: 

 Capítulo I – Introdução – Apresenta o enquadramento teórico e prático 

do EP, seus objectivos e pertinência da sua existência na formação 

profissional de professores. Faz, ainda, parte deste ponto, o 

entendimento da finalidade e processo do presente relatório como parte 

integrante do EP.  

 Capítulo II – Enquadramento biográfico – Neste ponto, é realizada uma 

introspecção sobre mim própria, de modo a ter uma melhor percepção 

das convicções que fui construindo ao longo de toda a minha formação e 

que poderão influenciar a minha actuação enquanto docente. Perante tal 

analise é chegado o momento, neste ponto, de enunciar as minhas 

expectativas em relação o EP. 

 Capítulo III – Enquadramento da prática profissional – Através de uma 

visão que vai desde as concepções do macro contexto até às 

concepções do contexto funcional, é realizado um ensaio da 

fundamentação da EF na escola, da instituição escola propriamente dita, 

terminando na caracterização funcional onde o EP foi desenrolado.  

 Capítulo IV – Realização da prática profissional – A partir do plano de 

objectivos para cada área de desempenho do EP, é reflectido todo o 

processo do EP, tendo em conta os problemas, as actividades, as 

dificuldades, as estratégias e a avaliação e controlo do trabalho 

desenvolvido. 

 Capítulo V – Conclusão – Apresenta as principais conclusões do 

trabalho com base na discussão desenvolvida no capítulo anterior, 

seguindo-se um conjunto de expectativas e sugestões futuras para o 

desenvolvimento da prática profissional. 
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 Referência Bibliográficas – Lista-se as referências bibliográficas 

utilizadas para desenvolver o presente trabalho. 

 Síntese – Onde são realçadas os principais episódios de cada capítulo. 



 

 



 

 

CAPÍTULO II – Enquadramento Biográfico
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2 – Enquadramento Biográfico 

2.1 – Reflexão autobiográfica 

Ao longo dos últimos anos tem-se afirmado cada vez mais que o 

professor é a pessoa, e a pessoa é o professor. É impossível separar as 

dimensões pessoais e profissionais. Ensinamos aquilo que somos e, naquilo 

que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos. (Nóvoa, 2009).  

Quem realiza o ensino põe em jogo toda a sua personalidade, a sua 

cultura, as limitações pessoais, a necessidade de exercer os seus direitos, no 

desenvolvimento de uma relação frutífera baseada no compromisso e 

interacção dos três participantes principais, o docente, o aluno e a matéria 

(Mosstow, 1981).  

Os professores diferem em idade experiência, background cultural e 

social, sexo, estado, matéria, sabedoria e habilidade. Todas estas diferenças 

podem conduzir a diferenças na cultura de ensino (Feiman-Nemser & Floden, 

1986).  

Perante tais constatações, nesta viagem que percorro para me tornar 

professora, é determinante realizar um trabalho sobre mim própria, um trabalho 

de auto-analise e de auto-reflexão. Ser professora implica saber quem sou, as 

razoes pelas quais faço o que faço e consciencializar-me do lugar que ocupo 

na sociedade.  

Para Feiman-Nemser (1983) há uma fase prévia, designada pré 

formação, a qual comporta o conjunto de experiencias e representações que o 

candidato a professor possui e que poderão influenciar, de forma (in)consciente 

o seu percurso formativo e, concretamente a sua prática profissional.  

Durante toda a minha infância e adolescência fui praticante de desporto. 

Este sempre preencheu as minhas horas extra curriculares, e a ele me 

entreguei sempre de forma intensa e apaixonada em cada treino e a cada novo 

desafio que a sua prática impunha. Os valores que o desporto defende, 

rapidamente passaram a ser os valores e que eu própria ia encarnado na 

minha personalidade; empenhamento, perseverança, perfeccionismo, 

companheirismo, respeito pelo outro, etc.  
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Na altura de escolher a actividade profissional a abraçar era inevitável 

seguir pela única área que me preenchia e me realizava enquanto pessoa. No 

entanto, já não encarava o desporto apenas do ponto de vista do praticante, 

mas sim do ponto de vista de uma futura professora desta modalidade.  

Lembro-me da primeira vez que afirmei, na minha “sabedoria” de pré 

adolescente, que queria ser “Professora de Educação Física”. Cheguei a casa 

revoltadíssima com o meu professor de EF do 6º ano, pois nas minhas 

palavras “ele era um incompetente, dava-nos uma bola para a mão e mandava-

nos jogar, nunca nos corrigia”, como tal “ eu vou ser professora de EF, pois não 

é assim que se ensina”.  

A alguns anos de distância acho este acontecimento engraçado, e agora, 

enquanto possuidora de um conjunto de saberes académicos acho 

interessantíssimo como é possível nessa altura possuir já tais noções, apesar 

de ingénuas, sobre o ensino. Acredito que essas pré-concepções acerca do 

que é ser professor, foram formadas pela imagem que eu possuía dos meus 

professores, treinadores, e até da minha mãe, que nesse tempo era professora. 

E não identificava semelhanças neste professor, pelo qual, afinal possuo o 

maior carinho por ter despertado em mim a vocação para a docência. 

Como alunos, passamos milhares de horas na escola, contactando com 

professores e alunos, desenvolvendo actividades de aprendizagem e 

desenvolvimento. Esta convivência gera uma cultura latente inevitável, onde 

Lortie (1975) afirma que os alunos assimilam, interiorizam e reproduzem 

quando passam a professores. O professor pelas experiências adquiridas 

enquanto aluno, pelas imagens que transporta dos professores que viu actuar, 

traz, necessariamente, à sua formação um modelo de comportamento 

profissional que ora segue ora rejeita. 

Durante a formação académica é importante trazer à consciência estas 

pré-concepções, no sentido de elas não se tornarem entraves aos objectivos 

da formação de professores.  

Eu enquanto estagiária e futura profissional docente possuo um plano de 

formação pessoal, onde considero a experiência e a reflexão como elementos 

auto-formativos. Assumo perante todos os desafios uma postura de 



                                                                                          Capítulo II - Enquadramento Biográfico 

Liliana Brochado 13 

 

empenhamento, de autoformação e autonomizante, tentando, sempre, 

descobrir em mim as potencialidades que detenho.  

Neste momento introspectivo, confesso que detenho duas grandes 

características, que considero essenciais para me tornarem progressivamente 

uma profissional mais capaz e competente na área que ocupo: a curiosidade e 

o espírito crítico. SSee  aa  mmiinnhhaa  iinncceessssaannttee  ccuurriioossiiddaaddee  mmee  lleevvaa  àà  bbuussccaa  ddee  

aapprreennddiizzaaggeemm,,  iinnffoorrmmaaççããoo  ee  aaccttuuaalliizzaaççããoo  ddee  ccoonnhheecciimmeennttooss,,  jjáá  oo  mmeeuu  eessppíírriittoo  

ccrrííttiiccoo  ffaazz  ccoomm  qquuee  eeuu  nnããoo  mmee  ccoonnffoorrmmee  ccoomm  aass  hhiippoottééttiiccaass  eevviiddêênncciiaass  qquuee  mmee  

ssããoo  ooffeerreecciiddaass,,  eennttrraannddoo  ddeessttee  mmooddoo  eemm  rruuppttuurraa  ccoomm  ooss  aallgguunnss  ssaabbeerreess  qquuee  jjáá  

eessttããoo  iinnssttaallaaddooss  nnaa  ccuullttuurraa  pprrooffiissssiioonnaall.  

Tal como escreveu Hesbeen (2006), este espírito crítico não faz de mim 

alguém que procura a ruptura, mas alguém que não foge da ruptura com o 

sistema, se este se apresentar mecanicista e com vícios de funcionamento. Ao 

expor tal característica, assumo-me como uma pessoa livre e pensante, 

preocupada com o profissionalismo na actuação dos saberes e práticas da 

minha profissão. Pois, como afirma Lawn (1991) “eu quero professores que não 

se limitem a imitar outros professores, mas que se comprometam e reflictam na 

educação das crianças numa nova sociedade; professores que fazem parte de 

um sistema que os valoriza e lhes forneça os recursos e apoios necessários à 

sua formação e desenvolvimento; professores que não são apenas técnicos, 

mas também criadores”.  

Tenho de ser capaz de interpretar o que vejo fazer, de imitar sem copiar, 

de recriar, de transformar (Alarcão, 1996). E possuo a plena consciência que 

só o conseguirei se reflectir sobre o que faço e sobre o que vejo fazer. 

Em última analise, tal como afirma Siedentop (1983) vontade e motivação 

são os garantes do exercício de uma actividade competente. A situação 

profissional mais triste acontece quando vemos um professor que sabe que é 

capaz de um bom ensino, mas lhe falta motivação para o realizar. E motivação 

é algo que brota em todo o meu ser, pois sou apaixonada pela profissão que 

escolhi.  
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2.2 Expectativas em relação ao estágio profissional 

Encontro-me num processo onde sou simultaneamente formanda e 

formadora, e se na função de formanda ainda me encontro numa fase de 

construção e desenvolvimento profissional, enquanto formadora tenho o dever 

perante o ministério, a sociedade e a escola de educar os alunos pelos quais 

sou responsável. 

EEuu  nnããoo  ccoonncceebboo  oo  mmeeuu  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  pprrooffiissssiioonnaall  sseemm  oo  

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddooss  mmeeuuss  aalluunnooss. Como tal, um dos meus primeiros 

objectivos neste EP, será desenvolver a competência dos alunos pelos quais 

sou responsável, pois só assim poderei desenvolver a minha competência.  

Pois, se por um lado, o acto de ensino que exerço sobre os meus alunos 

os irá fazer evoluir, por outro lado, esse mesmo acto será objecto de reflexão, 

problematização e questionamento da forma como ajo como professora. A 

escalpelização do meu ensino constitui uma condição sine qua non, na 

aquisição de experiências fundamentais para o meu desenvolvimento enquanto 

professora, criando presupostos de actuação seguros para um melhor 

desenvolvimento por parte dos alunos.  

Se enquanto formadora as minhas expectativas passam por educar os 

meus alunos, e, mais especificamente, por educá-los através do desporto, 

enquanto formanda, as minhas expectativas relativamente ao estágio, recaem 

sobre uma premissa aparentemente axiomática: Aprender a ensinar com 

qualidade, transformar-me uma professora competente, numa profissional de 

excelência.  

Diversos autores têm vindo a afirmar que a experiência de ensino é 

condição essencial para a competência pedagógica, sendo que esta se adquire 

através de um longo período de tempo (Siedentop, 1983). Como tal, ao 

encontrar-me ainda numa etapa inicial da formação profissional não é minha 

presunção atingir a excelência logo após a conclusão do EP. Contudo é 

legítimo, desde o início da minha formação, ter tais expectativas e ambições, 

pois são esses os meus objectivos pessoais, são eles que orientam a minha 

acção, enquanto ser que se constrói e procura indefinidamente a perfeição.  
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Ser competente pedagogicamente é uma condição fundamental para que, 

da parte do professor, haja condições de realização de um ensino eficaz. A 

competência implica o saber, o saber fazer e o fazer (Matos, 1989). 

Cabe então ao professor direccionar o processo de ensino e 

aprendizagem, com competência, de forma a criar condições de eficácia 

(Matos, 1989). 

Urge então decifrar como irei criar condições de ensino eficaz, pois para 

ser competente terei de atingir a eficácia, sendo este a minha primeira 

preocupação no EP (Adaptado de Siedentop & Tannehill, 2000):  

  Criar Tempo e oportunidade para aprender: atribuir o máximo tempo 

possível aos conteúdos essenciais, oferecendo numerosas ocasiões para 

aprender. 

 Comunicar as expectativas e papéis: as minhas verdadeiras intenções 

face à aprendizagem dos alunos podem detectar-se quando comunico as 

minhas expectativas aos alunos. Deverei possuir expectativas elevadas mas 

realistas. 

  Possuir uma turma organizada e empenhada: os professores eficazes 

são bons organizadores, tomam o tempo necessário para estabelecer as 

tarefas no inicio do ano escolar e utilizam estruturas organizativas bem 

elaboradas ao longo do ano. Recorrem a estratégias positivas de motivação 

para fazer respeitar as regras. 

  Desenvolver tarefas apropriadas e índices elevados de êxito: O nível de 

dificuldade das tarefas deverá corresponder ao nível das habilidades dos 

alunos. 

 Criar ritmo e harmonia na aula: os professores eficazes criam e mantêm 

um bom ritmo de trabalho ao longo de uma aula e previnem os acontecimentos 

que podem interromper essa continuidade. 

  Criar um ensino activo: comunicar directamente as tarefas aos alunos, 

contando com o material didáctico existente. Estas demonstrações, curtas e 

eficazes, são habitualmente seguidas por um período de tempo em que os 

alunos participam activamente e em que o professor pode verificar rapidamente 

a compreensão da tarefa. 
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  Realizar uma supervisão activa: até o período de preparação activo 

guiado pelo professor indique que os alunos tenham compreendido os 

exercícios e que seu índice de erro é baixo, os incentiva a praticar as tarefas de 

modo independente, ministrando pelo professor que supervisiona activamente. 

Verifica se os alunos progrediram, mantêm um ambiente de trabalho centrado 

nas tarefas propostas, e ajuda os que necessita. 

  Instalar um sistema de avaliação e de responsabilização: atribuir aos 

alunos responsabilidades na realização das actividades, utilizando diversas 

estratégias para os avaliar, mas mantendo sempre um clima positivo. 

 Clareza, entusiasmo, e apoio equitativo: deverei ser clara nas minhas 

apresentações, entusiasta em relação à matéria e aos alunos, desenvolvendo e 

mantendo um clima de aula onde as atitudes dos alunos são positivas. 

 

Por último, e de acordo com Siedentop & Tannehill (2000), na busca pela 

excelência de ensino, pretendo que o meu acto educativo seja:  

 Pertinente: as aulas são apropriadas às capacidades, interesses e 

experiência dos alunos; 

 Intencional (com objectivos de aprendizagem): os alunos são mantidos 

nas tarefas num clima, simultaneamente, seguro (do ponto de vista físico, 

emocional, psicológico, psíquico) e desafiador; 

 Progressivo: a sequência das habilidades e tarefas motoras conduzem a 

uma aprendizagem significante (desenvolvimento de tarefas); 

 Respeite as fases de aprendizagem: as séries de tarefas/ progressões 

são construídas de modo que a diferença entre o grau de dificuldade de uma 

tarefa e o da tarefa seguinte seja suficiente para colocar um desafio e permitir 

sucesso; 

 Eleve as oportunidades de prática: os alunos estão constantemente em 

actividade e a aprendizagem é equitativa para todos. 

 

No entanto não bastará, se pretendo atingir a excelência profissional, que 

se integrem os conhecimentos de várias naturezas, mas que eles se 

transformem, passando a constituir-se como parte integrante uns dos outros. 
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Como exemplifica Roldão (2007), o conhecimento didáctico de conteúdo 

incluirá, modificando-o, o conhecimento do conteúdo. Não basta ao professor 

conhecer as teorias pedagógicas ou didácticas e aplica-las a um dado 

conteúdo de aprendizagem, para que daí ocorra a articulação desses dois 

elementos na situação concreta de ensino.  

Há que ser capaz de transformar conteúdo científico e conteúdo 

pedagógico-didacticos numa acção transformativa, informada por saber 

agregador, perante uma situação de ensino por apropriação mútua dos tipos de 

conhecimento envolvidos, e não apenas por adição ou mera aplicação. (Roldão 

2007) 

OO  pprrooffeessssoorr  pprrooffiissssiioonnaall  éé  aaqquueellee  qquuee  eennssiinnaa  nnããoo  aappeennaass  ppoorrqquuee  ssaabbee,,  

mmaass  ppoorrqquuee  ssaabbee  eennssiinnaarr  ((RRoollddaaoo,,  22000055))  ee,,  eemm  úúllttiimmaa  aannaalliissee,,  eessttáá  sseerráá  oo  mmeeuu  

ggrraannddee  oobbjjeeccttiivvoo  nneessttee  eessttáággiioo  pprrooffiissssiioonnaall,,  aapprreennddeerr  aa  eennssiinnaarr..  

Contudo, não poderei limitar as expectativas do EP ao processo de 

ensino-aprendizagem.  

Mais do que implementar um acto de ensino, o professor faz parte de um 

edifício escolar com as suas normas organizacionais, valores estabelecidos e 

expectativas criadas. Relaciona-se com alunos, com professores numa partilha 

de opiniões, dialoga com agentes educativos e com encarregados de 

educação, responde perante a administração e insere-se num território 

educativo. Dito de outro modo, o professor faz parte de uma cultura de ensino, 

dando-lhe significado a partir do momento que interioriza e expressa as suas 

crenças, atitudes e valores. Os contextos em que o professor se integra 

impõem-lhe normas próprias de interacção, acompanhadas de diversas 

limitações e de um processo de socialização profissional.  

Sendo igualmente meu objectivo integrar-me nesta cultura escolar, de 

modo a compreender a sua dinâmica. Sendo que não me pretendo integrar 

para reproduzir fielmente o seu funcionamento, mas para que através de uma 

vivência devidamente reflectida, possa contribuir para a sua evolução.  

Por último, eu não aspiro apenas ser eficaz na aula, é meu objectivo 

enquadrar essa mesma eficácia no sistema educativo, e, mais especificamente, 

nas relações inerentes à cultura escolar. 
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3 – Enquadramento da prática profissional 

3.1 Legitimação da Educação Física na escola  

 

Segundo Shulman (1986) o acto de ensino é tanto um acto de 

compreensão e raciocínio quanto um acto de transformação e reflexão. 

Compreensão dos propósitos, das estruturas das matérias escolares, das 

ideias dentro e fora da disciplina. O ensino, enquanto acto intencional que 

obedece a um quadro predeterminado de valores, começa com um raciocínio 

pedagógico sobre o que se vai ensinar e sobre os propósitos a ele subjacentes. 

Na área de EF a definição da matéria é um terreno vivamente disputado 

(Bain, 1990; Locke, 1990; Newell, 1990; Siedentop, 1990; Kretchmar; 1994). 

Como refere Bain (1990): “A educação física caracteriza-se por uma falta de 

consenso, não só acerca da missão e objectivos da área, mas também acerca 

da natureza da sua matéria. Alguns vêem a matéria como as formas motoras 

de jogo (isto é, modalidades desportivas, jogos e dança). Outros vêem a 

matéria como a análise e estudo científico do movimento humano.”  

Graça (1999), fez sobressair a coexistência de diferentes perspectivas de 

matéria, estruturadas em torno de diferentes temas, nomeadamente (a) as 

perspectivas “higiénicas” (exercício, condição física, saúde); (b) as perspectivas 

“culturais (práticas lúdico-desportivas, performance e recreação); (c) as 

perspectivas “conceptuais” (conceptualização do movimento humano, 

conceitos de corpo, espaço, esforço e relações).  

Todas estas perspectivas se cruzam, por sua vez, com perspectivas 

curriculares que se referenciam não só a uma estrutura de conteúdo, mas 

também, e sobretudo, a uma intenção para a experiência com esse conteúdo. 

Ennis (1990) e Jewett (1994) sistematizam cinco perspectivas curriculares: 

Disciplinary Mastery; Self Actualization; Social Reconstruction; Learning 

Process; Ecological Integration. 

Perante tão grandes disputas sobre a natureza da matéria da disciplina de 

EF, é presumível que o próprio propósito da EF na escola esteja rodeado de 
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controvérsia e opiniões díspares no seio da comunidade científica e 

profissional.  

Uma das perspectivas que hoje se vem perfilando com uma força 

renovada é a do “healht related fitness” (Matos & Graça, 1993). Com efeito, a 

saúde é entendida hoje de uma forma holística, estabelecendo ligações 

estreitas com o bem-estar, a satisfação com o corpo, a sua aparência e as 

suas capacidades de rendimento. Esta concepção de saúde reserva um lugar 

importante às possibilidades individuais de cada sujeito influenciar a sua saúde 

e confere uma importância capital ao estilo de vida.  

Neste sentido, a escola é vista como um lugar privilegiado para a 

aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de capacidades e sobretudo 

formação de convicções e hábitos a respeito da actividade física e da sua 

relação com a saúde (Mota, 1992). O alinhamento da EF no domínio 

circunscrito da saúde é por vezes acompanhado pela reivindicação de um 

menor enfoque no ensino das habilidades e dos jogos desportivos, que aqui 

são vistos como actividades de mais baixo valor social (Sallis & McKenzie, 

1991). 

Uma outra corrente é a que coloca o prazer da actividade como valor 

fundamental. Esta perspectiva privilegia a participação dos alunos e tende a 

negligenciar a pressão sobre o rendimento da aprendizagem. As actividades 

assumem um carácter marcadamente recreativo, constituem-se como uma 

espécie de passatempo organizado, em que o professor desempenha um papel 

subsidiário e em que se espera que a actividade espontaneamente promova o 

desenvolvimento dos alunos e a sua alegria (Matos & Graça, 1993). 

 Desencadear prazer na actividade é uma condição importante para a 

motivação e concomitantemente para o próprio sucesso da acção educativa, 

porém, gerar prazer não pode ser a finalidade da educação. Esta prende-se 

com o desenvolvimento do conhecimento, da capacidade de compreensão e de 

intervenção. 

A legitimação escolar da EF e do desporto deverá segundo Puhse (1995), 

socorrer-se de uma pluralidade de perspectivas, tais como: (a) uma 

fundamentação antropológica que acentue a relevância do domínio motor e 
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corporal para um conceito integral de educação na escola; (b) o significado do 

desporto na vida social e individual, justificando plenamente a necessidade de 

preparar as crianças e jovens para intervirem neste sector: preparação incluída 

no objectivo educativo da formação da capacidade de acção; (c) acentuação 

das potencialidades especificas que o desporto encerra para corresponder às 

necessidades de formação, educação, desenvolvimento e configuração da 

identidade e auto-conceito dos adolescentes.  

Há algo que nenhuma perspectiva pode negar: aa  EEFF  éé  aa  úúnniiccaa  ddiisscciipplliinnaa  

qquuee  vviissaa  pprreeffeerreenncciiaallmmeennttee  aa  ccoorrppoorraalliiddaaddee.. A disciplina de EF é uma forma 

específica da relação do sistema educativo com o corpo. Dito de outro modo, é 

a disciplina que traduz a maneira como o sistema educativo olha o corpo, como 

o observa sob a perspectiva da sua possível importância educativa (Bento, 

1999).  

O Desporto é a principal matéria do curriculum de EF, é dele que provém 

a grossa fatia dos conteúdos, habilidades e capacidades que se deve 

desenvolver nesta disciplina. Como tal, o Desporto deve ser reconhecido pela 

comunidade profissional em definitivo como prática cultural, possuidora de 

valor intrínseco, para a formação integral do aluno.  

Como futura profissional da disciplina de Educação Física, não aceito que 

se justifique o lugar desta disciplina na escola mais pelos benefícios externos 

que ela pode possibilitar, do que a tomar a ela mesmo, ao seu contributo único 

para a formação da corporalidade 

Deixando neste relatório bem expresso que, para mim o que constitui a 

substância da Educação Física é o Desporto e o Exercício Físico. E como tal, 

será segundo estes princípios, que irei desenrolar a minha prática profissional, 

mais especificamente o meu estágio profissional.  

 

 

 

 

 



 

                                                                      Capítulo III – Enquadramento da prática profissional 

Liliana Brochado 24 

 

3.1.1 Desporto vs educação vs formação 

Em última análise, a legitimação de qualquer disciplina escolar assenta na 

explicação da sua incumbência educativa.  

Para Delors (2001), para poder dar resposta ao conjunto de missões que 

a sociedade contemporânea impõe, a educação deve organizar-se à volta de 

quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão 

dalgum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a 

conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, 

para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de 

participar e cooperar com os outros em todas as actividades humanas; 

finalmente aprender a ser, no sentido que a educação deve contribuir para o 

desenvolvimento total da pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, 

sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. 

Todo o ser humano deve ser preparado, especialmente graças à 

educação que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autónomos e 

críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder 

decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida (Delors, 

2001). 

A “Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI” (Delors, 

2001) pensa que cada um dos "quatro pilares do conhecimento", referidos 

anteriormente, deve ser objecto de igual atenção por parte do ensino 

estruturado, a fim de que a educação apareça como uma experiência global a 

levar a cabo ao longo de toda a vida, no plano cognitivo e prático, para o 

indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade. 

Contudo, regra geral, o ensino formal orienta-se, essencialmente, se não 

exclusivamente, para o aprender a conhecer e, em menor escala, para o 

aprender a fazer, sendo que o aprender a viver juntos e o aprender a ser, são 

na maior parte dos casos negligenciados.  

A educação em geral e a educação física em particular tem como 

finalidade capacitar um indivíduo para agir, pois o Homem é um sujeito de 

acção. O Homem tem de agir continuamente, e por vezes nem sempre age de 
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acordo com aquilo que se deseja, e, portanto a capacidade de acção deveria 

formar todas as áreas em que o sujeito vai agir (Bento, 2004).  

Assim, segundo Bento (1995), são 3 as dimensões principais que 

perfazem a capacidade de acção: 

1) O aspecto motor: A interacção entre os Homens e a educação física, 

como elemento educativo, integra a capacidade motora, pois o acto desportivo 

rege-se na capacidade de movimentação, habilidades, técnicas, força, 

resistência, táctica, coordenação, etc.  

2) Os aspectos da interacção entre os Homens: na medida em que as 

situações desportivas envolvem pessoas que trabalham quer num sistema de 

cooperação, quer num sistema de oposição, e com isto desenvolvem um 

conjunto de regras, princípios e valores. A educação é um processo de 

socialização do indivíduo. Cabe à escola desenvolver a personalidade dos 

alunos (saberes, atitudes, competências, hábitos, motivos). 

3) A pluridimensionalidade dos sentidos: de uma situação desportiva, 

nomeadamente de ordem ética, estética, expressiva, lúdica, afectiva, cognitiva, 

social, sem excluir as dimensões do rendimento e da saúde.  

A educação física é uma disciplina que tem como obrigação incutir os 

valores ligados ao Homo Sportivus. Por isso, segundo Bento (2004) quando 

educamos um aluno, elevamo-lo de um saber mais baixo para um saber mais 

alto, sendo este um processo ascensional do Ser Humano, numa tradução 

educativa do lema Olímpico: “Citius, Altius, Fortius”.  

Ao educarmos os nossos alunos nesse lema, eles vivenciam uma cultura 

da exigência e da vontade, da entrega a causas e aspirações difíceis e 

superiores mas atraentes, da adesão voluntária a compromissos e princípios 

normativos, a riscos, sacrifício e disciplina (Bento, 2004). Deste modo, o 

ginásio e o campo de jogos tornam-se um campo da superação, do dinamismo, 

elevação e excelência e não da vulgaridade, do laxismo e mediania. 

Através da prática desportiva adquirem-se atitudes e valores com 

profunda influência na vida. O desporto é parte integrante da sociedade e, por 

isso, subordina-se ao sistema de valores e normas nela predominantes. 
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Aparentemente não há valores específicos do desporto, diferentes dos valores 

vigentes no contexto social.  

Bento (2004) inúmera algumas dessas atitudes e valores que irei de 

seguida expor. Estes valores adquirem-se no desporto, mas são sobretudo 

basilares para a vida.  

  Colocar paixão e emoção naquilo que se faz, envolvendo-se com 

empenho e afinco e mobilizando todas as forças e energias na realização dos 

objectivos traçados;  

  Exercitar a disciplina e auto-disciplina e gerir bem o tempo de cada dia, 

no sentido de suplantar as insuficiências e de perseguir o aprimoramento 

constante;  

 Interagir com os outros, sejam eles colegas ou adversários, juízes ou 

espectadores;  

  Agir segundo as regras do jogo que são as da correcção e da ética, da 

consideração e do respeito pelo adversário, como forma de se respeitar a si 

próprio;  

  Desenvolver e testar competências de vário tipo: motor, técnico, táctico, 

afectivo e cognitivo; 

  Desenvolver as capacidades da resistência e persistência, tendo em 

conta que a vida é bela mas também é dura e que é muito ténue a linha de 

separação entre a vitória e a derrota. Pelo que é importante nunca desistir, 

saber lidar com as adversidades e contrariedades, com os erros, com os 

problemas e os insucessos, encarando-os como pretextos e oportunidades de 

aprendizagem, de crescimento e desenvolvimento; 

  Incorporar o gosto e o risco de tomar decisões com consequências para 

o próprio, para o grupo e para outras pessoas;  

  Adquirir o hábito de assumir responsabilidades e aceitar críticas pelo 

nível de cumprimento das tarefas claramente definidas e atribuídas pelo técnico 

a cada elemento da equipa; 

 Formar um sentido de liderança. E este não decorre de gestos 

focalizados na afirmação de um individualismo exuberante, mas sim da 
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maneira como se consegue levar os outros a pensar e acreditar, a ver e fazer 

aquilo que possivelmente não veriam nem fariam sem o nosso impulso;  

  Cultivar a imaginação, a inovação e a criatividade, a alegria e o 

optimismo - qualidades que o jogo permite treinar de modo quase ilimitado e 

que tão relevantes são para a vida, para reinventar o presente e sonhar e olhar 

para o futuro;  

 Experimentar e aprender a conviver com estados de alma tão afastados 

e tão próximos uns dos outros: perder e ganhar, ter prazer e dor, o júbilo e a 

tristeza, a festa e a depressão, a ressurreição na vitória e a crucificação na 

derrota, a ascensão ao céu no excesso e a descida ao inferno no insucesso, o 

gozo do sol no triunfo e a perdição das trevas no revés, a glória dos 

vencedores e a desonra dos vencidos, a euforia e a frustração, o choro e o 

canto, o encanto e o desalento. No fundo, aprender a lidar com a vida e com as 

várias dimensões que ela comporta: dia e noite, comédia e drama, riso e 

tragédia, manhã e ocaso, claridade e obscuridade, crescimento e apagamento. 

 

Na conformidade com tudo que foi afirmado, podemos concluir que o 

Desporto é um observatório pedagógico por excelência (Bento, 2004), pois 

educa em todas as frentes que a sociedade contemporânea impõe, tendo o 

privilégio de ser das poucas disciplinas escolares a ser tão eclético nas áreas 

educativas a que está a cargo, pois ele, além de educar a aprender, educa a 

agir, educa a viver em sociedade e educa a ser. 
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3.2 A instituição “Escola”  

Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-

se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e 

no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão. O registo 

das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são 

elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas as rotinas 

que fazem avançar a profissão (Nóvoa, 2009). 

Neste ponto do relatório de final do EP, onde tentarei descortinar o modo 

de funcionamento das escolas e consecutivamente do Sistema Educativo, não 

será minha intenção aprender como estas instituições funcionam para que as 

possa conhecer e me reger unicamente pelo seu costume enraizado. O que 

pretendo é desenvolver em mim a compreensão sobre o Sistema Educativo 

Português e, mais especificamente, sobre o funcionamento da instituição 

“Escola”, de modo a poder explorar os meios de os melhorar. Segundo Schön 

(1988) “a precedência histórica não significa um modelo futuro, quer dizer algo 

a ter em conta no futuro, algo a reter na memória quando tentamos uma nova 

abordagem”.  

As instituições escolares são um produto social, e como tal, estão sujeitas 

a um conjunto de circunstâncias que definem a realidade social. Sinteticamente 

podemos considerá-las com Lorenzo (1994), citado por Gairin(1996) como: 

  Resultado de processos históricos complexos e nunca neutros, já que 

beneficiam sempre uns em detrimento de outros. A escola não é um produto 

isolado mas sim o resultado de circunstâncias históricas que podem explicar as 

funções que lhes têm sido assinaladas e o nível de desenvolvimento 

organizativo alcançado. 

 Uma construção social, o mesmo é dizer, uma organização pensada e 

construída por grupos sociais dominantes num determinado momento. 

 Um espaço que cumpre muitas funções patentes ou explicitas (educar, 

socializar, ensinar, orientar, preparar profissionalmente, cultivar, etc.) e outras 

ocultas (reprodução de classes sociais, dominação cultural das classes 

dominantes, etc.). 
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Enquanto instituição social, a escola assumiu ao longo da sua existência 

diferentes concretizações sócio-históricas que vão desde a sua realização 

inicial como instituição familiar e como instituição militar, passando pelo 

desenvolvimento de uma escola enquanto instituição religiosa para, mais tarde, 

se transformar em instituição estatal (Ciscar & Uria, 1988, cit. Costa, 2003). 

A escola tornou-se, nos tempos mais recentes um objecto de estudo 

privilegiado. Nóvoa (1992) dirige-se nos anos 80/90 para a investigação da 

escola como organização, explicando “nos anos 80/90 a renovação da 

investigação educacional tem-se feito a partir de um esforço de construção de 

uma pedagogia centrada na escola”.  

A valorização da escola como organização implica a elaboração de uma 

nova teoria curricular e o investimento dos estabelecimentos de ensino como 

lugares dotados de margens de autonomia, como espaços de formação e auto-

formação participada, como centros de investigação e de experimentação, 

enfim, como núcleos de interacção social e de intervenção comunitária (Nóvoa, 

1992). 

Existem vários tipos de modelos teóricos de referência, aqui se podendo 

incluir quer os modelos de análise das organizações escolares (corpos teóricos 

e conceptuais que nos permitem realizar leituras e ensaios descritivos e 

interpretativos das realidades escolares), quer os modelos normativistas ou 

teorias que propõem princípios organizacionais e prescrevem soluções (isto é, 

que nos dizem como devemos administrar e organizar) com base em filosofias 

e em valores frequentemente desdobrados em métodos e em técnicas de 

administração e gestão, em instrumentos que operacionalizam as orientações 

programáticas de que partem (Lima, 1996) 

No primeiro caso estaremos perante focalizações teóricas da escola como 

organização (Burocrática, ou como Arena Política, ou como Cultura, etc.), 

enquanto que no segundo caso seremos confrontados com teorias 

organizacionais, escolas de pensamento, doutrinas gestionárias ou sistemas de 

administração que focalizam normativamente a escola (do ponto de vista da 

Teoria da Contingência, do Desenvolvimento Organizacional, da Gestão por 

Objectivos ou do Planeamento Estratégico, etc.). 
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Segundo Lima (1996), uma análise da Constituição da República e da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, permite-nos por exemplo inventariar um 

conjunto de princípios fundamentais ali consagrados, com repercussão nas 

decisões políticas e administrativas relativas à organização e administração 

das escolas. Não se encontra ali, naturalmente, um modelo de gestão 

formalmente expresso e estruturalmente definido e detalhado, mas um modelo 

de gestão enquanto conjunto de princípios consagrados e de normas gerais, o 

qual pode ser esboçado ou inferido através da articulação e do cruzamento de 

tais princípios e normas (Lima, 1996). Ou seja, embora não encontremos 

nestas referências (nem noutras leis gerais da administração pública) os 

contornos precisos de um modelo de gestão, ainda que apenas do ponto de 

vista das regras formais-legais, a verdade é que nenhum modelo com estas 

características é independente dos princípios ali consagrados. 

A par da investigação educacional que elege a escola como centro da 

acção educativa, constata-se também o interesse da administração em 

estabelecer uma nova relação entre o centro e a periferia do sistema. 

Barroso (1996) considera que, globalmente, o aparelho burocrático do 

Estado não consegue resolver eficazmente a complexidade de situações que o 

sistema educativo gera na actualidade, o que se traduz na transferência de 

poderes e funções do nível nacional e regional para o nível local, reconhecendo 

a escola como um lugar central de gestão e a comunidade local, como um 

parceiro essencial na tomada de decisão. 

Ainda segundo o mesmo autor, esta tendência é uma resposta à 

sobrecarga dos governos, motivada pelo crescimento do sistema educativo, 

pela heterogeneidade dos alunos, pelas dificuldades na ligação educação-

emprego, pelas restrições orçamentais; em consequência, o discurso político-

educativo serve-se regularmente de expressões como desconcentração, 

descentralização e autonomia, ou seja, preconizam-se mais responsabilidades 

para as estruturas regionais dependentes do Ministério, mais competências 

para os poderes locais e maior capacidade de decisão ao nível das escolas 

(Barroso, 1996) 
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Encontramo-nos, actualmente, cada vez mais, perante um conjunto de 

propostas que, embora também presentes nos esforços de renovação das 

diversas organizações, têm vindo a tomar um lugar de destaque nos programas 

de reforma das organizações escolares, de modo especial na passagem de 

modelos tradicionalmente mais centralizados para modelos mais 

descentralizados e localmente mais autónomos. É no seguimento desta 

tendência evolutiva, mas ainda bastante ligada à cultura do passado, que 

iremos fazer uma breve passagem por esses mesmos modelos, tentando-os 

enquadrar conceptualmente.  

 

3.2.1 A escola enquanto instituição burocrática  

O quadro conceptual e teórico desenvolvido pelo modelo burocrático de 

organização terá sido certamente um dos mais utilizados na caracterização 

quer dos sistemas educativos quer das escolas. Entre os indicadores mais 

significativos da imagem burocrática da escola apontam-se os seguintes 

(Costa, 2003): Centralização das decisões nos órgãos dos ministérios da 

educação, traduzida na ausência de autonomia das escolas e no 

desenvolvimento de cadeias administrativas hierárquicas; regulamentação 

pormenorizada de todas as actividades a partir de uma rigorosa e 

compartimentada divisão do trabalho; formalização, hierarquização e 

centralização da estrutura organizacional dos estabelecimentos de ensino 

(modelo piramidal); obsessão pelos documentos escritos (dulcificação, 

certificação, “arquivomania”); pedagogia uniforme: a mesma organização 

pedagógica, os mesmos conteúdos disciplinares, as mesmas metodologias 

para todas as situações. 

Lima (1992) referindo-se ao modelo burocrático, põe em relevo a 

importância das normas abstractas e das estruturas formais, os processos de 

planeamento e tomada de decisões, a consistência dos objectivos e das 

tecnologias, a estabilidade, o consenso e o carácter preditivo das acções 

organizacionais. 
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Monoz e Roman (1989) vêem a escola como uma empresa educativa “a 

visão produtiva da escola acentua a importância da eficácia (adequação dos 

resultados aos objectivos previstos) e da eficiência (uso adequado dos 

recursos): planificação precisa e ajustada, direcção por objectivos, controlo 

minucioso da qualidade, selecção e promoção do pessoal directivo docente. 

O modelo burocrático de organização apresenta várias debilidades 

segundo Muñoz Sedano & Roman Perez (1989): a pouca importância do 

ambiente externo, a visão limitada das interacções com o meio, a pouca 

atenção dada aos subsistemas da organização e à organização informal e a 

concepção rígida da estrutura organizacional. 

No mesmo seguimento, Bush (1986) alega cinco razões pelas quais os 

modelos normativistas e formais parecem inadequados na análise das 

organizações escolares: primeiro, é irrealista caracterizar a organização escolar 

como orientada por/para objectivos; segundo, a tomada de decisão como um 

processo racional não acontece na escola que depende das decisões tomadas 

individualmente ou em grupo; terceiro, os modelos formais isolam a estrutura 

organizacional e negligenciam a participação dos membros; quarto, o poder é 

alocado no cimo da pirâmide hierárquica, ou seja, ao líder numa estratégia top 

down; e quinto, supõe-se que a organização é estável. Mas, apesar dos 

modelos formais apresentarem sérias limitações na análise da organização 

escolar, não significa que estes modelos se possam pôr de parte porque eles 

continuam parcialmente válidos na descrição de parte(s) da complexidade da 

organização escolar. 

Apesar de estas constatações serem dos finais dos anos 80, Azevedo 

(1994), identifica a escola em Portugal como uma unidade administrativa, como 

sendo um prolongamento da administração central que define regras e normas 

para o conjunto do sistema. Afirma ainda que “há um monstro administrativo 

chamado sistema nacional de educação que tem sugado as energias das 

escolas impedindo-as de serem o verdadeiro centro nevrálgico do sistema 

educativo”. 

O modelo centralizador da administração da educação em Portugal, cuja 

evolução nos últimos trinta anos se caracteriza mais pela continuidade, ou 
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mesmo pelo reforço da sua matriz política original, do que pela sua efectiva 

democratização política, configura um primeiro patamar analítico de relevo 

incontornável na compreensão dos mecanismos de construção da cultura 

organizacional das escolas (Torres, 2005).  

Refém de um modelo de administração excessivamente centralizado, a 

escola pública portuguesa tem dado sinais evidentes, ao longo das várias 

temporalidades históricas, de que os processos de mudança e 

desenvolvimento escolar obedecem mais a lógicas de apropriação e 

objectivação concretizadas no contexto local e sempre a partir das 

racionalidades que presidem às práticas sociais dos actores do que a 

movimentos lineares de reprodução normativa (Torres, 2008). 

Distanciadas formal e geograficamente das periferias escolares, as 

esferas centrais de decisão educativa bem como as várias unidades 

pericentrais desconcentradas (as Direcções Regionais de Educação, por 

exemplo), instituem-se, ao mesmo tempo, como “sujeitos” e “objectos” das 

dinâmicas sociais e culturais mais vastas: enquanto “sujeitos” dotados de poder 

e legitimidade política e institucional, protagonizam a “topografia” complexa da 

tomada de decisões, criando e impondo orientações normativas e culturais 

para as periferias escolares (Lima, 1999). 

 

3.2.2 A escola enquanto instituição cultural  

Não podemos ignorar que o fenómeno da escola de massas, a 

diversidade social e cultural da população escolar e a visão emancipadora e 

democrática da escola, têm contribuído para o aumento da complexidade desta 

organização, exigindo novos desafios e soluções como resposta à 

multiplicidade de problemas de natureza diversa, sejam eles epidemiológicos, 

antropológicos, sociológicos, políticos ou morais. 

Assim concordando com Nóvoa (1992) quando afirma que a escola 

enquanto instituição nunca deixou de privilegiar a metáfora cultural, sendo que 

esta apresenta-se-nos agora, com novas potencialidades heurísticas no quadro 

organizacional e administrativo das escolas: “A escola transmissora de cultura 
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(E.Durkheim); A escola reprodutora de cultura (P.Bourdieu); ou a acção cultural 

para a libertação (P.Freire) são olhares sobre a realidade educativa que podem 

ser vistos sob um novo prisma.” 

Dificilmente encontraremos entre as mais relevantes instituições da 

modernidade um espaço tão intenso de produção cultural, de interacção social 

e de trocas simbólicas como a organização escolar, um espaço onde o trabalho 

humano recobre todo o seu sentido antropológico. O dinamismo institucional 

ilustrado pela rotatividade de um número considerável de professores e pela 

permanência limitada dos alunos nos anos específicos de escolaridade, 

transforma a escola num laboratório de sínteses culturais, um verdadeiro 

entreposto cultural (Torres, 2004). 

Deste modo, a escola plural e aberta dos nossos dias, concebida como 

comunidade educativa, ao não se limitar à mera reprodução cultural, ela 

mesma se transforma num centro de produção do saber e da experiência, 

proporcionando aos alunos uma medida reflexiva entre a sua cultura 

experimental e a cultura escolar desejável, num processo de sinergias e de 

trocas enriquecedoras entre o território escolar e o território educativo mais 

amplo. 

Não só as organizações são diferentes, não só a escola é diferente das 

outras organizações, mas também cada escola é diferente de qualquer outra 

escola; a especificidade própria de cada escola constitui a sua cultura que se 

traduz em diversas manifestações simbólicas tais como valores, crenças, 

linguagem, heróis, rituais, cerimónias (a escola é uma mini sociedade) (Costa, 

2003).  

No seio das organizações, segundo Torres (2008) é possível encontrar 

pelo menos três tipos de cultura, consoante o grau e a especificidade das suas 

manifestações: a cultura integradora, quando o grau de partilha e de 

identificação colectiva com os objectivos e valores da organização é elevado; a 

cultura diferenciadora, quando o grau de partilha cultural apenas se restringe 

ao grupo de referência, sendo provável a coexistência de distintas subculturas 

no mesmo contexto organizacional; por fim, a cultura fragmentadora, quando 
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se constata o grau mínimo de partilha cultural, frequentemente adstrita à mera 

esfera individual. 

Nesta óptica, a questão nuclear não será a de saber se a organização 

tem ou não uma cultura, estritamente no sentido integrador do termo, mas, 

sobretudo, de conseguir identificar diferentes manifestações culturais num 

determinado contexto organizacional, compreender os múltiplos processos que 

presidem à sua construção e o seu real impacto ao nível do desenvolvimento 

estratégico, designadamente ao nível das (micro) políticas e das práticas 

quotidianamente postas em marcha nos mais diversos contextos de interacção 

social (Torres, 2008). 

Na medida em que as organizações escolares se tendem a caracterizar 

por elevados fluxos de informação e de conhecimento, de objectivos e 

finalidades diferenciados, de orientações e de regras de diversa índole, de 

racionalidades e de interesses diversos, de actores sociais com distintos papéis 

e funções, de interferências múltiplas, provenientes das diversas rotas do fora 

político e do multifacetado fora comunitário, Torres (2008) propôs a seguinte 

analise da escola, expressa na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 A escola como entreposto cultural (Torres, 2008) 
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A figura 1 procura ilustrar a ideia de escola como entreposto cultural, 

posto entre lógicas culturais em trânsito entre os vários espaço-tempos do fora 

politico — situados e sobrepostos na complexa hierarquia da administração 

pública da educação (central, regional e local) — e do fora comunitário, 

perpassado por racionalidades, interesses e lógicas de poder distintas e, por 

vezes, contraditórias. Na figura 1, Torres (2008) realça algumas instâncias que 

considera mais significativas do ponto de vista da natureza e da intensidade 

com que estabelecem relações (de poder, de colaboração e de negociação) 

com o espaço escolar: a autarquia, os pais e encarregados de educação, a 

comunicação social, os interesses económicos, sociais e políticos da região, os 

contextos de educação não-formal (Actividades de Tempos Livres, Centros de 

Estudo, Clubes Desportivos, Escolas de Música, etc.).  

Situada numa espécie de centro de confluência cultural, a organização 

escolar é, sem dúvida, um contexto propício e propiciador do desenvolvimento 

de complexas metamorfoses culturais construídas e sedimentadas no tempo e 

na memória colectiva da instituição (Torres, 2008).  

Segundo a autora (Torres, 2008), a análise do impacto do exterior (foras) 

sobre os vários dentros escolares revela-nos distintas formas de reacção aos 

inputs culturais e normativos, em função das especificidades dos contextos 

formais de acção: Conselho Directivo/Executivo, Conselho Pedagógico, 

Assembleia e Direcção de Turma. Por exemplo, a autora crê que o Conselho 

Executivo tende cada vez mais a exteriorizar-se politicamente, assumindo-se 

como uma delegação periférica para a execução das orientações centralmente 

definidas, muito embora tal não signifique uma absoluta permeabilidade às 

influências externas, nomeadamente por este órgão se encontrar num 

entreposto cultural para onde confluem distintas racionalidades, interesses, 

orientações e valores educativos.  

Admitir apenas a unidireccionalidade do centro, seria negar, por exemplo, 

a influência do fora comunitário, a centralidade das esferas simbólicas do 

dentro, o património histórico-cultural da instituição, enfim, sustentar o apogeu 

da era tecnológica, a formatação e a automação da estrutura sobre a acção 
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humana. E, neste sentido, tal pressuporia o fim das instituições escolares locais 

e a educação tal como as concebemos (Torres, 2008). 

 

3.2.3 A escola enquanto instituição autónoma 

O interesse pela escola-organização é, portanto, relativamente recente e 

representa um novo paradigma na análise das questões educativas. Trata-se 

de escapar à dicotomia tradicional entre a percepção micro e macro, 

privilegiando um terceiro nível de intervenção, mais flexível e contextualizado 

aos objectivos da acção educativa, tendo um entendimento total da escola, 

espaço onde confluem factores de natureza individual, grupal, institucional, 

social, histórica e simbólica (Nóvoa, 1995). 

Aliás, a produção legislativa dos últimos anos, com destaque para a Lei 

de Bases do Sistema Educativo e diplomas subsequentes, é favorável a 

políticas educativas autónomas centradas nas escolas. Como refere Álvarez 

(1995), Portugal é um país com uma cultura centralista que evolui para um 

modelo descentralizado e autónomo, o que tem gerado inúmeros 

desajustamentos e contradições. 

Se a nossa cultura dominante é, ainda hoje, de dependência face ao 

Estado e aos superiores, constatamos, por outro lado, um conjunto de 

interesses e vontades no sentido de reforçar a autonomia da escola enquanto 

organização dotada de competências ao nível pedagógico, curricular e 

profissional.  

É neste contexto que surge a abordagem do projecto curricular de escola 

e de turma como propostas práticas para a inovação dos processos 

curriculares, tornando-os mais integrados, flexíveis e participativos, através de 

metodologias que colocam docentes e alunos numa atitude de construção 

activa e crítica do currículo e do conhecimento que o consubstancia, em 

interacção com a realidade. 

Assim, centrando-se na criação de equipas de investigação-acção e no 

desenvolvimento curricular das escolas, é possível elaborar, desenvolver e 

avaliar projectos curriculares integrados adequados às características e 
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necessidades dos alunos nos diferentes contextos educativos (Lima, 1996). 

Para isso importa construir um modelo curricular aberto, centrado no conceito 

de integração das áreas curriculares, dos alunos na sua diversidade e do meio, 

o que pressupõe por parte dos docentes e alunos uma postura de investigação 

e pesquisa de interesses e concepções, problemas e saberes, de criação e 

experimentação de metodologias e materiais diversificados, de partilha de 

saberes e experiencias e de reflexão e avaliação permanentes, numa 

perspectiva de currículo negociado (Lima, 1996). 

Segundo Zabalza (1992), pede e deve pôr-se em marcha um processo 

transformativo que permita converter um currículo - geral, descontextualizado e 

normativo - num projecto, ou seja, numa acção de que os actores se apropriam 

e a que dão forma e intencionalidade própria, contextualizando-o numa dada 

realidade concreta e convertendo-o assim num projecto integrado e participado. 

No contexto do sistema educativo português, os currículos são definidos a 

nível nacional, com relativamente escassa margem de flexibilidade. Podendo 

concluir que a autonomia pedagógica referida anteriormente ainda não se 

encontra consagrada em toda a sua plenitude. São os currículos uniformes de 

que fala João Formosinho (1987), ou o currículo standard a que se refere 

também Miguel Zabalza (1992).  

Dessa proposta curricular, consubstanciada nos programas oficiais e 

respectivas recomendações metodológicas, ao currículo experienciado e 

desejavelmente assumido como um projecto de cada escola, perfilam-se, 

diversos actores que intervêm na sua gestão, segundo Roldão (2007): 

•  Os órgãos de gestão da escola que assume a execução do respectivo 

projecto educativo que necessariamente integra as dimensões curriculares 

(nível macro de que se falou atrás); 

• Os órgãos intermédios no sistema de gestão, nomeadamente delegados 

(ou chefes de departamento, no novo modelo de gestão) que estruturam em 

cada grupo disciplinar a gestão curricular da respectiva área, e os directores de 

turma que asseguram a articulação entre os docentes duma turma, os alunos e 

os encarregados de educação, incorporando também necessariamente 

dimensões de gestão do currículo (nível meso); 
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• Os professores de cada turma e de cada área disciplinar a quem cabe a 

gestão directa do currículo no terreno, em articulação com as instâncias 

anteriormente referidas (nível micro). 

Ainda relativamente à autonomia da escola, Lima (1996), considera que 

mais especificamente no âmbito administrativo, há a considerar que os actores 

escolares nem sempre se limitam a uma reprodução (perfeita e integral) das 

regras formais hierarquicamente produzidas (“modelo decretado”), mas que em 

diversas circunstâncias se assumem como produtores de novas regras, mesmo 

que concorrentes ou até em oposição às regras formais, mas inscritas em 

regulamentos, decididas por diversos órgãos escolares, então ficará mais claro 

que o corpo de regras disponíveis e convocáveis não se limita às regras 

formais «decretadas» e externamente produzidas. Pelo contrário, pode 

compreender regras distintas, produzidas em contexto escolar (Lima, 1996). 

Como afirma Lima (1996) “Os actores escolares não jogam apenas um 

jogo com regras dadas, jogam-no com a capacidade estratégica de aplicarem 

selectivamente as regras disponíveis e mesmo de inventarem e construírem 

novas regras”. 

Neste primeiro ano de maior contacto com a realidade escolar, vivenciei 

as palavras anteriormente citadas de Lima, quando perante a entrada 

inesperada de “baixa médica” do meu professor cooperante, os órgãos 

pedagógicos e executivos da Escola Secundária das Laranjeiras, não se 

regeram por parâmetros normativos, sobrepondo o interesse pedagógico, neste 

caso a minha formação profissional, às leis e normas de conduta vigentes. 

Proporcionando deste modo a continuidade do estágio, e por consequente, a 

continuidade da minha caminhada formativa.  
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3.3 O contexto real do Estágio Profissional 

3.3.1 A Escola Secundária das Laranjeiras  

Inaugurada no dia 17 de Dezembro de 1986, a Escola Secundária das 

Laranjeiras (ESL) comemora no ano de 2010 o seu 24º aniversário, possuindo 

935 alunos matriculados no presente ano lectivo. Localiza-se na freguesia de 

São Pedro, 3 km do centro da cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel 

– Arquipélago dos Açores.  

Trata-se de uma construção recente, onde se distingue os espaços das 

salas de aulas e laboratórios, dos espaços públicos. Na escola existem vários 

serviços de apoio à acção educativa, nomeadamente: Serviços de 

administração escolar, biblioteca, anfiteatro, gabinete de apoio tecnológico, 

reprografia, papelaria, economato, bufete e refeitório.   

São órgãos de administração e gestão escola: A Assembleia, o Conselho 

Executivo, Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. 

A Assembleia é o órgão de participação e representação da comunidade 

educativa, responsável pela definição das linhas orientadoras da actividade da 

escola, com respeito pelos princípios consagrados na Constituição da 

República e na Lei da Bases do Sistema Educativo. 

A Assembleia é constituída por vinte membros, a saber: 10 

representantes do pessoal docente; 2 representantes dos alunos do ensino 

secundário; 2 representantes do pessoal não docente; 2 representantes dos 

pais e encarregados de educação;   1 representante da autarquia de Ponta 

Delgada e outro de Vila Franca; 2 representantes das actividades de carácter 

cultural, artístico, científico, ambiental e económico.  

O Presidente do Conselho Executivo participa nas reuniões da 

assembleia, sem direito a voto. O Conselho Executivo é o órgão colegial de 

administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa e financeira. Conselho Executivo é constituído por: um 

presidente e dois vice-presidentes.  

O Conselho Pedagógico é o órgão que assegura a coordenação e 

orientação da vida educativa da escola, nomeadamente no domínio 
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pedagógico ou didáctico, de orientação e acompanhamento dos alunos e da 

formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 

O conselho pedagógico é composto por: Presidente do Conselho 

Executivo; Um coordenador de cada departamento curricular; Dois 

coordenadores, o do 3º ciclo e o do ensino secundário; Um representante dos 

serviços especializados de apoio educativo; Um representante dos projectos 

em desenvolvimento na Escola; Dois representantes dos alunos; Dois 

representantes dos pais e encarregados de educação; Um representante do 

pessoal não docente.  

Ao nível das estruturas de orientação educativa, para efeitos de 

articulação dos diferentes currículos, serão constituídos os seguintes 

departamentos curriculares, que integrarão os docentes, de acordo com o seu 

grupo de leccionação: Departamento de Línguas Românicas; Departamento de 

Línguas Germânicas; Departamento de Matemática; Departamento de Ciências 

Naturais; Departamento de Ciências Físico-Químicas e Geográficas; 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas, Educação Moral e Religiosa; 

Departamento de Artes e Tecnologia; Departamento de Educação Física e 

Desporto. 

 

3.3.2 O Complexo Desportivo e a Escola Secundária das Laranjeiras 

O Complexo Desportivo das Laranjeiras é um espaço multi-funcional 

anexo à ESL, que está disponível para as aulas de EF durante o horário 

diurno, das 8 às 17:30 horas.  

Cabe ao Serviço de Educação Física e Desporto da Ilha de São Miguel 

dirigir todo o complexo. Como tal, oo  CCoonnsseellhhoo  DDiirreeccttiivvoo  ddaa  eessccoollaa  nnããoo  ppoossssuuii  

qquuaallqquueerr  ppooddeerr  nnaa  ggeessttããoo  ddaass  iinnssttaallaaççõõeess  qquuee  sseerrvveemm  ccoommoo  eessppaaççoo  ddee  

lleecccciioonnaaççããoo  ddaa  ddiisscciipplliinnaa  ddee  EEFF, disciplina obrigatória do programa curricular 

dos alunos.  

Este desligar de obrigações da escola, delegando exclusivamente nos 

Serviços de Desporto toda a responsabilidade pelas instalações que servem as 

aulas de EF, gerou ao longo do ano lectivo alguns contratempos que 



 

                                                                      Capítulo III – Enquadramento da prática profissional 

Liliana Brochado 42 

 

influenciaram as aulas de EF e actividades planeadas. Esta circunstância levou 

a alguns constrangimentos:  

  No plano de contingência contra a gripe A, tão polémica no inicio do 

ano lectivo, a escola não contemplou as aulas de EF, porque “não é da 

responsabilidade da escola a gestão do Complexo Desportivo”. Surgiram 

diversos contra-censos: se numa aula teórica o procedimento era limpar a 

secretária, local de contacto do aluno, qual seria num ginásio, onde a mesma 

bola circula por todos os alunos; onde o mesmo aluno entra em contacto com 

os colchões onde todos estará? Perante esta situação coube ao bom senso de 

cada professor a tomada de decisões caso ocorresse algum caso numa aula;  

  Inúmeras vezes as aulas de EF foram canceladas pelo Serviço de 

Desporto sem a devida antecedia. Estes imprevistos deveriam estar 

contemplados no planeamento anual, pois, uma, duas, três interrupções 

inesperadas põe em causa Unidades Temáticas (UT) que, já por si, são 

reduzidas. Valha-nos ao menos saber, que estas interrupções surgem no 

âmbito de estágios de selecções desportivas regionais.  

 Dificuldades e inúmeros entraves à realização de eventos que estão 

contemplados no programa curricular de escola, como o “Corta-Mato”, o 

“Mega-Sprinter”, a “Super Taça Escolar”. Foi uma constante indefinição de 

datas e locais. Apesar dos ofícios enviados pela escola e das respectivas 

autorizações, chegou a ocorrer que, em pleno decurso da prova de atletismo 

da “Super Taça Escolar” (evento que envolve diversas escolas e modalidades) 

a direcção do complexo desportivo cancelou a prova, pois estava agendada 

para esse momento a marcação da pista de atletismo;  

 Aquando da necessidade de solicitar um Data Show à escola para as 

aulas de educação física, este foi-me negado, pois “o Data Show não pode sair 

do recinto escolar”. Ora, pergunto-me, a escola restringe-se a um edifício? 

Este assunto ainda é mais paradoxal se percebermos que o complexo 

desportivo é contíguo ao edifício onde as aulas teóricas decorrem, estando 

apenas ligado por um corredor de cerca de 5 metros.  

De forma a concluir esta temática proponho a existência de um elemento 

escolar que possui-se voz activa no complexo desportivo, pois apesar de ao 
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nível legal este não pertencer à escola, ao contrário do que acontece na 

maioria dos pavilhões escolares do continente, este complexo desportivo está 

ao serviço de interesses educativos que jamais poderão ser negligenciados. 

Sendo que foi certamente por essa razão que ele foi edificado com ligação ao 

bloco escolar. 

Por último, é, ainda, visível como aass  rreellaaççõõeess  eessccoollaarreess  eessttããoo  

eexxcceessssiivvaammeennttee  bbuurrooccrraattiizzaaddaass,,  nnããoo  tteennddoo  ppoorr  vveezzeess  eemm  ccoonnttaa  aass  eexxiiggêênncciiaass  

ddooss  ccrriittéérriiooss  ppeeddaaggóóggiiccooss,,  rreevveellaannddoo--ssee  uumm  eennttrraavvee  aaoo  ssuucceessssoo  ee  àà  eeffiiccáácciiaa  ddoo  

eennssiinnoo.  

 

3.3.4 A estrutura física do Complexo Desportivo  

A riqueza deste complexo desportivo expressa-se na quantidade e 

qualidade das instalações e materiais que aqui se podem encontrar, à qual 

passarei a descrever: Pavilhão Desportivo com piso sintético, com as 

dimensões 44x22metros, com ar condicionado e bancada; Sala de Ginástica, 

com as dimensões de 21x21 metros; Sala de Judo, com as dimensões de 

12x12 metros; Sala de Musculação; Piscina de 25 metros com água aquecida, 

ar condicionado e bancada; Cuba de Saltos exterior (fora de serviço); 2 

Polidesportivos exteriores, em piso relvado sintético; Campo de futebol 

relvado, 100x64 metros, com bancada; e Pista de atletismo, em piso sintético, 

com 6 corredores. 

Apesar da quantidade de espaços permitir que cada turma, em cada aula, 

ocupe exclusivamente cada espaço, alguns problemas surgem, não estando 

estas instalações isentas de “defeitos”. 

 Ao nível dos desportos colectivos, o facto de o pavilhão ter sido 

projectado com fins competitivos, não possui referências espaciais de campos 

de mini andebol e de mini basquetebol, algo imprescindível no processo de 

ensino-aprendizagem, onde os jogos reduzidos acabam por ser efectivamente 

mais usados em contraposto ao jogo formal.  

Por outro lado, o pavilhão apenas possui 2 tabelas de basquetebol, pois 

como ao nível da gestão do complexo, não são realizados treinos desta 
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modalidade, neste pavilhão, “quando ocorrem jogos oficiais, não são 

necessárias mais do que 2 tabelas”.  

Ainda no Pavilhão, foi necessário engendrar uma solução viável para 

jogos de 1x1 e 2x2 de voleibol, utilizando 2 redes oficiais e respectivos campos 

de Voleibol para 21 alunos, algo muito pouco funcional. O Complexo 

Desportivo não possui qualquer sistema de elástico que atravessasse quer em 

largura ou em comprimento o pavilhão, não me tendo sido autorizado 

aparafusar duas anilhas às paredes para este fim.  

Ao nível da natação, foi imposto a regra de uso obrigatório de tanga de 

licra para o sexo masculino, o que despontou uma série de problemas 

psicossociais inerentes ao processo de desenvolvimento de um adolescente, 

tendo tido impacto ao nível da participação nas aulas em toda a escola. 

Já no pavilhão de ginástica, apesar de possuirmos um conjunto de 

equipamentos invejáveis a qualquer escola pública do continente, o facto de 

existirem treinos de aeróbica e de trampolins ao fim da tarde, impossibilita o 

gabinete de EF de organizar esta sala, de modo a que todos os equipamentos 

estejam sempre acessíveis, não sendo necessário transportar e montar 

materiais excessivamente pesados a cada aula decorrida, sem ajuda de 

qualquer funcionário.  

Como é óbvio, possuir umas instalações deste calibre é um privilégio 

para qualquer professor de EF, no entanto há que observar a realidade tal 

como ela é, e não apenas através da sua aparência. Temos de levantar todos 

os problemas, de modo a planearmos com eficácia as nossas aulas, 

antecipando o maior número de contratempos possíveis.   

Muitos professores, perante tais condições de prática apenas veria 

qualidades, eu não as nego, no entanto sou capaz de ser minuciosa na 

observação dos defeitos, pois são eles que irão incomodar a minha acção 

educativa se não forem previamente identificados, de modo a serem 

solucionados, construindo alternativas.   
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3.3.5 O núcleo de Estágio da FADEUP 

O núcleo de estágio da FADEUP da ESL (se é que se pode designar por 

este nome) possui uma singularidade que o diferencia dos restantes núcleos 

desta faculdade: ele apenas é constituído por um aluno estagiário, EU. 

Os novos modos de profissionalidade docente implicam um reforço das 

dimensões colectivas e colaborativas, do trabalho em equipa. O exercício 

profissional organiza-se, cada vez mais, em torno de comunidades práticas, no 

interior de cada escola, mas também no contexto de movimentos pedagógicos 

que nos ligam a dinâmicas que vão para além das fronteiras organizacionais. 

O núcleo de estágio surge no EP como uma unidade mais reduzida de 

uma equipa de trabalho, que num futuro profissional, será transportado para o 

meio escolar, na relação entre pares do Gabinete em que o professor estará 

inserido, e na relação com a restante comunidade profissional. O núcleo de 

estágio é um ensaio dessa cultura colaborativa que urge no seio da 

comunidade docente.  

Como afirma Oliveira & Serrazina (2002) “Só a reflexão não chega ela 

tem de ter força para provocar acção, isto é, levar os intervenientes a repensar 

o seu ensino. Este processo pode ser potenciado se existir um ambiente 

propício, como por exemplo, uma equipa colaborativa como uma forma de 

enriquecer a reflexão individual. Esta equipa funciona como o espaço onde se 

colocam e discutem as questões que resultam da prática, onde se sentem 

novas necessidades e se constroem novos conhecimentos”. 

Acredito que uma das formas eficazes da escola responder a todos os 

desafios que estão a emergir no contexto educativo, passa por construir uma 

cultura colaborativa em detrimento de uma cultura do individualismo, mais do 

que nunca, precisamos de uma partilha de poder e de conhecimento entre os 

colegas de profissão. Apesar da herança cultural dos docentes ditar um modelo 

de professor fechado a sete chaves na sua sala, é imprescindível fomentar um 

trabalho conjunto, ensino em equipa, com troca de ideias, opiniões, materiais, e 

fundamentalmente, aproveitar esta partilha para criar situações de 

aprendizagem para todos. As boas ideias e as inovações desenvolvidas pelos 
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docentes, individualmente, estão muitas vezes inacessíveis aos outros 

membros da profissão.  

A colegialidade, a partilha e as culturas colaborativas não se impõem por 

via administrativa ou por decisão superior. A formação de professores é 

essencial para consolidar parcerias no interior e no exterior do mundo 

profissional. E eu, ao não possuir colegas de estágio, nesta fase de formação, 

perdi a iniciação a toda esta cultura colaborativa. 

Em contrapartida, o que em determinado ponto foi uma desvantagem, 

encarei esta situação como um desafio para a minha formação enquanto 

profissional, pois obrigou-me a desenvolver competências de auto reflexão e de 

auto observação de forma muito mais apurada do que se algum colega de 

estágio me acompanhasse neste processo.  

Esta particularidade exigiu que mobiliza-se um conjunto de estratégias 

para desenvolver essas competências muito mais precocemente. Sendo que 

considero que a perícia de auto reflexão e de auto observação são 

fundamentais neste processo de formação no qual me encontro, mas também 

será fundamental quando no futuro, enquanto profissional desta área, 

necessitar de avaliar o meu processo de ensino sem que haja professores 

cooperantes e colegas estagiários a me auxiliarem.  

No Gabinete de Desporto e Educação Física desta escola existiu mais um 

núcleo de estágio, pertencente à da ULHT, orientado por outro professor, 

constituído, igualmente, por um único aluno, juntamente do qual desenvolvi as 

observações de aulas que as normas do estágio impõe. No entanto, foi apenas 

isso, observar aulas, com o objectivo de treinar os diversos instrumentos de 

observação. Nunca tendo ocorrido a abertura ao diálogo, à partilha de ideias, 

nem mesmo demonstraram interesse em receber os resultados das 

observações.  

Este poderia ter sido um excelente momento para desenvolver muitas das 

capacidades enumeradas anteriormente, pois ao se tratar de um núcleo vindo 

de outra faculdade, com concepções bastante diferentes das assimiladas por 

mim durante a minha formação académica, ter-se-ia gerado verdadeiros 

entrepostos do conhecimento. 
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3.3.6 O Professor Cooperante  

O professor cooperante, Mestre Fernando Melo, foi o agente do meu 

desenvolvimento autonomizante. Possuindo sempre uma abertura de espírito, 

um empenhamento inigualável na minha formação, uma postura prospectiva, 

interactiva e retrospectiva.  

Foi simultaneamente um formador, um companheiro e um conselheiro. 

Ajudou-me a compreender a realidade de ensino, pelo seu carácter de 

novidade, sem nunca me indicar um único caminho a seguir, possibilitando-me 

uma visão caleidoscópica do “mundo de trabalho” e dos seus problemas, 

permitindo uma reflexão dialogante sobre o observado e o vivido, conduziu-me 

à construção activa do conhecimento na acção, segundo a metodologia de 

Schön (1988), de aprender a fazer fazendo. 

Este sempre me confrontou com problemas concretos cuja resolução 

implicou reflexão, o levantamento de hipóteses, a aplicação de supostas 

soluções, mesmo que este soubesse que estariam à partida incorrectas. Mas 

deu-me liberdade de experimentar, errar e sentir na pele os efeitos da prática.  

O seu acompanhamento não foi apenas um vestígio ou uma pegada na 

minha formação profissional, foi sim um dos suportes da construção desta 

longa caminhada. Foi na maioria dos momentos, devido à ausência de núcleo, 

a única pessoa com quem festejar as vitórias e lamentar os momentos menos 

bem conseguidos.  

E aquando da sua ausência por motivos de “baixa médica” senti-me órfã! 

As aulas aquando da sua ausência já se desenrolavam com elevada eficácia 

ao nível dos principais parâmetros de acção exigidos no estágio (controlo dos 

alunos, instrução e gestão) não sendo nas questões didactico-pedagógicas que 

a seu afastamento se fez sentir mais, mas sim na vertente afectiva.  

Não possuía ninguém com quem compartilhar coisas tão simples como: 

os exercícios bem conseguidos, as estratégias de acção inovadoras, 

problemas inesperados, etc. Foi nestes momentos de angústia, que senti que a 

longa dedicação ao planeamento da aula não tinha sido recompensada com 

uma palavra incentivadora, perguntando-me por diversas vezes: “Porquê que 
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eu estou a fazer isto, se ninguém me está a observar/avaliar?”. E foi neste 

momento que eu percebi que eu não sou professora estagiária para ser 

avaliada, eu sou professora estagiária porque minha função é educar e ensinar 

os meus alunos, e foi para eles e por eles que, mesmo faltando as palavras de 

reconhecimento, me esforcei e dediquei ao máximo em cada momento do 

estágio.  

 

3.3.7 Os alunos 

Os alunos são a razão de ser da escola e os principais alvos do processo 

ensino – aprendizagem, podendo estes serem mais ou menos beneficiados 

com a actuação do docente. No entanto, esta influência é recíproca, porque 

este é também condicionado pelos alunos quanto à dinâmica, interesse pela 

disciplina, motivação para a aula, ou seja, aspectos sócio – económicos, 

familiares, pessoais que o constituem integralmente.  

A turma sobre a qual estabeleci a minha acção educativa pertence ao 9º 

ano de escolaridade e é composta por 21 elementos, 8 raparigas e 13 rapazes. 

Os alunos, ao longo de todo o ano lectivo, revelaram, nas disciplinas teóricas 

graves problemas atencionais, estando constantemente na conversa com os 

seus colegas, tendo originado cerca de 16 faltas disciplinares. Estes 

comportamentos repercutiram-se igualmente nas aulas de educação física, 

essencialmente em momentos de instrução. Como tal foi necessário adoptar 

várias estratégias, para rentabilizar este momento sem excessivas interrupções 

onde a sua atenção estivesse operacionalizada ao máximo.  
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4 – Realização da Prática Profissional 

Segundo o regulamento do EP 2009/2010 da FADEUP, o EP visa a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

através da prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. Estas competências profissionais, associadas a um ensino da 

Educação Física e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de 

Agosto) e organizam-se nas seguintes áreas de desempenho: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relação com a Comunidade 

IV. Desenvolvimento Profissional 

Sendo sobre cada uma destas áreas de desempenho que se irá 

desenrolar a reflexão da prática profissional.  

Na área de Desenvolvimento Profissional, tal como referem as normas do 

EP da FADEUP, pretende-se que o aluno estagiário perceba a necessidade do 

desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das condições e do 

exercício da actividade, da experiência, da investigação e de outros recursos 

de desenvolvimento profissional, investigando a sua actividade em toda a sua 

abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/acção).  

O desenvolvimento do presente relatório, desde o capítulo introdutório até 

ao capítulo de conclusão, tem por intuito expressar, por si só, todas as 

componentes a adquirir nesta área de desempenho. Como tal, não será 

realizada uma reflexão formal destinada exclusivamente à área de 

desenvolvimento profissional.  

Esta reflexão está presente ao longo do relatório, quando demonstro o 

grau de partilha os problemas e desenvolver o espírito de colaboração (em 

geral, na escola, no departamento e no núcleo de estágio); quando identifico 

problemáticas de estudo argumentando a sua pertinência prática (reportada à 
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experiência), contextual (reportada à dinâmica da escola) e teórica (reportada 

ao quadro de referências científico afim ao problema); quando no 

desenvolvimento da actividade docente, manifesto a capacidade de 

cooperação com os diferentes intervenientes, num clima de cordialidade e 

respeito, de entreajuda e sentido crítico, manifestando responsabilidade, 

iniciativa, criatividade e adaptabilidade; quando reflicto sobre os problemas da 

profissão docente em geral e do professor de EF em particular; etc.    

 

4.1 Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem  

A didáctica prescreve como tarefas centrais do professor, intimamente 

associadas, a planificação, a realização, a análise e avaliação de ensino. Trata-

se de um ciclo contínuo em que todos os projectos e formas de trabalho no 

ensino são testados directamente na praxis, sendo corrigidos e alterados até 

que o produto ocasione satisfação plena. A reflexão posterior à aula, o controlo 

e análise do processo de ensino e do rendimento dos alunos, constituem um 

domínio no qual se passa em revista a sua planificação e realização.  

 

4.1.1 A Avaliação Prognóstica  

O processo de ensino e de aprendizagem deve ser realizado com base 

nas prioridades e necessidades dos alunos, pelo que se torna essencial 

perceber quais são estas. É neste âmbito que surge a importância da 

realização de uma avaliação inicial, ou seja, uma avaliação prognóstico 

(diagnóstico), na medida em que no início do ano ou, porventura, da 

leccionação de determinada matéria de ensino, somos confrontados com a 

necessidade de saber o que é que os nossos alunos podem aprender e quais 

as suas principais dificuldades – processo de diagnosticar – e atender a uma 

dimensão projectiva na nossa intervenção ao possibilitar a orientação do 

processo de ensino – aprendizagem – processo de prognosticar.  

Trata-se de facto, do primeiro momento de avaliação no que concerne à 

cronologia do referido processo ao longo de um ano lectivo, surgindo como 

objectivo fundamental, diagnosticar as dificuldades e as limitações dos alunos 



 

                                                                             Capítulo IV – Realização da prática profissional 

Liliana Brochado 
 

53 

 

face às aprendizagens que poderão vir a realizar com a ajuda do professor e 

dos colegas na aula de Educação Física. Neste sentido, não parece ter 

qualquer importância proceder a uma avaliação inicial para depois somente 

confrontar os alunos, no final do período ou do ano lectivo, com os dados 

obtidos na referida avaliação inicial. A sua importância situa-se assim, na 

capacidade de fornecer informações pertinentes e objectivas ao professor para 

que este consiga planear o processo de ensino e de aprendizagem em função 

dos sujeitos alvos - os seus alunos, antecipando e prevendo a forma como irá 

utilizar todos os meios disponíveis para que estes atinjam os objectivos 

propostos. 

 

4.1.1.1 A Avaliação Prognóstica e o Departamento de EF da ESL 

O departamento de EF da ESL impõe no seu Projecto Curricular a 

concretização de um período de avaliação inicial, no início do ano lectivo. Este 

documento, além de recomendar a duração do referido período, indica 

igualmente as situações de aprendizagem nas quais os alunos serão avaliados.  

 

AA  DDeetteeccççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::  aavvaalliiaaççããoo  iinniicciiaall  ddee  ffoorrmmaa  aannaallííttiiccaa  ddaass  

mmooddaalliiddaaddeess..   
As tarefas de avaliação que o Projecto de Desporto e Educação Física 

(PDEF) da ESL contempla são, no meu entender, redutoras. Encarando a 

leccionação dos Jogos Desportivos Colectivos (JDC) segundo modelos 

analíticos, encaram o ensino dos JDC segundo a aprendizagem das suas 

componentes técnicas.  

O quadro que se segue, apresenta um excerto das situações de avaliação 

presentes no PDEF, e pretende ajudar a entender o assunto a que me refiro.  
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Quadro 1 Exemplos de situações de avaliação inicial presentes no PDEF da ESL 
Basquetebol Situação A - Fundamentos ofensivos básicos: 

Percurso - drible, lançamento, passe/recepção 

O aluno A inicia o drible entre os pinos, 

lança e vai ao ressalto, passa a bola ao 

aluno B e vai na direcção do 1/2 campo 

de forma a poder receber de novo um 

passe de B para depois ir para trás da 

coluna dos Bs. O aluno B recebe a bola, 

devolve a A para a receber mais à frente 

e vai para trás da coluna A. 

Indicadores de Observação: 
 
Controla a bola em drible, dribla com a mão mais 

afastada do pino (muda de mão); 

Lança na passada com os apoios correctos; 

 

       Passa e recebe sem perder a bola. 

 
Sim ou Não 

Futebol Situação A - Toques de sustentação ou passe e 

recepção 

a) Cada aluno com uma bola, concurso 

para ver quem dá mais toques sem 

perder a bola. (com membros inferiores 

e/ou cabeça); 

 

b) A par, os alunos passam e recebem a 

bola. 

Indicadores de Observação: 
 

 Dá pelo menos 3 toques sem perder a bola; 

 

 

Sem perder a bola. 

 
Sim ou Não 

Ao avaliar os JDC numa perspectiva técnica e analítica, assume-se de 

imediato que é esta a visão que se possui do ensino do JDC, pois a avaliação 

terá de ser o motor do planeamento e da realização. Ao optar por esta via, 

deverá ter-se a consciência de que se está a privar os alunos de um conjunto 

de experiencias lúdicas e competitivas, que só o jogo pode proporcionar. 

 

AA  PPrroobblleemmaattiizzaaççããoo::  ccoonncceeppççããoo  ddoo  eennssiinnoo  ddooss  JJDDCC  
O ensino dos JDC tem sido concebido predominantemente como um 

processo de transmissão das técnicas básicas do jogo, apresentadas 

normalmente de uma forma descontextualizada e privilegiando os aspectos da 

realização motora dos gestos, em detrimento dos aspectos do seu uso em 

situação (Read & Devis, 1990). 
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É necessário ter presente, no entanto, que na simplificação didáctica do 

ensino das habilidades do jogo, ao apresenta-las como habilidades fechadas, 

estas estão desprovidas da sua razão de ser mais importante, que é a de ser 

capaz de as utilizar em cada momento do jogo de uma forma deliberada e 

oportuna (Graça, 1994). 

O facto de a aprendizagem ser realizada em contexto analítico, esquece 

uma vertente decisiva, a ausência do contexto do jogo, a qual limita fortemente 

a acção dos intervenientes quando em situação competitiva. 

Como afirma Cordovil (1998, cit. Lopes 2004), nos JDC a técnica é 

apenas um meio, um instrumento para caracterizar uma acção, cujo resultado e 

objecto de avaliação é constituir uma referência para a determinação do 

sucesso.  

Muitos dos actuais professores que estão nos quadros das nossas 

escolas, e por conseguinte responsáveis pelos PDEF’s, viveram no que, Graça, 

(1998); Mesquita, (2000); Rink,( 2001); Mesquita e Graca, (2002), denominam 

de “tempos áureos do processo de transmissão das técnicas básicas nos 

diversos desportos, através da sua apresentação perfeitamente 

descontextualizada da realidade do jogo”. Isto é, uma visão molecular. E 

apesar de todas as investigações mais recentes, estes métodos ainda estão 

bem patentes nas nossas escolas, quer no seio da comunidade docente, quer 

nos manuais escolares e nos chamados livros técnicos, cuja designação não 

apareceu por mero acaso. 

Entendo deste modo que o ensino das habilidades do jogo deverá ter em 

linha de conta a natureza aberta destas habilidades. Isto é, no jogo, elas 

realizam-se sempre em situações de envolvimento imprevisível, a sua 

oportunidade e em parte a sua execução estão dependentes das configurações 

particulares de cada momento do jogo, que ditam o tempo e o espaço para a 

sua realização. 

Enquanto habilidades abertas, elas então reguladas pelos 

constrangimentos dos factores exteriores (posição e movimentos dos colegas e 

adversários, colocação no terreno de jogo, distancia do alvo a atacar ou 

defender, entre outros) e, por isso mesmo, a capacidade perceptiva e a tomada 



 

                                                                             Capítulo IV – Realização da prática profissional 

Liliana Brochado 
 

56 

 

de decisão desempenham um papel crucial na aprendizagem das habilidades, 

algo que não é desenvolvido através do ensino molecular dos JDC. 

Assim, na minha perspectiva, o jogo deverá estar presente em todas as 

fases de ensino/aprendizagem, pelo facto de ser, simultaneamente, o maior 

factor de motivação e o melhor indicador da evolução e das limitações que os 

praticantes vão revelando. O jogo possui toda a essência da modalidade, e é 

no jogo e através do jogo que se deve ensinar.  

O contributo mais precoce e mais divulgado no nosso pais naquilo que é 

considerado a transição para esta fase do ensino dos JDC foi dado por Barreto 

(1980) com o “aprender a jogar jogando” modelo que partindo do jogo formal, 

introduz as habilidades à medida que os jovens vão sentindo necessidade para 

resolver os novos problemas propostos (perspectiva construtivista) e regressa 

ao jogo como forma de detectar os progressos entretanto verificados.  

 

AA  RReessoolluuççããoo  ee  SSuuggeessttõõeess:: 
Desde o momento inicial do EP fui confrontada com um problema, que me 

dividia entre as minhas convicções e a realidade escolar. A solução mais óbvia 

seria realizar a avaliação exigida no PDEF, pois se ela está contemplada neste 

documento deverá servir de balanço escolar no departamento de EF (supunha 

eu).  

Por sua vez, ao avaliar os alunos através das situações presentes no 

PDEF eu não iria possuir o conhecimento, para cada modalidade, do nível de 

jogo em que os meus alunos se encontravam, os seus principais problemas, as 

margens de evolução, etc. Como tal, após desperdiçar cerca de duas semanas 

em actividades que não me iriam trazer informações decisivas para o meu 

planeamento, teria de voltar a realizar uma avaliação inicial congruente com as 

minhas concepções, pois seria esse o delineamento do meu planeamento.  

Foi perante este meu dilema que o professor cooperante interveio, dando-

me toda a liberdade para ousar romper com as regras estipuladas, pois esta 

ruptura estava devidamente fundamentada. Para além do que, o professor 

cooperante me informou que o Gabinete de EF não realiza qualquer balanço da 
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avaliação prognóstica que está contemplada no PDEF, logo os dados que eu 

iria retirar teriam de facto pouca utilidade.  

 O primeiro passo para o sucesso educativo desta escola já está lançado, 

existe uma noção da importância da existência de um protocolo de avaliação 

inicial comum, agora ele não pode apenas existir no papel, ele terá de ser um 

elemento que provoque a evolução do grupo de trabalho, pois deste modo o 

ensino e os nossos alunos também evoluirão.  

No meu entender, se os professores se reunissem após este período 

inicial, rapidamente iriam perceber que havia algo que necessitava de ser 

mudado no protocolo, pois o departamento de EF além dos professores do 

quadro, possui professores contratados, na sua maioria ainda jovens que 

obtiveram as formações académicas recentemente, para além dos estagiários 

que possuem ideias quase utópicas de ensino. Eu mesma poderia ter 

levantado o problema acima exposto se este tipo de reuniões existisse.  

O Departamento de EF ao assumir a regulamentação da avaliação inicial, 

poderia possibilitar aos professores estabelecerem compromissos colectivos, 

aferindo decisões anteriormente tomadas quanto às orientações curriculares, 

adequando o nível dos objectivos e/ou procedendo a alterações ou reajustes 

na composição curricular à escala anual e/ou plurianual, caso considerem 

necessário.  

Estas decisões de orientação e compromisso curricular seriam postas em 

acção com maior pertinência se os professores de cada ano de escolaridade se 

reunirem para confrontarem as informações recolhidas na avaliação inicial.  

 

4.1.1.2 O estado inicial dos alunos  

Tal como afirmei anteriormente, a avaliação inicial tem de ser congruente 

com a abordagem metodológica escolhida para a modalidade em causa. 

Assim, sempre abordei este momento através do todo da modalidade, se se 

trata de JDC, a avaliação seria através do jogo, natação através do nado 

completo da técnica, judo através da luta, atletismo através de lançamentos, 

corridas, etc.  



 

                                                                             Capítulo IV – Realização da prática profissional 

Liliana Brochado 
 

58 

 

Deste modo, encaro a avaliação inicial como um momento onde os alunos 

evidenciavam o estado do seu desempenho, como quem diz “mostrem-me o 

que vocês sabem fazer”, ao contrário do “vocês conseguem fazer isto?”. Ao 

observar as lacunas do “todo”, detectaria quais as “partes” que necessitam de 

ser trabalhadas para benefício do “todo”.  

 

AA  CCoonnssttaattaaççããoo  ddaa  RReeaalliiddaaddee::  bbaaiixxoo  nníívveell  ddee  ddeesseemmppeennhhoo    
Durante o período designado de avaliação inicial, as únicas modalidades 

que tive oportunidade de avaliar foram os JDC, devido às instalações que 

ocupava. A Natação e a Ginástica foram avaliadas ainda no 1º período 

aquando do começo da respectiva UT, assim como o Atletismo e o Judo 

apenas foram avaliadas no 2º período nas mesmas circunstâncias. 

Deste modo, as duas semanas iniciais do ano lectivo foram um choque 

para mim. Estava incrédula perante o baixo nível de conhecimento dos alunos. 

No meu ponto de vista, era inacreditável estar perante alunos do 9º ano de 

escolaridade, pois possuíam características de  alunos de iniciação.  

Nas modalidades de Andebol (5x5) e Futebol (3x3+GR), as principais 

lacunas que detectei foram: a não criação de linhas de passe, estando os 

jogadores atacantes muito estáticos, à espera da bola; os alunos não 

defendiam individualmente, esquecendo-se muitas vezes do seu adversário, 

andando literalmente atrás da bola; na função de defesa a maioria possuía uma 

atitude típica ao do jogo do “meinho”, como tal o atacante também não sentia 

necessidade de se desmarcar. Também se verificava muita dificuldade em 

ocupar racionalmente o espaço em amplitude, não tendo qualquer noção de 

“corredores”, aglomerando-se por vezes em torno da bola. 

No Basquetebol (3x3, em ½ campo), numa panorâmica geral, os alunos 

não mantinham contacto visual entre o receptor e o passador; não se 

enquadravam com o cesto quando recebiam a bola; não possuíam a mínima 

noção da acção de “passe e corte”; acrescentado os problemas de 

posicionamento que já tinham sido observados nas modalidades anteriores.  

Os alunos demonstraram-me não ter conhecimento das regras do jogo em 

½ campo, tendo-me confessado que jogavam sempre em campo inteiro em 
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anos anteriores. Perante esta situação é compreensível que possuam tantos 

problemas básicos para resolverem no que diz respeito ao ataque posicional, 

pois para alunos em nível de iniciados, a transição defesa ataque em campo 

inteiro quebra esta construção.  

Detectei ainda graves erros ao nível do manejo de bola por parte de 

sensivelmente 5 alunos (¼ da turma), desde driblar com duas mãos, a 

executarem o encadeamento de acção “dribla, para, dribla”, são erros muito 

graves, até inadmissíveis a alunos do 9º ano. 

Já no Voleibol (2x2), a turma iniciou de dois pontos distintos, aqueles que 

não conseguiam prosseguir o jogo ao primeiro toque e aqueles que o faziam 

apesar de não possuírem nenhuma noção táctica.  

Na Ginástica a maioria dos alunos realizavam os rolamentos de forma 

rudimentar, a roda era desprovida de qualquer definição segmentar e o apoio 

facial invertido, era um elemento que a maioria dos alunos temia, sendo já um 

desafio realizar tesouras com os MI, na posição invertida.   

No Judo, modalidade nuclear na ESL, os alunos não sabiam aplicar 

nenhuma técnica, quando já tiveram pelo menos esta modalidade no 7º e no 8º 

ano.  

Foi na Natação que a turma se diferenciou mais no momento avaliativo, 

possuindo nitidamente 3 grupos: os alunos que não possuíam adaptação ao 

meio aquática, possuindo mesmo pavor à água; os alunos que não sabiam 

qualquer técnica de nado; e os alunos que se encontravam numa fase de 

consolidação das técnicas de crol e costas. 

 

AA  IInnvveessttiiggaaççããoo::  rreeccoollhhaa  ddee  ddaaddooss  ddooss  aannooss  aanntteerriioorreess.. 
Este estado inicial dos alunos inquietou-me, principalmente quando 

observei as notas obtidas no ano anterior: 70% dos alunos possuía 

classificação de bom (4) ou muito bom (5). De facto, o conhecimento dos 

alunos não era representativo de tal classificação.  

A minha primeira iniciativa foi a de pesquisar qual seria o professor de EF 

do ano anterior, de modo a saber o histórico de cada aluno. No entanto, devido 

à reformulação de turmas ocorridas na transição do ano lectivo, a minha turma 
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era constituída pela fusão de alunos de várias turmas, tendo possuído 

professores de EF diferentes, já não se encontrando estes a leccionar na ESL, 

à excepção do professor Fernando Melo, meu professor cooperante por 

coincidência.  

No entanto, este apenas me forneceu informação de cerca de 6 alunos, 

número que não seria representativo da turma. Ou seja, a minha intenção em 

pesquisar o histórico de cada aluno, os registos avaliativos pormenorizados, os 

conteúdos leccionados e até quem sabe a metodologia utilizada pelo professor, 

não surtiu qualquer efeito, pois o único dado existente dos alunos da sua 

prestação do ano anterior, era uma classificação final. 

Apesar deste baixo nível inicial, era visível que os alunos possuíam uma 

boa aptidão física e um razoável ajustamento da tarefa após os feedback’s que 

emitia, dando-me indicadores de que a sua evolução seria rápida, podendo 

mesmo alcançar níveis de desempenho superiores.  

Esta minha constatação foi reforçada pelas informações que recolhi 

juntamente do professor Fernando Melo sobre os seus “antigos” alunos.  

Se uma simples informação vinda de um professor que, acompanhou 

alguns alunos no ano anterior, fez com que encarasse os objectivos de forma 

mais ambiciosa, imaginemos o que seria se eu possuísse, para cada aluno, 

todas as informações que mencionei anteriormente.  

Inicialmente, tive de passar por uma fase de conhecimento de cada aluno, 

e isto não se refere apenas a um único momento de avaliação inicial, mas sim 

a todo um período em que eu detecto o grau de apreensão da matéria e 

consequente velocidade de progressão que cada aluno possui. Este período 

poderia ter sido encurtado se tivesse previamente as tais informações, 

potenciando mais atempadamente, as potencialidades individuais dos alunos. 

Perante esta situação, penso que seria da maior utilidade, se no fim do 

ano lectivo, o professor de cada turma arquiva-se no departamento de EF, o 

planeamento anual, a UT real e as grelhas de avaliação de cada modalidade. 

Algo simples, bastando apenas imprimir e arquivar um número irrisório de 

folhas, mas que com certeza faria toda a diferença para o professor que 

pegaria nos alunos no ano seguinte. Podendo mesmo, a longo prazo, estes 
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dados serem utilizados para realizar um estudo de aproveitamento escolar em 

EF.  

 

4.1.1.3 O conhecimento da turma através da ficha socioeconómica e 
desportivo-motora.  

Uma das rotinas de início de ano lectivo comum a todas as turmas e 

todas as escolas, passa pelos alunos preencherem fichas socioeconómicas, 

constatando apenas a realidade da turma, podendo sobressair algum caso 

particular. A realidade é essa, os professores realizam o levantamento 

estatístico para constatar, raramente agem segundo os dados que recolhidos. 

De facto, quando na primeira aula entreguei aos meus alunos uma ficha 

desportiva para eles preencherem, foi com o principal intuito de conhecer o seu 

passado desportivo e a sua relação com a disciplina de EF, jamais pensei que 

este seria um instrumento catalisador da minha acção na turma. 

 

AA  DDeetteeccççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::  ffaallttaa  ddee  aaddeessããoo  àà  pprrááttiiccaa  ddaa  mmooddaalliiddaaddee  ddee  

nnaattaaççããoo..    
No momento de tratamento dos dados da ficha desportivo-motora, 

verifiquei que 15 alunos (72% da turma) registaram que a modalidade de que 

menos gostavam era Natação. Perante esta constatação não poderia ficar 

indiferente. Quando questionados, sobre tal facto, a maioria dos alunos chegou 

a ser provocadora, afirmando que “nunca tinham feito natação em anos 

anteriores, e como tal este ano não iriam, igualmente, fazer”. Algo que me 

deixou incrédula, pois numa escola onde existe uma piscina a funcionar todos 

os dias, era pressuposto esta cultura estar enraizada.  

 

AA  IInnvveessttiiggaaççããoo::  EEnnvvoollvviimmeennttoo  ddooss  aalluunnooss  ee  ddooss  EEnnccaarrrreeggaaddooss  ddee  

EEdduuccaaççããoo.. 
Numa primeira fase, pedi que cada aluno me escrevesse uma carta com 

os motivos de possuir esta relação com as aulas de natação, incentivando a 

serem o mais honestos possível, para que eu, deste modo, os pudesse 

compreender. 
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Assim, tentei estabelecer uma ligação de confiança entre os alunos desde 

o primeiro dia, que mais se justifica na modalidade de natação. Perante um 

problema que poderia envolver “complexos corporais” seria determinante que o 

aluno confiasse, plenamente, no professor.  

Obtive respostas como: “se fizer aula depois constipo; sou alérgico ao 

cloro; não gosto de natação; o meu amigo não faz, logo eu também não faço; 

não gosto de usar fato de banho/tanga”. Interpretei estas respostas como 

descabidas e imaturas, algo próprio da fase da adolescência, em que é difícil 

expor os seus medos e anseios, ainda que fiquem na intimidade do professor.  

Quando confrontados com as respostas, os alunos não mostraram 

argumentos, no entanto continuavam irredutíveis. Comecei a ter noção que 

toda a Unidade Temática (UT), que apenas iria decorrer no 1º período, ia ser 

um desafio, porque eventualmente estaria em causa não ter alunos a 

realizarem a aula. 

O passo seguinte foi confrontar os Encarregados de Educação com o 

problema. Assim, tentava alargar o espaço de compreensão do problema, 

procurando ajuda externa. 

Na reunião de apresentação de inicio do ano lectivo, após a apresentação 

do problema, abordei-o do ponto de vista do Encarregado de Educação: tentei 

realçar as repercussões da atitude dos alunos na avaliação final, mas, acima 

de tudo, tentei sensibilizar os pais para a importância da prática de natação, 

como meio de precaver futuros perigos no mar. Nesta acção, mostrei aos pais 

os números avassaladores de morte por afogamento no mar, questionando-os 

se os seus filhos sabiam nadar (dado que já possuía comigo), e se era hábito 

irem para a praia sozinhos com os amigos nas férias. 

Ao utilizar o verbo “tentar” não foi por mero acaso, foi mesmo porque esta 

acção foi uma tentativa inútil de sensibilização. Os Encarregados de Educação, 

apesar de inicialmente abalados com as informações, de imediato tomaram 

partidos dos seus filhos e educandos, pois “se o meu filho não quer, não o vou 

obrigar”.  

Com esta atitude, os Encarregados de Educação colocaram-se contra as 

necessidades do aluno. Esta contradição ilustra bem as dificuldades da relação
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(1) Salvaguardando-me futuramente de quaisquer questionamentos acerca da atribuição da nota final. 

 entre a escola e a família, e, os papeis complementares que as duas 

instituições têm de desempenhar. 

Perante este facto, questionei-me de qual seria o papel da escola, quando 

os pais abrem mão de algo tão elementar como educar. Questionei-me, se o 

aluno se recusa-se a estudar/participar numa unidade de matemática, porque 

não gosta, se os pais iriam ter a mesma reacção. Questionei-me se ainda 

estaria distante o dia em que a disciplina de EF será respeitada e encarada 

como igual perante a comunidade escolar.  

 

AA  RReessoolluuççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::    
Perante a irredutibilidade dos alunos, e com os pais a compactuarem com 

a posição dos alunos, tive de tomar medidas rigorosas: a não realização de 

toda a UT de natação iria trazer consequências na nota de EF, na componente 

física (15%), no empenhamento (5%) e na participação (5%). Envolvendo a 

Directora de Turma (DT), foi enviada uma carta aos Encarregados de 

Educação onde foi explicado pormenorizadamente tal facto (1). 

No entanto, apesar do consentimento dos pais, o meu problema 

mantinha-se, sabia que as aulas de natação iriam ter pouca aderência dos 

alunos. Já esgotados quase todos os meios para solucionar o problema, 

enfrentei o problema de frente. Teria de ser eu, através das minhas aulas a 

cativar os alunos a entrarem na piscina, e o meu primeiro objectivo foi 

exactamente esse, pois não poderia propor objectivos de aprendizagem, se os 

alunos não aderissem à prática. 

Se na primeira aula apenas participaram 6 alunos, na segunda aula já 

participaram 13 e na terceira 18. Sinto que alcancei o meu principal objectivo, 

mas só o alcancei porque detectei com a devida antecedência um problema 

real, tendo percorrido diversos caminhos até encontrar uma solução ajustada. 

Caso contrário, teria sido confrontada com a realidade apenas na primeira aula 

de natação, e provavelmente quando eu encontrasse uma solução ajustada, já 

a UT estaria no seu término, pois estas são realmente muito curtas. 

Com base na minha actual experiência posso afirmar que aliando a uma 

avaliação diagnóstica correcta, devemos interpretar melhor as entrelinhas dos 
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vulgares questionários distribuídos aos alunos. Eles não devem servir para 

constatar uma realidade e servirem apenas de estatística, eles devem servir 

para mudarmos a realidade que nos é apresentada.  

Se o não tivesse feito, teria leccionado aulas para apenas 6 alunos ao 

longo de toda a UT, e no próximo ano lectivo o professor de EF iria confrontar-

se com o mesmo dilema.  

Se os alunos vão continuar a eleger a Natação como a modalidade que 

menos lhes agrada? Talvez! No entanto, tenho a certeza que não será com 

tanta intensidade e irreverência como no início deste ano lectivo.  

 

4.1.2 O Planeamento  

A planificação do processo educativo é extremamente complexa, 

pluridimensional e multiforme, dependendo também de condições diversas. A 

programação e direcção dos factores e momentos essenciais e decisivos, 

fundamentais e orientadores, com os meios e formas ajustadas, requerem dois 

níveis: o nível das indicações gerais e centrais e o nível das indicações locais, 

relativas a cada situação, específicas e particulares (Bento, 2003). 

Assim sendo, a programação do ensino a nível central e a planificação do 

ensino pelo professor constituem um processo unitário, racional e complexo da 

concretização progressiva de indicações generalizadas, processo que 

considerando as condições locais e uma análise objectiva, desagua na 

realização do ensino e desencadeia uma retroacção devida a reflexões 

posteriores e análises do produto e processo educativo (Bento, 2003).  

 

4.1.2.1 O Planeamento Anual 
O Planeamento Anual é um plano de perspectiva global que procura 

concretizar e situar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas. 

Os objectivos indicados para cada ano, no programa ou normas 

programáticas, são objecto de formulação avaliável e concreta para 

professores e alunos, mas apenas a grosso modo. Trata-se de um plano sem 

pormenores da actuação ao longo do ano, requerendo no entanto trabalhos 
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preparatórios de análise e de balanço, assim como reflexões a longo prazo, 

determinação e concretização dos objectivos anuais, distribuição e 

ordenamento de horas e matérias, coordenação das tarefas de formação e 

educação, indicação de controlos para avaliação do nível de formação e 

educação alcançado e a marcação de pontos altos no ano lectivo. 

Foram diversas as variáveis que tive de ter em consideração na 

elaboração da planificação anual: o currículo central, o PDEF, o roulement, os 

momentos de actividades realizadas pelo departamento, os momentos de 

aplicação dos testes teóricos e de aptidão física, e as características dos 

alunos.  

Iniciei por elaborar uma pesquisa sobre a planificação central (Programa 

Nacional de Educação Física) para possuir um conhecimento sobre as 

modalidades que compõem o currículo central dentro de cada ciclo e ano de 

escolaridade. Por outro lado, o departamento de EF da ESL tem determinado 

no PDEF a organização curricular que o professor deverá seguir para cada ano 

de escolaridade, sendo que será por este documento que a nível local me tive 

de reger. Para além de determinar as matérias de cada ano lectivo, o PDEF 

impõe que, em cada período, se deva assegurar a leccionação de 4 

modalidades, para efeitos de avaliação final, sendo que no final do ano lectivo 

apenas as 7 melhores serão contabilizadas. 

O quadro 2 ilustra a organização curricular do departamento de EF para o 9º 

ano de escolaridade. 
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Quadro 2 Organização curricular do departamento da ESL, 9º ano. 

MATÉRIAS NUCLEARES ALTERNATIVAS 

CATEGORIAS A B C D E F 

ESPECIFICAÇÃO 
MATÉRIAS JDC Ginástica Atletismo Judo Natação Outras 

9º ANO 
ANDEBOL   
VOLEIBOL     

BASQUETEBOL  
FUTEBOL 

GIN. SOLO  
GIN. AP.     
(separado 
por sexos)   

GIN. ACRO 
Pares e 

Trios 

100 m        
4 X 100 m     
Triplo Salto    

L.Dardo       
Meio Fundo 

Judo 

Consolidação 
das seguintes 
técnicas: 

Crol 
Costas 
Bruços 

 
Badmington         

Escalada           
Aeróbica           
Raguebi          

Danças Sociais      
etc 

 

DDeetteeccççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::  DDeemmaassiiaaddaass  mmooddaalliiddaaddeess  ccoomm  ccaarráácctteerr  nnuucclleeaarr,,  

oorriiggiinnaannddoo  UUTT  ccoomm  dduurraaççããoo  rreedduuzziiddaa..   

Atendendo às características da escola, é compreensível a introdução da 

Natação e do Judo como matérias obrigatórias, algo que não se verifica no 

Programa Nacional de EF. No entanto, este ajustamento do departamento 

deveria ter contemplado que se duas modalidades passam a possuir este 

carácter, necessariamente haverá modalidades que, apesar de estarem 

abrangidas no Programa Nacional de EF como nucleares, terão de deixar de o 

ser, devidamente justificadas face às características da escola, em prol de um 

ensino de qualidade.  

Contudo isso não se verificou, e, perante um Programa Nacional de EF 

que se caracteriza por contemplar, simultaneamente, um excesso de 

modalidades, é ainda adicionado mais duas modalidades nucleares, logo 

obrigatórias.  

 A constatação do problema era simples: o tempo destinado às aulas de 

EF é reduzido para leccionar tantas modalidades. Como tal, o tempo destinado 

à aprendizagem de cada uma delas era reduzido, estando perante UT de curta 

duração (entre 7 a 8 aulas). 

Esta organização disciplinar revelou-se, ainda, demasiado rígida e 

inflexível. Juntamente com o meu professor cooperante foi decidido que 
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abdicaríamos de leccionar uma modalidade de JDC, em prol de um maior 

desenvolvimento dos conhecimentos dos alunos. A constatação era simples: o 

roulement contempla equitativamente todos os espaços ao longo do ano, se na 

instalação piscina lecciona-se natação; se na instalação pista, atletismo; em 

apenas duas instalações, polivalentes de ar livre e pavilhão desportivo, teriam 

de ser leccionadas 4 modalidades. Assumindo por outro lado, que os JDC ao 

possuírem princípios comuns, a abdicação de uma modalidade colectiva não 

teria um impacto negativo no desenvolvimento das capacidades do aluno.  

No entanto, o departamento de EF encarou esta decisão como um 

desrespeito ao trabalho realizado por toda a equipa que esteve envolvida na 

elaboração do PDEF, pois, segundo suas palavras, “se existe uma norma que 

unifica todas as turmas e o trabalho de todos os docentes esta deverá ser 

cumprida”.  

Contudo, no meu entender, as normas não deverão ser rígidas nem 

inflexíveis, e perante problemas concretos, que põe em causa a aprendizagem 

dos alunos o professor deve abdicar da conduta normativa que a sua profissão 

exige, adoptando em contra partida uma conduta de normatividade. A 

normatividade evoca o processo de transformação e de contestação de normas 

existentes, ou de criação de novas normas (Postic, 1979, cit. Matos 1999:187). 

A meu ver, a planificação deve ser entendida como um processo de 

interpretação do programa, de descoberta de relações essenciais entre 

objectivo, conteúdo e métodos num grau mais alto de concretização. 

 É nestes momentos que se sente na pele, que todas as teorias de 

inovação escolar só serão postas em prática, não no momento em que uma 

entidade superior o entender, mas quando os departamentos escolares, 

núcleos de acção próximos da realidade de ensino, se predispuserem a “abrir 

as mentes”, a reflectirem, e a abandonarem a confortável apatia, para 

passarem a agirem com um único fim: melhorar incessantemente o ensino.  
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OOppççõõeess  MMeettooddoollóóggiiccaass: 
De acordo com o roulement, as características dos alunos e o programa 

da escola destinado ao 9º ano, foi elaborado a extensão da matéria para o ano 

lectivo. Deste modo, foram leccionadas as seguintes modalidades: 1º período - 

andebol, basquetebol, ginástica de solo/aparelhos e natação; 2º período – judo, 

atletismo, voleibol e andebol; 3º período – voleibol, ginástica 

solo/aparelhos/acrobática e futebol. 

Outras actividades foram contempladas neste planeamento, tais como 

os testes de avaliação da Aptidão Física, avaliação dos conhecimentos 

teóricos, as actividades extra-curriculares propostas pelo Departamento de 

Educação Física da nossa Escola: Mega-Sprinter e Mega Salto, 10º Corta-Mato 

Escolar, Semana Desportiva, Super-Taça Escolar. 

O facto de o Andebol e o Basquetebol serem leccionados no mesmo 

período, com intervalos de tempo entre cada modalidade muito reduzidos, não 

foi por mero acaso. Como quer ao nível técnico quer ao nível táctico entre 

estas modalidades há conteúdos que são semelhantes, principalmente no nível 

de jogo em que os alunos se encontram (passe e vai/passe e corte; ocupação 

racional dos corredores/spots; etc.), foi minha intenção promover uma 

transferência de aprendizagens, e com isso potenciar o tempo de prática. 

Pois quanto mais elevado for o grau de similaridade das componentes 

entre duas destrezas ou entre duas situações de desempenho, maior será a 

quantidade de transferência positiva verificada. 

Esta perspectiva tem as suas raízes nos trabalhos de Thorndike (1914, 

cit. Schmidt, 1991), que propôs a teoria dos elementos idênticos. Aqui, os 

elementos são considerados quer em termos das suas características gerais, 

relacionadas com o desempenho, quer em termos das suas características 

específicas no que respeita às componentes particulares da destreza. Mais 

tarde, Osgood (1949, cit. Schmidt, 1991) modificou esta teoria propondo que a 

quantidade e a direcção da transferência de aprendizagem estão relacionadas 

com a similaridade dos estímulos e das respostas das duas tarefas.  

No entanto, na busca pela optimização das aprendizagens, desde a fase 

do planeamento anual, esta não foi a minha única estratégia.  
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A par das reduzidas UT, que se desenvolvem num curto espaço de 

tempo, introduzi no planeamento anual, apesar da pouca margem de manobra, 

duas UTs com uma duração um pouco maior. Em termos concretos, 

maioritariamente as UTs do meu planeamento anual possuem uma duração de 

7 a 8 aulas decorridas no espaço de um mês (ressalvando que a um bloco de 

90 minutos, correspondem duas aulas). Já a UT de Voleibol e Andebol 

possuíam, respectivamente, 10 e 11 aulas.  

Confesso que inicialmente a minha única intenção foi a de aumentar a 

quantidade do tempo de prática, pois como é sabido o tempo que dedicamos a 

exercitar uma actividade é determinante para uma aprendizagem de qualidade. 

No entanto, devido às configurações do roulement, ambas as UT nem sempre 

possuíam aulas contíguas, havendo por vezes interrupções de duas semanas 

até à aula seguinte. Algo que não sucedia nas restantes UTs que eram 

leccionadas em forma de bloco. 

Deste modo pude retirar diversas conclusões entre: o tempo de prática e 

as aprendizagens ocorridas; a distribuição da matéria (em bloco/aleatória) e as 

aprendizagens ocorridas. Será que ocorreram mesmo aprendizagens, ou a 

evolução que se observava nos alunos ao longo do decorrer da UT, não 

passavam de meros efeitos temporários da prática? 

Todas estas questões me inquietavam no momento do planeamento 

anual, tendo obtido posteriormente resposta no momento de avaliação e 

controlo da prática de ensino, e será nesse mesmo momento, que estas serão 

devidamente reveladas e reflectidas no presente relatório.  

 

4.1.2.2 O Planeamento da Unidade Temática 
Estava seguramente perante um modelo tradicional, que aborda a EF 

através de múltiplas actividades (Jewett et al, 1985). Como refere Jewett et al. 

(1985), com esta filosofia vivencia-se um estado permanente de iniciação e 

aprendizagem descontextualizada, afirmando ainda que, esta orientação 

curricular favorece os mais aptos em detrimento dos menos habilidosos.  
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O autor concluiu que este modelo se baseia nas seguintes características 

estruturais: pequenas unidades temáticas; progressão pedagógica diminuta, ou 

mesmo inexistente; níveis mínimos de instrução, intervenção e exigência 

durante o jogo; poucas ou nenhumas intervenções para adaptar o jogo a níveis 

de habilidade. 
Esta realidade pareceu-me desoladora e mesmo desconcertante para 

quem está a iniciar a carreira, quando possuo uma enorme vontade de ensinar. 

Pois segundo a revisão bibliográfica, o resultado era apenas um: os alunos não 

evoluem e não aprendem através desta orientação disciplinar. 

Havia apenas duas realidades às quais não poderia fugir: efectivamente 

as UT eram extremamente reduzidas e o nível de competência dos alunos era 

igualmente diminuto.  

Acresce que era meu objectivo que todos os alunos evoluíssem, e minha 

ambição que o meu ensino fosse adaptado a cada um deles. Sem me resignar 

às evidências, desenvolvi uma estratégia que, a meu ver, iria potenciar as 

aprendizagens dos alunos: centrar toda a minha acção no essencial do ensino 

e individualizar o ensino.  

 

11ªª  EEssttrraattééggiiaa::  cceennttrraarr  nnoo  eesssseenncciiaall..  
Se pretendemos ensinar com eficácia, se queremos formar nos alunos 

conhecimentos sólidos, aproveitando o escasso tempo disponível, então temos 

de definir o essencial do ensino e concentrar nisso a nossa actividade e a dos 

alunos. Centrar no essencial é uma das exigências decisivas da qualidade, 

tanto do desenvolvimento de programas e de meios auxiliares do ensino, como 

também do planeamento e realização concreta do ensino do professor. Permite 

ainda, um melhor ajustamento à obtenção de resultados sólidos por todos os 

alunos, escolha e emprego do procedimento didáctico-metodológico mais 

favorável e utilização racional do tempo (Bento, 2003) 

A concentração no essencial começa na escolha e definição do conteúdo 

formativo e educativo do programa, assim concentrar no essencial significa 

ajustar o conteúdo do programa à situação pedagógica concreta (Rink, 1993). 

A concentração no essencial é sobretudo uma exigência de qualidade que se 
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deve reflectir tanto na unidade de preparação e realização, como na unidade 

de conteúdo e objectivos, de aspectos didácticos e metodológicos.  

A concentração no essencial do ensino não é uma redução da 

aprendizagem, mas sim uma optimização do ensino. Foi necessário interpretar, 

perante o estado inicial dos alunos e a extensão da UT, quais os objectivos 

fundamentais a alcançar para que ocorra a tal melhoria, para que ocorra 

aprendizagem.  

Perante alunos de baixo nível de desempenho, a ausência de indicações 

objectivas e referenciadas a critérios de realização das tarefas pode 

comprometer a aprendizagem (Rink et al., 1992). Estas constatações reforçam 

o entendimento de que antes do delineamento do processo de instrução, eu 

deveria considerar o aluno enquanto sujeito individual, com experiências 

singulares, com motivações específicas e, mesmo, com dificuldades 

particulares.  

Rink (2001) coloca duas questões cruciais que o professor deve 

questionar, no sentido de tomar consciência da pertinência e da adequação 

das tarefas de aprendizagem às reais necessidades dos alunos e que passo a 

citar: “Os alunos que estão envolvidos em determinado processo de ensino-

aprendizagem aprendem o que é fundamental para eles? Quando os 

professores ensinam e optam por determinada abordagem ou metodologia 

conseguem que os alunos estejam empenhados de forma congruente e em 

sintonia com os propósitos das metodologias empregues?”. 

Assim, urge a elaboração de objectivos concisos e reais que revelem a 

essência da modalidade e que indiquem claramente qual o caminho a seguir, 

qual o projecto pedagógico a ser implementado.  

 

Exemplo:  
Perante alunos que em situação de avaliação de 2x2 de Voleibol, não realizavam 

recepção, nem em passe nem em manchete; não conseguiam reenviar a bola com intenção de 

trajectória para o outro lado da rede; mantendo uma posição estática no campo; Quais seriam 

os meus objectivos para estes alunos?  
Para este nível os meus objectivos foram os seguintes: Em situação de 1x1, 

deslocamento para o local de recepção; observar o campo adversário e decidir onde colocar a 
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bola consoante o objectivo do jogo (cooperação, bola no colega; oposição, bola no espaço 

vazio); Após reenvio da bola, realizar ajustamento posicional no campo. 

 

 Como se pode observar, todos os objectivos enunciados pertencem a 

aspectos tácticos do jogo, pois é esta a minha visão, pois ao treinar a táctica 

estamos a treinar a técnica, não sendo o contrário verdadeiro (Mesquita, 2000). 

O que me parece ser um argumento demasiado importante para ser 

negligenciado, em especial, quando a falta de tempo constitui uma 

preocupação latente no ensino. Por outro lado, quando os alunos desenvolvem 

noções tácticas, o seu nível de jogo evolui de forma avassaladora, pois eles 

aprendem a saber decidir, logo eles interpretam o jogo e aplicam as 

habilidades técnicas, contextualizadamente, inseridas em toda a variabilidade 

que o jogo impõe.  

 

22ªª  EEssttrraattééggiiaa::  IInnddiivviidduuaalliizzaaççããoo  ddoo  eennssiinnoo 

Nem todos os alunos possuem o mesmo ritmo de aprendizagem, como 

tal, apesar de iniciarem a aprendizagem em pontos comuns não significa que a 

meta alcançada tenha sido a mesma. Por exemplo, na modalidade de Andebol, 

todos os alunos iniciaram no mesmo nível de aprendizagem, no entanto, 

sensivelmente a meio da UT, foi necessário criar 2 níveis distintos devido às 

diferenças de apropriação da matéria verificadas nos alunos. Ainda outro 

exemplo, é o da modalidade de Voleibol, inicialmente a UT contemplava 

apenas 2 níveis de aprendizagem, sendo que esta teve de ser reformulada 

para 3 níveis. Alguns alunos do segundo nível (jogo 2x2), passaram a realizar 

jogo 3x3, assim como alguns alunos no nível um (jogo 1x1), passaram a 

integrar o nível de jogo seguinte. 

Este facto só vem provar que uma UT não é fixa, e poderá sofrer 

reajustes, não dependendo apenas do estado inicial dos alunos. Esta depende 

igualmente do ritmo de aprendizagem do aluno, pois este é um ser único, com 

características diferentes dos seus pares, com experiências passadas 

igualmente diferentes e, quando estas características são ignoradas, pomos 

em causa a aprendizagem. Pois as tarefas não podem ser nem demasiado 
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fáceis, nem demasiado exigentes, estas têm de estar adaptadas, de modo, a 

serem desafiadoras e proporcionem aprendizagem a todos os alunos.  

Não podemos encarar que a actividade do professor se deve ocupar do 

aluno médio. Temos sim, de ajustar o nosso ensino a todos os indivíduos, e tal 

acção tem de ser tida em consideração na elaboração da UT, assim como na 

formulação dos objectivos.  

E através da experiencia prática que o EP me deu, posso afirmar que, 

nem sempre esta diversidade se detecta nas primeiras aulas, ela surge através 

dos diferentes modos de apropriar a matéria por parte dos alunos, como tal 

devemos estar atentos a este facto, realizando sempre uma reflexão 

pormenorizada do estado actual do aluno e das suas necessidades. Este nível 

de observação nem sempre é fácil, principalmente para quem é iniciante na 

profissão, como tal, uma das estratégias que utilizei foi a de filmar 

esporadicamente as aulas, para depois poder realizar um acompanhamento 

mais detalhado do aluno. Esta temática será desenvolvida no presente relatório 

aquando da reflexão sobre o controlo e a avaliação do ensino.   

 

4.1.2.3 O Plano de Aula 
A aula não é somente a unidade organizativa essencial, mas sobretudo a 

unidade pedagógica do processo de ensino-aprendizagem. A aula é realmente 

o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da acção do professor 

(Bento, 2003). 

O plano de aula, enquanto um plano de acção, congrega não só os 

objectivos e as tarefas de aprendizagem, mas também um outro conjunto de 

preocupações: 

 Ao nível da duração da tarefa: quanto tempo os alunos necessitam, em 

cada tarefa, para que haja aprendizagem, quanto tempo demorará a realizar o 

número de repetições pretendidas;  

 Ao nível da gestão da aula: o modo de rentabilizar o espaço de aula, as 

transições, as montagens de material entre tarefas, a organização dos alunos; 
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 Ao nível da instrução: o modo de apresentar a tarefa, o que dizer, 

quanto tempo despender, consoante se tratasse de uma tarefa de introdução, 

exercitação ou consolidação; etc.  

Apesar de nem sempre todas estas questões virem escritas no plano de 

aula, elas eram contempladas. Podendo mesmo ser a causa da não realização 

de um exercício em detrimento de outro, cuja sua organização contribuísse 

mais para a ecologia da aula. Sendo que a ecologia da aula  foi tido em conta, 

em cada momento do planeamento, isto é a interacção entre o sistema de 

gestão, o de instrução e o de interacção social entre os alunos.  

 

CCoonncceeppççããoo  ddaa  aauullaa  ee  mmaanniippuullaaççããoo  ddaass  ttaarreeffaass  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm..    
Por de trás de uma boa gestão de aula, está um planeamento 

devidamente projectado para esse fim. Desde muito cedo eu não senti que a 

eficácia da aula fosse comprometida por questões da área da gestão. E, na 

minha opinião, esse êxito deve-se, em grande parte, à utilização, de aula para 

aula, em qualquer modalidade, de  2 ou 3 exercícios base, em que me centrei, 

a partir dos quais fui introduzindo variáveis de evolução que estimulassem os 

alunos a realizarem os objectivos comportamentais implícitos na tarefa.  

Por outro lado, com esta estratégia estou a contribuir para a optimização 

do tempo potencial de aprendizagem (TPA), ao reduzir os tempos de instrução 

e organização que a introdução de uma nova tarefa impõe.  

A manipulação da complexidade das tarefas é sustentada pela 

estruturação de progressões, devendo estas obedecer à organização dos 

conteúdos: do simples para o complexo, do fácil para o difícil e do conhecido 

para o desconhecido (Mesquita & Graça, 2009). Através da realização de 

progressões é possível interferir no grau de complexidade das tarefas, para 

que, sem descaracterizar o que importa que seja adquirido, a aprendizagem se 

torne gradual e sistemática (Rink, 1993; Vickers, 1990). Os conteúdos são 

organizados através do estabelecimento de ligações constantes entre o que foi 

adquirido e o que irá ser alvo de aquisição, numa perspectiva de evolução 

crescente, sempre referenciada ao antes e ao depois (Bento, 2003). 
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Passo, de seguida, a apresentar um exemplo concreto onde, a partir de 

uma mesma organização de exercício, construo inúmeras tarefas, com 

objectivos igualmente distintos, apenas através da introdução gradual de 

variantes. 

 

Exemplo: Jogo 3x3 de Voleibol, em cooperação. Deverá haver um passador fixo em z3 e 

dois recebedores fixos, respectivamente em z1 e z5. Por cada 5 passagens de rede é 

contabilizado um ponto. Regra: quem faz recepção, realiza o 3º toque. 

Variante 1: O 3º toque deverá ser realizado em “passe em suspensão”. 

Variante 2: z3 deverá passar, alternadamente, para quem efectua o 1º toque e para quem não 

o realiza. 

Variante 3: Realizar jogo 3x3 em oposição. Mantendo o passador fixo em Z3.  

Variante 4: Aumentar a área de jogo 

Variante 5: os pontos realizados com a técnica de remate valem por 2. 

 

Desta forma, os alunos não estão, constantemente, de aula para aula, a 

aprender exercícios novos,  dispersando-se na apreensão da sua organização. 

Logo, o meu foco atencional é libertado para os problemas concretos da 

aprendizagem dos alunos, pois estes não cometem tantos erros de 

organização, que acontecem quando os exercícios são apresentados pela 

primeira vez, e como tal, os feedback’s relacionados com a gestão da aula 

tinham uma reduzida incidência.  

De modo a não provocar no aluno saturação para a prática, introduzia 

sempre 1 ou 2 exercícios novos, para evitar uma possível monotonia. Por outro 

lado, o que é novo numa aula, na aula seguinte será revisto, acrescentado, 

mais problemas/variáveis, sendo que alguns exercícios antigos sairão de 

“cena”.  

Deste modo, impus, desde o momento de planeamento, uma rotina de 

aula, tendo em vista uma rápida organização, com reduzido tempo de gestão e 

instrução, tendo como principal objectivo que a aula se centrasse nas 

necessidades de aprendizagem do aluno e não nas questões organizativas.  
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CCoonncceeppççããoo  ddaa  aauullaa  ee  nníívveeiiss  ddee  ddeesseemmppeennhhoo  
A exercitação ao necessitar de ser ajustada não apenas aos objectivos de 

aprendizagem, mas também a cada um dos alunos (Rink, 1996) impõe que eu 

olhe para cada um dos meus alunos como sujeitos únicos, com conhecimentos, 

capacidades e dificuldades diferentes dos seus pares.  

A preocupação de olhar o aluno concreto é visível, ao longo do EP, em 3 

momentos distintos: 1) quando realizo, para cada aula, mais do que um 

desenvolvimento do plano de aula, correspondendo cada exercitação do plano 

a um nível de ensino distinto; 2) quando ao longo da aula, direcciono mais 

feedback’s individuais do que interacções gerais para a turma; 3) quando nas 

reflexões sobre a aula, especifico as dificuldades e progressões de 

determinado aluno. 

Mais especificamente nos JDC, apesar de terem existido dois ou três 

grupos de trabalho/níveis de jogo distintos, não implicou, como referi 

anteriormente que os elementos do grupo fossem estanques. Isto é: alunos do 

nível superior poderão trabalhar com alunos de nível mais atrasado, ajudando-

os a solucionar alguns problemas, funcionando , assim, como um “Player 

Coach”.  Assim como aqueles alunos que começam a demonstrar mais à 

vontade no jogo subiam de nível, momentaneamente, para adquirirem novas 

experiências e experimentarem novos desafios para a sua evolução. 

Apesar de, num grande número de modalidades, ter realizado uma 

diferenciação exaustiva do plano de aula, isso não significou que a aula 

retratasse duas ou três aulas distintas, em que o único elo de ligação fosse o 

professor e o horário. Tal situação quebraria a unidade “turma”, e com isso, 

possibilidades de trabalho, nomeadamente nos objectivos psicossociais, por 

outro lado, requereria de mim, enquanto professora, um esforço quase sobre-

humano. 

Passando de seguida a apresentar um exemplo real, de uma aula da UT 

de Voleibol, onde em cada tarefa os alunos estão organizados em grupos de 3 

elementos, com tarefas bastante similares. 
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C A                B

A       B          C

Exemplo: Nível 1 e 2: O aluno A realizar passe frontal para o 

aluno B, que se encontra à sua frente. Após passe, corre para o local do 

reenvio da bola, preparando a recepção do passe que vem do aluno C.  

Fig. 2 Exercício N1/2 

                                                                                                                                         
Nível 3: O aluno A, passa de frente para o B, este realiza passe 

de costas para o C, que devolve novamente em passe de frente para o 

aluno A.  

Fig. 3 Exercício N3 
 

Esta lógica utilizada, na parte inicial da aula, quando assim era 

necessário, era constantemente usada na parte fundamental.  

A saber: Se um nível de aprendizagem se encontrava a realizar, em 

grupos de três, uma tarefa baseada no jogo de, por exemplo, finta sem bola, no 

Andebol, o nível de aprendizagem mais desenvolvido realizava, em grupos de 

3 elementos, a tarefa baseada no jogo de finta com bola.  

Se um dos níveis se encontrava a realizar jogo 5x5 de Andebol, num 

sistema de defesa individual, o outro nível encontrava-se a realizar jogo 5x5 de 

Andebol, num sistema de defesa à zona.  

Na ginástica, modalidade em que as aulas foram predominantemente, 

organizadas por estações, a lógica organizativa era semelhante. A cada 

estação estava destinado um conteúdo, e dentro de cada estação, existiam 3 

ou 4 situações de aprendizagem, representadas por uma imagem, que 

concorria para o conteúdo em questão. Passando de seguida a apresentar um 

exemplo real de uma estação de uma aula de ginástica. 

 

Exemplo: Estação A, Apoio Facial Invertido: 1. Realizar “Pino à Bombeiro”, subindo os 

espaldares com os pés; 2. Realizar tesouras com os MI, após apoiar os MS no solo; 3. Realizar 

apoio facial invertido, com auxílio do colega; 4. Realizar apoio facial invertido seguido de 

rolamento à frente.  

 

Deste modo, cada aluno reconhecia o seu estado de aprendizagem, 

sabendo quais os exercícios que já executa correctamente e, em que zona da 
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aprendizagem se encontra, para atingir o objectivo final. Ajustando-se deste 

modo à tarefa que correspondia ao seu nível de aprendizagem, sempre com a 

minha supervisão, nestas fases de ajuste.  

 

CCoonncceeppççããoo  ddaa  aauullaa  ee  aauuttoonnoommiiaa  ddooss  aalluunnooss  
A estratégia, utilizada na modalidade de ginástica, não só não dispersou a 

organização da aula, perante alunos com níveis de aprendizagem tão distintos, 

como concorreu para o desenvolvimento da autonomia dos alunos. Sendo que 

trabalhar a autonomia é envolver activamente o aluno no processo de ensino-

aprendizagem, ajudando-o a construir capacidades de ler e interpretar os erros 

que comete no processo de aprendizagem. Para concretizar este objectivo, foi 

utilizado o modelo de “ensino ao par” (Peer Teaching Model), desenvolvido por 

Metzler (2000).  

Este modelo implica que haja um “aluno tutor” e um “aluno aprendiz”, que 

alternam de função a cada execução. Como tal, desde a primeira aula de 

ginástica, foram formados pares permanentes, com peso e altura semelhantes. 

Este último critério, aparentemente longe dos critérios pedagógicos, surge com 

muita importância nesta modalidade, devido à necessidade de aplicação das 

técnicas de ajuda.  

Ao “aluno tutor” cabe realizar um apoio activo, relembrar critérios de êxito 

e corrigir o seu colega. No entanto é necessário preparar o aluno para esta 

função. Para corresponder a esta necessidade, na primeira aula de ginástica, 

foram ensinadas as principais ajudas da ginástica de solo, e em cada aula, 

todos os exercícios eram demonstrados não só o modelo a seguir, como se 

chamava à atenção dos principais erros técnicos. Ainda, em cada estação, a 

demonstração era complementada pela representação gráfica do modelo a 

seguir, e a enumeração dos principais critérios de êxito.  

Através desta estratégia, utilizada na UT de ginástica, o aluno está 

permanentemente em aprendizagem, com uma maior incidência de feedback’s 

pedagógicos. Por outro lado, o aluno aprende a observar, identificando o erro, 

adquirindo com isso uma melhor imagem visual da habilidade, o que terá 

influência directa na sua performance. 
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No meu entender, um dos fins últimos da formação do aluno deverá ser a 

sua autonomia, dispensando o auxílio constante do professor. E, perante uma 

turma tão heterogénea, onde era comum a existência de tarefas diferentes 

entre os alunos, este foi um dos aspectos mais emergentes a serem 

trabalhados. Todavia, conceder aos alunos espaço de autonomia requer uma 

elevada responsabilização dos mesmos.  

 

CCoonncceeppççããoo  ddaa  aauullaa  ee  aa  iinnfflluuêênncciiaa  ddoo  MMooddeelloo  ddee  EEdduuccaaççããoo  DDeessppoorrttiivvaa   
O Modelo de Educação Desportiva (MED) opõe-se à perspectiva 

tradicional de EF, que está enraizada na nossa escola, que obriga à 

leccionação de múltiplas actividades com reduzido tempo dedicado a cada uma 

delas. 

Neste modelo, segundo Siedentop (1994), as UT de curta duração são 

substituídas por épocas desportivas; são formadas equipas mantidas durante 

todo o ano para desenvolver o sentimento de filiação; inclui um quadro 

competitivo formal; ocorre uma redefinição importante dos papéis do professor 

e dos alunos, estes são chamados a desempenhar um conjunto de papéis 

(jogadores, árbitros, jornalistas, dirigentes, etc.); deverá existir um evento final 

da época envolvendo todos os alunos, os resultados deverão ser registados e 

divulgados, dando significado ao desenvolvimento ocorrido ao logo do ano.  

Este modelo faz a inclusão de três eixos fundamentais que se revêem nos 

objectivos da reforma educativa da educação física actual: tornar o aluno 

desportivamente competente, desportivamente culto e desportivamente 

entusiasta (Siedentop, 1994).  

A aplicação deste modelo, tão em voga no seio da comunidade científica, 

foi impossível de ser aplicado no meu EP, desde logo devido à impossibilidade 

de organizar as aulas em épocas desportivas em detrimento de UT de reduzida 

duração (devido a todas as circunstancias reflectidas anteriormente). No 

entanto, há ideais que podem ser incorporados na nossa cultura educativa.   

A competição por ser a primeira razão porque se pratica desporto, e por 

constituir uma componente de formação desportiva insubstituível, leva a que, 

vulgarmente, se afirme que descurá-la é o mesmo que passar uma certidão de 
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óbito ao desporto, pois sem competição não há desporto (Marques & Oliveira 

2002). 

Assim sendo, aquando do planeamento da aula, a consumação da 

competição tinha de estar sempre presente, quer se tratasse da modalidade de 

Judo, ou natação, ou atletismo ou de JDC.  

O aproveitamento do valor pedagógico da competição, teve uma 

expressão muito vincada. Foi encarada tão seriamente por mim, que na 

modalidade de Voleibol, toda a aula era uma competição. Onde passo a 

explicar em que tal fenómeno consiste, e a razão de ele ter surgido. 

 

DDeetteeccççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::  aalluunnooss  ddeessccoonntteenntteess  ccoomm  aa  ddiivviissããoo  ddaa  ttuurrmmaa  ppoorr  

nníívveeiiss  
Os alunos, no final do primeiro período demonstraram-se descontentes 

com a divisão por níveis que tinha realizado ao longo do período. Ao serem 

questionados dos motivos de tal descontentamento, não me souberam explicar. 

Tentei ainda perceber se sentiam que não tratava ambos os níveis da mesma 

forma, principalmente no que respeita ao tempo dedicado. Afirmaram-me que 

não.  

Tentei mais uma vez explicar as vantagens que cada aluno possuía, 

quando eu agrupava a turma por níveis. E, apesar de os alunos 

compreenderem e sentirem tais vantagens, mesmo assim não se conformavam 

com tal facto. 

Deste modo, surgiu um enigma: como vou continuar a dividir os alunos 

por níveis, sem que estes se apercebam que tal não sucede? Pois se por um 

lado necessitava de manter a minha estratégia em individualizar o ensino, por 

outro lado, alunos insatisfeitos na sala de aula, não geram bom clima e 

aprendizagem. 
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RReessoolluuççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::  IImmpplleemmeennttaaççããoo  ddoo  ssiisstteemmaa  ddee  ddiivviissõõeess  

ddeessppoorrttiivvaass  nnaa  aauullaa  nnaa  aauullaa  

A solução, inspirada no MED, foi simples: quando iniciou a modalidade de 

Voleibol no 2º período, passei a designar os antigos “níveis” por “divisões”, 

explicando aos alunos, “tal como no Desporto, na nossa aula vão existir 

divisões, e tal como nas divisões, há elementos que podem descer e elementos 

que podem subir, não havendo lugares assegurados. Como tal têm de 

trabalhar todas as aulas, se quiserem subir de divisão na aula seguinte, caso 

se desleixem, o vosso lugar estará em risco, podendo descer de divisão”. 

Após uma avaliação inicial, jogo 2x2 todos contra todos, os elementos 

foram distribuídos inicialmente pelas divisões, e com a aprovação dos alunos, 

pela qualidade motora, pelo conhecimento das regras de jogo e, em caso de 

empate, pela diferença entre os pontos marcados e sofridos.  

Deste modo, à 2ª Divisão correspondia o sistema de jogo 1x1, enquanto 

na 1ª Divisão correspondia o sistema de jogo 2x2. Mais tarde, foi acrescentada 

uma terceira divisão, correspondendo o sistema de jogo 3x3. 

Passando, neste momento a explicar, o porquê de “toda a aula ser uma 

competição”. Os alunos possuíam uma grelha de competição em cada campo 

de jogo, assim sendo, ao fim de cada exercício os alunos teriam de a 

preencher, indicando os pontos marcados e os pontos sofridos, sejam eles em 

sistema de cooperação ou de oposição. Dentro da mesma tarefa, era dado 

ordem de rotação entre os alunos, num sistema de “todos-contra-todos”.  

Cada aluno impõe dificuldades diferentes do seu par, sendo de extrema 

importância não mantermos por muito tempo os adversários dos alunos, de 

modo a que seja necessário uma adaptação constante, e como tal, uma maior 

diversidade de estímulos, levando a uma maior aprendizagem. 

No final da aula, as grelhas de competição eram recolhidas, para uma 

posterior análise. Nelas estavam expressas, quais os alunos que jogaram em 

cada campo, ao longo de todos os exercícios, e os pontos que estes 

obtiveram/sofreram. No inicio da aula seguinte, divulgava os alunos que “com 

base nas grelhas competitivas” tinham subido ou descido de divisão.  
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Por norma subiam/desciam apenas um a dois alunos por aula, de modo a 

não quebrar o equilíbrio das aprendizagens, estes alunos correspondiam 

igualmente aqueles que já se começavam a destacar na sua divisão. 

Por último, quero destacar que a substituição do termo “nível” por 

“divisão”, aceite por todos os alunos, levou-me num dos encontros pedagógicos 

com os meus orientadores, a não ter medo de transportar para a escola termos 

do mundo do desporto. Apercebi-me aí que os termos do desporto são 

universais, com regras comuns, entendidas e aceites por todos aqueles que o 

praticam.  

O MED influenciou igualmente o meu plano aquando da inclusão de 

“eventos culminantes” que correspondiam ao término da UT. Estes eventos 

foram realizados nas modalidades de Judo e de Voleibol.  

Enquanto evento competitivo, este era planeado adequadamente, com 

preparação de documentos para registo de resultados, culminando  num 

evento de entrega de medalhas. De realçar, ainda, o facto do fair-play ser 

considerado para a atribuição de pontuação o que, mais uma vez, alude a 

valência pedagógica do Desporto, principalmente no âmbito da formação 

pessoal e social dos alunos.  

Através de um sistema competitivo formal, a equipa (2 elementos no 

Voleibol), ou o aluno individual (no Judo), tinha de passar cada eliminatória 

desde os oitavos de final, até alcançarem a fase final. 

Após serem eliminados os primeiros alunos, na primeira ronda, eram-lhes 

distribuídos diversas funções: árbitros, treinadores; cronometristas; assistentes; 

etc). Além da festividade que se vivia, este foi um excelente momento, onde 

através de uma competição formal, os alunos vivenciaram tradições e os rituais 

associados ao Desporto, distinguindo a boa da má prática desportiva. 
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4.1.3 Realização do processo de ensino-aprendizagem  

O ensino é criado duas vezes: primeiro na concepção e depois na 

realidade (Bento, 2003). A aula tem naturalmente mais facetas do que aquelas 

que podem ser contempladas no seu planeamento e preparação. No processo 

de realização do ensino é marcado pela imprevisibilidade, sendo 

frequentemente necessária uma rápida reacção intuitiva.  

Tendo por base um plano de aula devidamente estruturado, respeitando 

todas as problemáticas expostas ao longo do presente relatório, cabe ao 

professor, no momento da realização do ensino, de modo a responder às 

exigências da aula que concorrem para um ensino eficaz, centrar a sua 

atenção em 3 grandes categorias do comportamento: gestão, instrução, 

observação e supervisão activa dos alunos durante os períodos de prática 

(Rink, 1996). 

 

4.1.3.1 Gestão  da aula 
Uma gestão eficaz de uma aula consiste em comportamentos do 

professor que produzem níveis elevados de envolvimento dos alunos nas 

actividades da aula, quantidades mínimas de comportamentos dos alunos que 

interfiram com o trabalho do professor ou de outros alunos, e uso eficiente do 

tempo de instrução (Rink, 1996).  

Uma gestão eficaz na EF, não acontece simplesmente. Para obter aulas 

que se desenvolvem com suavidade, livres de comportamentos disruptivos, e 

optimizem a quantidade de tempo dedicado à instrução e prática, são 

necessários uma série de esforços. Mais uma vez reforço a necessidade da 

existência de uma gestão preventiva, referida no ponto “Planeamento” deste 

relatório, de modo a desenvolver e manter um clima de tarefas positivo, no qual 

um tempo mínimo é dedicado a temas de gestão.  

Um sistema de tarefas de gestão eficaz é de extrema importância porque 

poupa tempo. Visto o tempo ser um dos pontos preciosos que os professores 

possuem, devido à sua importância na aprendizagem, então rentabilizar o 
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reduzido tempo útil da aula, tornou-se num dos meus primeiros objectivos no 

EP.  

Para um sistema de tarefas de gestão eficaz comecei com o 

estabelecimento de regras e rotinas claras, logo na aula de apresentação. 

Estas foram apresentadas de forma oral e escrita. 

É uma necessidade urgente e que ocorre logo no início do ano lectivo, a 

criação de um conjunto de regras e rotinas que possibilitem uma boa 

organização, gestão e disciplina nas aulas de Educação Física. Trata-se de um 

procedimento que visa, em parte, induzir nos alunos comportamentos de 

responsabilização mia nas suas acções e atitudes, bem como, tentar que não 

seja necessário que o professor repita os mesmos processos de forma 

consecutiva, permitindo que os alunos interiorizem estas mesmas condutas e 

as tornem suas.  

Não basta, por isso, que as regras e rotinas sejam enunciadas, estas têm 

de ser reforçadas e exercitadas no momento da prática para que sejam 

apropriadas por parte dos alunos (Siedentop &Tannehill, 2000) 

Quanto às regras e rotinas da aula que se relacionam com a harmonia e o 

ritmo da aula, como por exemplo, a hora de inicio da aula e as saídas da aula 

para beber água, tive de possuir uma postura inflexível. Para não ser através 

de decisões minhas que a cadencia fosse quebrada. 

A seguir à aula de apresentação, na primeira aula propriamente dita, os 

alunos chegaram dez minutos após o toque de entrada, quando a tolerância 

estipulada era de cinco minutos. Aproveitei este momento para reforçar a 

pontualidade do início da aula, e as suas implicações. 

Após este reforço, na segunda e terceira aula, fiz questão de, 

rigorosamente à hora estipulada, iniciar a aula com os alunos presentes, 

mesmo sendo só metade da turma. À medida que os restantes foram 

chegando, além da falta de atraso, não realizaram a parte inicial da aula. Na 

segunda semana de aulas, os alunos já tinham consciencializado a importância 

da pontualidade, havendo mesmo alunos que vinham a correr desde o 

balneário, enquanto os colegas que já se encontravam no espaço da aula, 

começaram a realizar uma contagem decrescente, de forma espontânea, 
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passando deste modo e a seu jeito, a serem eles próprios a exigir que a aula 

começa-se pontualmente.  

Foi gerado um ambiente competitivo entre eles, nunca tendo chegado a 

perceber realmente o que o despontou e o seu verdadeiro significado. Foi uma 

reacção que tão depressa e inesperadamente surgiu, como depressa e 

inesperadamente desapareceu. O que é facto é que ainda antes do término do 

1º mês de aula já não havia alunos a chegarem atrasados, nem a necessitarem 

de correr para serem pontuais. O modo de inicio de aula, a meu ver, estabelece 

o ritmo e reforça a importância do que se faz nas aulas de EF.  

Tenho consciência que fui intransigente no cumprimento de regras e 

rotinas, e, talvez por isso, obtive muito precocemente um bom ritmo de aula, 

fluído, com tempos de transição reduzidos, e, portanto, uma rentabilização do 

tempo de aula. 

Os alunos sabiam claramente o que fazer, como fazê-lo e quando, caso 

se trata-se de um momento para reunir ou dispersar, ou para arrumar material, 

formar grupos, etc.  

Nem todas as situações são apreendidas da forma como foi a 

pontualidade. Muitos dos comportamentos relacionados com a gestão, o clima 

da aula e a disciplina, obrigaram a situações diferentes: o último o aluno/equipa 

a juntarem-se ao grupo, arruma o material; o tempo dispendido em conversas 

paralelas, que interrompam a instrução do professor, é contabilizado num 

cronómetro e acrescentado à hora de saída.  

Esta última estratégia foi a mais radical que usei ao longo de todo o EP. O 

desporto é uma actividade que deixa os alunos entusiasmados, e fazê-los 

retomar à calma para momentos de instrução, nem sempre é tarefa fácil, 

perdendo tempo crucial a pedir que os alunos estejam em silêncio. Desde pedir 

silencio, a diminuir o meu volume de voz, passando pelo absoluto silencia da 

minha parte, a verdade é que o tempo que os alunos demoravam, a pós 

estarem reunidos para instrução, para criarem silêncio era o único elemento 

que perturbava a harmonia e o ritmo da aula.  
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À semelhança do que acontece do mundo desportivo, com os “descontos 

de tempo”, era contabilizado o tempo que interrompia a instrução da 

professora, sendo este acrescentado ao intervalo. 

Apenas a tive de utilizar este método duas vezes no 1º período, a partir 

daí eram os próprios alunos, mais uma vez, a impor aos seus colegas que 

fizessem silêncio. Mesmo assim, quando o murmúrio se fazia sentir, contava 

até 5, enquanto mostrava o cronómetro, e o silêncio surgia.   

Se por um lado, sempre exigi e impus o cumprimento das regras e rotinas, 

quando estas eram consolidadas pela turma, realizava elogios positivos, 

mostrando o meu agrado perante o progresso da turma.  

Apesar desta aparente severidade, nesta fase inicial, esta foi sendo 

amenizada com o próprio fluir do tempo. E, naturalmente isto foi parte de um 

processo de construção de uma relação com os alunos, com o objectivo de 

construir um clima harmonioso. 

Próximo do final do 1º período, no momento de realização do Projecto de 

Formação Individual, fui aconselhada pelo professor cooperante a melhorar a 

minha relação humana com os alunos, passando de uma relação de empatia 

para uma relação de cumplicidade entre os diversos agentes de ensino 

(professor-aluno).  

Deste modo, foi meu objectivo passar ao nível seguinte: criar um clima 

extremamente harmonioso na sala de aula, onde não existe um professor que 

dita as regras (estas já estavam incutidas e automatizadas), havendo sim um 

elemento encarado pelos alunos como alguém que os ajudará a serem 

continuamente melhores. Para tal delineei três estratégias de acção, que passo 

a enumerar: 

1. Manifestei ainda mais entusiasmo e elogiei cada vez mais os alunos, 

pelos pequenos feitos alcançados; 

2. Estabeleci no último dia de aulas do 1º período um protocolo de 

funcionamento e confiança, onde eu referi 3 regras fundamentais (aquelas que 

ainda não estavam totalmente enraizadas), e os alunos sugeriram algumas 

mudanças no funcionamento da aula/actuação da professora. Após professor e 

alunos chegarem a um acordo, o protocolo foi assinado por todos. Esta 
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estratégia deu ao aluno um maior sentido de pertença e incutiu-lhe maior 

responsabilidade no ambiente da aula, em pontos que por vezes ainda 

falhavam, pois passou a haver um acto simbólico de ambas as partes, 

professor e aluno, em cooperarem para um mesmo fim.  

3. Apliquei, esporadicamente, inquéritos aos alunos sobre o nível de 

satisfação e conhecimento que adquiriram na aula. Inquérito esse de resposta 

rápida, onde o aluno se deparava com 3 caras, um sorrindo, um indiferente, e 

um triste, que corresponderiam ao estádio que eles tinham vivenciado nessa 

aula, quer ao nível de conhecimentos, quer ao nível da satisfação.  

Os inquéritos (anexo 1) contemplavam a satisfação sentida pelo aluno na 

aula, e o conhecimento que este tinha adquirido, pois não é um bom ensino só 

o facto de os alunos se comportarem bem e gostarem da aula, pois “Happy, 

busy & good” não é o mesmo que serem cultos, competentes e entusiastas 

(Placek, 1983).  

Os resultados da primeira aplicação foram: 20 alunos admitiram terem 

adquirido conhecimento na aula, no entanto, relativamente à satisfação 

vivenciada na aula, apenas 12 alunos mantiveram a cara sorridente como 

resposta, sendo que 9 alunos assinalaram a cara indiferente e 1 aluno a cara 

triste.  

Analisados estes resultados, passei a ter uma actuação atenta ao clima 

da aula, principalmente na estruturação da relação com os alunos. Para o que 

foi extremamente importante os conselhos do professor cooperante. 

Deste modo, aliei as dimensões de gestão e clima da aula, gerando assim 

uma prática com ritmo e harmoniosa, criando um pano de fundo para um 

ensino eficaz. 

 

4.1.3.2 Instrução  
Quando iniciei o EP, tinha algumas concepções teóricas de como deveria 

ser realizada a instrução de uma tarefa, de modo a que esta não fosse 

ambígua aquando da sua aplicação pelos alunos. Wener e Rink (1987) 

defendem que os professores mais eficazes são claros na apresentação das 
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tarefas, recorrem a demonstrações regulares e emitem palavras-chave 

apropriadas.  

Deste modo, as minhas principais preocupações no inicio do EP, 

passavam pela necessidade de tornar claro aos alunos o objectivo da tarefa 

motora, os critérios de êxito da actividade e as disposições organizativas que 

sustentavam a prática.  

Desde o inicio do EP fiz-me acompanhar de uma máxima, tentando 

sempre que os momentos de instrução correspondessem o mais fielmente 

possível: “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” (Rosado & Mesquita, 2009). 

Assim sendo, aliado às estratégias referidas, surge a necessidade de uma 

permanente demonstração da tarefa motora, tentando sempre respeitar os 

pressupostos enunciados anteriormente. De facto, a demonstração em parceria 

com a exposição, assume no âmbito das actividades desportivas um papel 

fundamental, na medida em que possibilita a visualização por parte do 

praticante dos movimentos a efectuar, da dinâmica da tarefa e da sua 

organização. 

De uma maneira geral, a demonstração sempre foi realizada pelos 

alunos. Caso se tratasse de uma habilidade que requeresse algum domínio 

técnico, como o passe frontal de voleibol, eram solicitados os alunos mais 

hábeis. Contudo, se fosse uma tarefa onde a maioria dos alunos estivesse com 

um nível de execução, à partida, equilibrado, os alunos eram escolhidos de 

forma aleatória para a demonstração. Se se tratasse, ainda, de uma tarefa 

onde ocorresse uma habilidade realizada pela primeira vez, ou se tratasse de 

uma tarefa onde fosse necessário impor um ritmo específico, como no 3x3 de 

basquetebol ou numa finta com bola em andebol, aí eu era um dos elementos 

que compunha a demonstração. 

A estratégia em colocar os alunos como elementos da demonstração tem 

a intenção de libertar o professor para a focalização da atenção dos alunos, 

nos aspectos relevantes a atender, através do complemento da informação 

verbal.  
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Nestes momentos, além de os alunos visualizarem a organização do 

exercício, eram confrontados com a visualização dos erros, sendo que os 

alunos tendem a recordar-se com mais frequência das acções a não realizar, 

do que daquelas a realizar. Ou seja, através da demonstração dos alunos, eu 

referia “reparem que o vosso colega, nunca avança para realizar o 2º toque 

(numa situação de 2x2 no voleibol), quase todos vocês ficam estáticos”..  

Nestes momentos, era minha preocupação não personalizar os erros, ou 

indicar especificamente os alunos que ainda os cometem, nunca especificado o 

erro como sendo apenas do aluno que realizava a demonstração, de modo a 

não provocar futuros bloqueios psicológicos, perante exposições públicas.  

Ao primar por uma apresentação da informação de forma clara, fluida, 

numa linguagem que os alunos pudessem entender e num ritmo que lhes 

permita acompanhar a exposição, era suposto que os alunos após o momento 

de instrução, iniciassem de imediato a tarefa. No entanto, isso nem sempre 

ocorria.  

 

DDeetteeccççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::  ddeemmoorraa  nnoo  iinniicciioo  ddaa  ttaarreeffaa  aappóóss  iinnssttrruuççããoo. 

Na primeira metade do primeiro período, normalmente no primeiro 

exercício da parte fundamental, era hábito que após o momento de intrusão e 

distribuição dos alunos pelo espaço de aula, houvesse grupos que assumiam 

uma posição estática, não iniciando de imediato o exercício, tendo de voltar a 

lembrar junto dos mesmos a dinâmica da tarefa.  

Enquanto havia alunos que iniciavam a tarefa de imediato, já outros, ao 

assumirem esta postura, levavam a que o tempo de gestão da aula fosse 

superior, e como tal o tempo dedicado à aprendizagem menor.  

Este era um padrão de comportamento que não acontecia em todas as 

tarefas, por norma, apenas uma vez por aula. Por outro lado, ocorriam estas 

situações, mesmo em tarefas que eram similares em aulas anteriores.  
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IInnvveessttiiggaaççããoo::  
A minha primeira reacção para resolver este problema foi centrar-me na 

melhoria da intrusão, centrando-me nos parâmetros anteriores. Para tal, passei 

a ensaiar a instrução, utilizando um gravador, percorrendo, à posteriori, com 

todo o cuidado os parâmetros. Através deste processo melhorei 

essencialmente a paralinguagem utilizada (volume de voz, ressonância, 

articulação, entoação). Apesar deste esforço, o problema mantinha-se. 

Devido ao trabalho realizado junto da directora de turma, apercebi-me que 

todos os professores caracterizavam a turma como sendo distraída, 

conversadora e sem empenhamento na aprendizagem. A partir desta 

informação, admiti que talvez, este problema sucedesse, não devido a uma 

apresentação ambígua da minha parte, mas devido à desatenção dos alunos 

durante a apresentação. Era possível, apesar de estes estarem em silêncio e 

supostamente a observar a demonstração, não estarem a prestar atenção.  

Sendo facilmente reconhecível a possibilidade de existirem perdas 

significativas de informação ao nível da atenção, retenção e compreensão da 

informação transmitida pelo professor. 

Rosado e Mesquita (2009), afirmam que entre aquilo que o professor 

pretende dizer e aquilo que efectivamente diz pode haver uma diferença, que 

aquilo que o aluno ouve não é, necessariamente, aquilo que compreende, e 

aquilo que compreende não é também, muitas vezes, retido ou, finalmente, 

executado. Existindo assim, perdas sucessivas de informação que podem 

chegar aos 60% (Rosado e tal, 2008), fenómeno esse designado por 

afunilamento instrucional.  

 

RReessoolluuççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::  eennvvoollvveerr  oo  aalluunnoo  nnoo  mmoommeennttoo  ddaa  iinnssttrruuççããoo  

Perante as evidencias, passei a direccionar os meus esforços nos 

momentos de instrução para a captação da atenção dos alunos. Tendo agora 

consciência que alunos em silencio e a olharem para a demonstração, não 

correspondem necessariamente a alunos atentos. 
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Deste modo, passei a controlar a compreensão da informação. Deixando 

de perguntar se existiam dúvidas, já que muitas vezes os alunos, talvez por 

inibição não as colocavam. Passei a colocar questões concretas aos alunos, 

principalmente àqueles onde o fenómeno descrito anteriormente ocorria com 

maior frequência. Por outro lado, mesmo durante a demonstração, passei a 

interagir com os alunos que se encontravam a observar: pedindo para 

identificar os erros cometidos na tarefa; questionando soluções para uma 

acção; repetindo em simultâneo com os alunos alguns critérios de êxito; etc.  

Ao utilizar o questionamento, além de aumentar a atenção dos alunos no 

momento da instrução, quando aliei esta estratégia à compreensão do erro, 

possibilitei-lhes o acesso à construção de respostas, suportadas numa 

interpretação situada das acções, onde são as experiências de aprendizagem 

que são interpretadas e compreendidas e não o resultado obtido (Rosado & 

Mesquita, 2009). Pois o erro, faz parte das experiências de aprendizagem que 

necessitam de ser interpretadas pelos alunos, no sentido destes 

compreenderem o que, de facto, necessita de ser melhorado (Rosado & 

Mesquita, 2009). 

Ao utilizar esta estratégia consegui não só captar a atenção de todos os 

alunos, como comecei a incentivar os alunos a descobrirem por eles próprios 

as soluções para determinados problemas que o jogo impunha, quando se 

tratavam de JDC.    

 

4.1.3.3 Observação e supervisão activa dos alunos durante os 
períodos de prática 

Após estabelecer as situações de aprendizagem e de observar a 

exercitação, ao intervir na tarefa tentava investigar com os alunos os problemas 

emergentes e potenciar as suas soluções. Sempre questionei os alunos, nos 

momentos onde parava a tarefa, para que antes de decidirem o que fazer, 

realizassem uma análise cuidada das situações-problema, equacionassem as 

alternativas de solução, adoptando uma solução ajustada às particularidades 

contextuais.  
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Neste género de supervisão, o aluno é exposto a uma situação problema 

e é incitado a procurar soluções, verbalizá-las, discuti-las, explicá-las, ajudado 

pelas questões estratégicas do professor, em jeito de “descoberta guiada” 

(Mesquita,2004). 

Neste sentido, eu assumia uma posição de facilitadora do processo de 

aprendizagem, encorajando o aluno a explorar diferentes soluções para os 

problemas correntes da prática. Este estilo de actuação está intimamente 

relacionado com as minhas concepções de ensino-aprendizagem dos JDC, 

pois sempre guiei a minha actuação pelo modelo Teaching Games for 

Understanding (TGfU) de Bunker e Thorpe (1982). 

O modelo TGfU, apresenta como alternativa uma metodologia que parte 

de noções tácticas elementares (noção de defesa-ataque, ocupação racional 

do espaço...), num constante apelo ao desenvolvimento de uma correcta 

percepção do jogo por parte dos alunos. 

Os jogos são apresentados sobre uma perspectiva global e com um 

conjunto de preocupações; desde o apelo à tomada de consciência dos 

problemas tácticos elementares colocados pelo jogo, ao treino da tomada de 

decisão ao nível do “QUÊ’; do “QUANDO” e do “COMO” fazer. 

Neste modelo, o enfoque é o desenvolvimento da capacidade de jogo, 

surgindo a técnica como suporte da táctica (tal como foi reflectido 

anteriormente no presente relatório). Por outro lado, mesmo mantidas as 

condições de intervenção semelhantes ao jogo formal, as possibilidades dos 

jogadores estão privilegiadas no jogo reduzido, uma vez que haverá menos 

sujeitos para disputar a bola, maior espaço de manobra, menos elementos 

perturbadores, etc. Desse modo, entre outros aspectos, é optimizada a 

aquisição de princípios técnico-táctico, aumentada a oportunidade e tempo de 

prática e frequência de finalizações em tal situação. 

Deste modo, este modelo contribuiu para o desenvolvimento da 

autonomia pessoal e funcional dos alunos, na medida a que obriga ler a acção, 

a percebe-la e a agir. O questionamento ao promover a liberdade processual 

na interpretação das situações de aprendizagem e na compreensão do erro, 

fomenta a emergência do comportamento proactivo em detrimento do reactivo 
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(Mesquita, 2004), ou seja, orienta a percepção dos alunos para a auto-

organização, promovendo a autonomia decisional.  

Contudo, esta minha actuação também foi resultado de um processo de 

aprendizagem. No inicio do EP, tinha uma postura bastante interventiva ao 

longo da prática, estando constantemente num processo de “observação-

emissão de feedback correctivo”. Apercebi-me mais tarde, já perto do fim do 

primeiro período que não estava a deixar muito espaço para os alunos errarem, 

e serem eles póprios, através da convivência com o erro, a detectarem, e de 

acordo com as suas experiências, a encontrarem uma solução para o êxito da 

tarefa.  

Pois no caso dos JDC, estes são modalidades abertas, não devendo o 

professor estereotipar de forma rígida o jogo dos alunos, caso contrário, 

quando surgir uma situação nova, os alunos não terão capacidade de resposta.  

Mesmo após tomar consciência de tal facto, não foi fácil gerir o pouco 

tempo que os alunos tinham destinado à aprendizagem de uma modalidade, 

com a necessidade de descoberta guiada, sendo esta de extrema importância, 

para que efectivamente os alunos evoluam.   

 

IInncciiddêênncciiaa  ddee  FFeeeeddbbaacckk’’ss  aaoo  lloonnggoo  ddaa  aauullaa  
Mesmo quando adoptei um estilo mais voltado para a descoberta guiada, 

devido a todas as suas vantagens enunciadas anteriormente, a emissão de 

feedback continuou a ser um momento chave na minha actuação. Exercendo 

muitas vezes a função de reforço, com o intuito de motivar o aluno para 

desempenhos superiores e promover o incremento da atenção, do esforço e 

persistência na tarefa. 

Num levantamento que o professor cooperante realizou sobre o tipo de 

feedback’s emitidos por mim ao longo da aula, ressaltaram os seguintes 

valores: 85% dos feedback’s emitidos são individuais, 56% dos feedback’s 

possuem cariz motivacional, em detrimento dos 44% com cariz correctivo, por 

último, apenas 10% dos feedback’s correctivos foram formulados na negativa,  

Através deste pequeno estudo, onde o professor cooperante catalogou ao 

longo de duas aulas os feedback’s emitidos por mim, chegou-se à conclusão 
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que eu tinha preocupação em individualizar o ensino; que já demonstrava 

algumas preocupações em dar espaço para os alunos vivenciarem o erro; e 

que organizava feedback’s de uma forma positiva, gerando ambientes de 

aprendizagem favoráveis. 

 

4.1.4 Análise e Avaliação do Ensino 

Conjuntamente com a planificação e a realização do ensino, a análise e a 

avaliação do ensino são tarefas centrais de cada professor. A reflexão posterior 

à aula, o controlo e análise do processo de ensino e do rendimento dos alunos, 

constituem um domínio no qual se passa em revista toda a planificação e 

realização (Bento, 2003).  

É através desta análise que se determina o grau de realização dos 

objectivos, das intenções educativas e metodológicas, e inventariam-se os 

resultados mensuráveis da acção de aprendizagem dos alunos (Bento, 2003). 

Sendo claro que a avaliação é parte integrante do ciclo de aprendizagem, 

torna-se relevante centrar-me naquilo que deve ser sujeito a avaliação: o 

produto e o processo.  

A avaliação do produto é a primeira possibilidade de adquirir dados 

acerca da qualidade do trabalho lectivo ou de uma UT, resumindo-se ao 

controlo dos resultados obtidos pelos alunos, isto é, os objectivos alcançados. 

No entanto, sem a análise do processo não se descortinam referências que 

podem levar a uma melhoria do ensino.  

Segundo Bento (2003), na análise do processo podemos ainda distinguir 

a análise de variáveis da parte professor, relacionam-se directamente com o 

comportamento do professor, ou seja, o que faz, como o faz, como gere a aula, 

como se comporta perante os casos de indisciplina. E a análise de variáveis do 

processo do aluno, são os comportamentos dos alunos que facilitam, ou 

dificultam, o processo de aprendizagem.  
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4.1.4.1 A avaliação do produto  
Segundo Siedentop (1994), os resultados autênticos evidenciam-se numa 

demonstração culminante de aprendizagem, reveladora da capacidade de 

executar uma tarefa até ao fim, com significado contextual, onde estão 

incluídos os conteúdos, os processos e os meios aplicados. Por sua vez, a 

avaliação autêntica reporta-se a desempenhos contextualizados, procurando-

se um alinhamento da instrução com a avaliação. 

Tal significa que se, no caso dos JDC, o aluno desenvolve tarefas durante 

o processo de aprendizagem nas quais sobressai o uso estratégico das 

habilidades em situações de jogo adaptadas, não faz sentido na avaliação 

serem utilizados testes analíticos, nem tão pouco o jogo formal.  

Assim como nas modalidades individuais, o aluno é avaliado no contexto 

que a modalidade se desenrola, tentando sempre alcançar a modalidade como 

um todo. Por exemplo, na ginástica o aluno é avaliado através da realização de 

uma sequência de movimentos nos diferentes aparelhos; o apoio facial 

invertido deixa de possuir significado se for realizado isoladamente, antes e 

depois da realização deste está um elemento gímnico, só assim estamos a 

retratar a essência da modalidade.  

Para podermos observar se ocorreu aprendizagem entre a avaliação 

inicial e a avaliação final, penso que seja do senso comum que o instrumento 

de avaliação tenha de ser o mesmo, de modo a existir possibilidade de 

comparação entre os diferentes momentos. Como tal, à semelhança dos 

momentos de avaliação inicial, formulei sempre grelhas numa escala de 

apreciação, em detrimento de escalas de verificação.  

A escala de apreciação, ao avaliar níveis de desempenho, pretende 

avaliar a qualidade dos conhecimentos, possibilitando diferenciar a turma por 

graus de desempenho mais ajustados às especificidades de cada aluno. No 

entanto uma grelha de avaliação terá de ser prática, assim sendo, apenas eram 

seleccionados os comportamentos mais relevantes, e essenciais para o 

sucesso da aprendizagem, sendo estes classificados de zero (0) a três (3), 

sendo que o zero representava um comportamento que o aluno não possuía.  
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Nas aulas destinadas quer a momentos de avaliações formativas, quer a 

momentos de avaliações sumativas, era minha preocupação que não fosse 

suspenso o processo de aprendizagem, sendo igualmente estes momentos 

oportunidades para os alunos aprenderem e exercitarem os resultados 

desejados e receberem feedback sobre o desenvolvimento da sua 

aprendizagem. 

No entanto, confesso ter tido alguma dificuldade inicial em aliar o registo 

de cada aluno no momento da prática, mantendo uma postura activa como em 

todas as aulas. Sendo um desafio observar, motivar, elogiar, corrigir e ainda 

registar para cada aluno, cada comportamento contemplado na grelha.  

Numa primeira fase, a minha estratégia passou por registar a turma pelos 

grupos que se encontravam dispostos, se a turma estava organizada em 4 

grupos, num tempo de avaliação de 20 minutos, destinava 5 minutos para cada 

grupo. Esta estratégia surtiu bastante resultado no momento de registar, a 

minha atenção estava centrada em cerca de 5 alunos, de cada vez, e como tal 

era fácil fazer corresponder as acções dos alunos aos comportamentos a 

classificar.  

Contudo, o dinamismo da aula não era o mesmo, pois eu não me 

encontrava sempre a observar tudo, uma característica pessoal que o meu 

professor cooperante tanto frisava e elogiava. Como tal, a segunda estratégia 

passou por utilizar a gravação da aula nas avaliações sumativas, pois estes 

eram os momentos avaliativos, onde eu exigia a mim mesma possuir um 

registo exacto e rigoroso de cada aluno, pois este é um direito que lhes 

consiste, e um dever meu enquanto professora.  

Esta última estratégia veio solucionar os meus problemas, a aula de 

avaliação decorria com toda a normalidade, correspondendo um momento de 

aprendizagem para os alunos, sem que estes sentissem a pressão de estarem 

a ser avaliados. Contudo, informava-os de que iria filmar a aula, pois apesar de 

já possuir o registo da avaliação de todos os alunos, porque a avaliação é 

contínua, necessitava de tirar algumas dúvidas.  

Por outro lado, tenho consciência que como futura professora, que terá a 

seu cargo 6 a 8 turmas, não será fácil manter este sistema de observação, 
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quando pretender realizar uma avaliação rigorosa. Nesse momento, terei de 

ponderar se este sistema continua a ser funcional, ou se terei de reduzir o rigor 

da avaliação, ou se terei de possuir uma postura de apenas de observação, 

como muitos dos professores de EF que se encontram no activo.  

Para esta situação, apenas irei possuir resposta quanto vivenciar o 

problema. No entanto, as convicções que possuo hoje ao nível do ensino serão 

as mesmas, e tenho consciência que será um problema com o qual me vou 

deparar no futuro.  

  

AApprreennddiizzaaggeemm  ddooss  aalluunnooss,,  oouu  aappeennaass  eevvoolluuççããoo  mmoommeennttâânneeaa??    
O momento de avaliação do produto, não existe apenas para classificar o 

aluno, é de igual importância analisar se os objectivos, aos quais me propus, 

inicialmente, a desenvolver foram alcançados, e mais importante ainda, se os 

alunos evoluíram ao longo do processo.  

Posso afirmar que, em todas as modalidades, todos os alunos evoluíram 

e atingiram os objectivos propostos. No entanto, nem todos os alunos atingiram 

o mesmo nível de performance, pois também partiram com objectivos 

diferenciados devido à individualização que sempre primei. 

Por outro lado, penso que os objectivos foram cumpridos e ocorreu 

evolução nos alunos, pois sempre me centrei no essencial do ensino, e no que 

seria possível atingir no pouco tempo destinado a cada modalidade. Apesar de 

todas estas circunstâncias penso que os resultados são fenomenais, 

atendendo que se tratam de UTs bastante reduzidas, podendo dar alguns 

exemplos:  

No andebol, o nível 1 deixou de possuir um jogo anárquico, para jogar um 

jogo estruturado, com preocupação em ocupar racionalmente o espaço, 

procurando criar situações de superioridade, através do passe e vai e da 

desmarcação à defesa individual, que já era realizada eficazmente. Já o nível 

2, partindo de algumas lacunas similares ao nível anterior, superaram-nas 

rapidamente, entrando num sistema de defesa à zona, onde já eram visíveis 

constantes fintas com bola ao longo do jogo para perfurar a barreira da defesa, 
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que possuía uma postura compacta. Este nível compreendia tão bem o jogo, 

que no momento em que a UT desta modalidade foi encerrada, o seu nível de 

jogo já começava a exigir a utilização de cruzamentos, e sucessivamente 

ajudas defensivas.  

No entanto, não foi possível prolongar esta aprendizagem, devido à 

necessidade de respeitar o planeamento anula, e todas as concepções que 

estão implícitas nele aquando da sua formulação.  

No atletismo, mais especificamente na prova dos 100m, onde inicialmente 

os alunos, não sabiam realizar partida de blocos, e corriam sem regra até à 

recta final, passaram a possuir uma postura de “verdadeiros atletas”, como eu 

lhes chamava. Todos eles sabiam ajustar o bloco às suas necessidades, 

avançavam os ombros na voz de prontos, tinham preocupação em realizar um 

primeiro apoio próximo, mantendo a inclinação do tronco até próximo dos 10m 

(onde havia uma referencia), mantendo uma aceleração constante até ao fim. 

Apenas dei o exemplo de duas modalidades, uma colectiva e outra 

individual, mas a conclusão é alargada a todas as modalidades: os alunos 

evoluíram!  

De facto tive o privilégio de trabalhar com uma turma onde apenas um 

aluno possuía alguns deficits de aptidão física, todos os restantes possuíam um 

grande potencial ao nível motor, o que facilitava bastante a apropriação da 

matéria. No entanto, o grave problema desta turma eram os baixos níveis de 

conhecimento que apresentavam no inicio do ano. 

Ocorreu evolução nos alunos. Isso é inegável. Mas será que posso 

afirmar que ocorreu aprendizagem? 

Segundo Magill (1985), há dois efeitos possíveis resultantes da prática: 

um efeito temporário ou um efeito permanente.  

 O efeito temporário melhora o desempenho, mas não se pode afirmar 

que tenha havido uma aprendizagem. O estado do aluno pode-se ter alterado 

devido aos feedback’s emitidos pelo professor (entusiasmaram), mecanização 

da prática, etc... Esta melhoria de desempenho perde-se ao fim de algum 

tempo. Já o efeito permanente persiste ao longo do tempo, assim este efeito 

significa aprendizagem.  
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Magill (1985) recomenda que para se saber se realmente ocorreu 

aprendizagem, se aplique um teste de retenção, quando o efeito da prática 

deixar de se sentir.  

Assim sendo, a meio do 2º período, realizai um teste de retenção à 

modalidade de Basquetebol, modalidade essa leccionada apenas no 1º 

período, ao longo de 8 aulas, tal como a maioria das modalidades. O teste de 

retenção é igual ao teste de avaliação inicial e avaliação sumativa realizado na 

última aula da UT, como tal, tratou-se de realizar um jogo de basquetebol, 3x3 

em ½ campo.  

Eu não queria acreditar no que observava. Se recuasse uns meses, até 

á aula de avaliação inicial desta modalidade, as diferenças seriam mínimas. O 

essencial da matéria que foi transmitido não estava a ser aplicado: ocupação 

dos spots passe e corte para o cesto, se não recebe reajusta.  

Após uma fase de mera observação, intervi, relembrando alguns 

conceitos básicos trabalhados anteriormente. Alguns alunos, os que durante a 

prática da UT estavam numa fase de aprendizagem mais avançada, 

começaram a aplicar algumas acções, principalmente quando emitia um 

feedback que concorre-se para essa acção. No entanto a dinâmica de jogo e a 

capacidade de leitura que havia sido conseguida anteriormente, estava 

completamente esquecida. 

Como foi possível constatar não ocorreu aprendizagem. Não tendo sido 

possível constatar tal realidade em todas as modalidades, quer por uma 

questão de gestão de tempo e espaço, quer por ser extremamente desolador e 

desmotivante para mim enquanto professora.  

É impensável que com unidades de ensino tão reduzidas ocorra 

aprendizagem! Pelo menos este tipo de aprendizagem a que me refiro, sendo a 

única que conheço: um processo de transformação com efeitos prolongados.  

Se ainda há pouco estava a enaltecer as evoluções alcançadas na 

prática, questiono-me agora, se no próximo ano lectivo, quando outro professor 

os for avaliar, o que terão eles retido? Será que é possível se encontrarem 

novamente num estádio de iniciação, tal como se apresentavam no inicio deste 
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ano lectivo? Será que estamos a fomentar uma cultura de iniciação constante, 

e com poucas aprendizagens relevantes?  

Tenho poucos dados para o afirmar de forma tão abrangente, mas creio, 

pela experiencia de este ano que seja bem verdade tal facto. Se é verdade que 

aprende mais quem dedica mais tempo a uma boa exercitação (Rink, 1996), 

questiono-me mais uma vez onde se encontra o tempo necessário para que 

uma matéria seja consolidada, num currículo que preza a leccionação de 

múltiplas actividades por ano, com reduzido tempo de duração?  

De modo a concluir este assunto “aprendizagem vs avaliação”, relembro 

que no momento do planeamento anual, introduzi a UT de Voleibol e Andebol, 

com uma duração ligeiramente superiores à média, respectivamente com 11 e 

10 aulas. Contudo, devido às configurações do roulement, ambas as UT nem 

sempre possuíam aulas contíguas, havendo por vezes interrupções de duas 

semanas até à aula seguinte. Algo que não sucedia nas restantes UTs que 

eram leccionadas em forma de bloco. 

Quando a pausa entre sessões correspondentes à mesma modalidade 

atingiam as duas semanas, era comum que os alunos já não possuíssem uma 

lembrança plena da tarefa, ou seja, esqueciam-se a curto prazo como se 

resolvia o problema. Por sua vez, este esquecimento obriga a que a solução 

fosse gerada novamente na próxima tentativa. O que acaba por ser benéfico 

para a aprendizagem, pois vários autores vêm a comprovar (Magill, 2007), que 

a interferência no contexto de aprendizagem produz uma deterioração da 

performance durante a fase de aquisição (daí o esquecimento entre as sessões 

prolongadas), mas efeitos facilitadores em termos de retenção e transferência, 

logo valores mais significativos de aprendizagem. 

Num momento onde se questiona a real aprendizagem dos alunos nas 

aulas de EF, seria de ponderar a organização de UTs com um espaçamento 

temporal entre aula, esporadicamente, alargado, com outras modalidades a ser 

leccionadas entretanto, de modo a que houvesse interferência contextual. 

Como afirma Magill (2007), a performance inicialmente estaria comprometida, 

no entanto se se revertesse em aprendizagem, o ensino passaria a ter 

significado.   
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4.1.4.2 A Avaliação do Processo 
Tal com referi anteriormente a avaliação do produto foi contínua, 

ocorrenddo em todas as aulas, como resultado da interacção do aluno com o 

professor, com os colegas e com o próprio, e se revela nos desafios colocados, 

nos feedbacks emitidos, na adaptação das tarefas, na reorganização de 

grupos, nas decisões relativas a problemas de disciplina, e mais importante 

ainda, no registo que realizava dos progressos dos alunos aquando do 

momento de realizar a reflexão da aula.  

É através do conjunto das avaliações formativas, de carácter formal ou 

informal, que é possível balizar o grau de domínio atingido num determinado 

momento do processo de ensino, regulando-o. E, no meu entender, o 

instrumento de avaliação mais poderoso que o professor possui é a reflexão, 

pelo qual sempre investi neste momento, num tempo que eu considero ser 

gerador de qualidade.  

Sem um trabalho de reflexão não é possível a avaliação dos alunos e da 

actividade pedagógica do professor, e sem esse controlo não se garante a 

eficácia e a melhoria da sua pratica pessoal (Bento, 2003). Sem uma reflexão 

posterior verifica-se um retrocesso dos resultados em todos os aspectos de 

ensino: da aprendizagem, da docência, da sua planificação, preparação e 

realização. 

A reflexão posterior sobre a aula, no meu EP, era a base para o 

reajustamento na planificação das próximas aulas, uma vez que proporcionava 

uma definição mais exacta do nível de partida dos alunos para a aula seguinte. 

A reflexão era guiada por meio da comparação dos objectivos e do processo, 

previamente estabelecidos e programados, com os resultados alcançados e 

com o decurso realmente verificado. 

E quando ocorriam falhas no ensino, as suas causas tanto eram 

investigadas no aluno como em mim, enquanto professora e responsável por 

todo o processo. Perguntar-me onde está o erro, o que o motivou, que 

estratégias terei de solucionar para o ultrapassar, tal como foi demonstrado ao 

longo do presente documento. Pois este documento é em última instância um 

momento onde faço uma avaliação de todo o processo de forma reflectida.   
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Estando de acordo com Bento (2003), quando afirma que a análise do 

ensino neste sentido constitui uma condição “sine qua non” para todo o 

professor que pretende utilizar as experiências para sua promoção e 

desenvolvimento, para evitar que a solução positivista de hoje seja o erro de 

amanha, para tornar transparente o processo de ensino e para alterar hábitos.  

Esta análise do processo era auxiliada pelo professor cooperante, quer 

logo após a aula, onde trocávamos as primeiras impressões, mas 

essencialmente, nas reuniões semanais do núcleo, onde devido à vantagem de 

eu ser a única aluna estagiária, era possível revermos as aulas 

exaustivamente.  

Este era um momento, onde a abertura de espírito estava bem patente, 

quer da parte do professor cooperante, quer da minha. Debatiam-se 

problemas, possíveis soluções, algumas teorias eram revistas e equacionadas, 

concelhos eram dados e desafios lançados. Acima de tudo, este era um 

momento de aprendizagem. 

 

AA  nneecceessssiiddaaddee  ddee  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  eessttuuddoo::    

Quando inesperadamente o professor cooperante se teve de ausentar por 

um período de 6 semanas, todo o apoio na avaliação do processo, que 

anteriormente referi, deixou igualmente de existir. Como tal, tive a necessidade 

de gravar algumas aulas de modo a poder monitorizar com mais precisão todo 

o processo de ensino. Em jeito de substituição dos olhos (e não a visão) do 

professor cooperante. Pois quem observa uma aula vê muito mais do que 

aquele que está inserido nela, pois este tem de lidar, simultaneamente, com 

todas as variantes que a realização do ensino impõe.  

 

OObbjjeeccttiivvooss::    
Quando esta estratégia de análise do processo foi implementada, eram 

meus objectivos: 

 Determinar como é que eu, enquanto professora, ocupava o tempo 

de aula; 
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 Determinar como é que os alunos ocupavam o tempo de aula; 

  Perceber se alunos com níveis distintos de performance, 

ocupavam o tempo de aula de forma significativamente distinta; 

 Perceber se existiam diferenças significativas, relativamente aos 

parâmetros anteriores, entre as aulas de modalidades individuais e 

as aulas de modalidades colectivas; 

 Perceber se as actividades propostas estavam ajustadas aos 

alunos;  

MMaatteerriiaall  ee  MMééttooddooss: 

De modo a ir ao encontro dos objectivos do estudo, foram filmadas, e, 

posteriormente analisadas, com o auxílio de um cronómetro, e registados os 

dados no programa MICROSOFT OFFICE EXEL 2003, as seguintes aulas: 

 4 Aulas de Judo, com duração de 80 minutos cada (Bloco);  

 4 Aulas de atletismo, com duração de 80 minutos cada;  

 4 Aulas de JDC, com duração de 80 minutos cada;  

 3 Aulas de JDC, com duração de 40 minutos cada.  

Ao todo foram filmadas 13 aulas: 12 aulas de bloco e 3 aulas de 

segmento, todas decorridas ao longo do 2º Período.  

A análise das aulas de segmentos só surgiu perto do término do estudo, 

por indicação do professor cooperante, com o intuito de percebermos se 

existiam diferenças de organização entre uma aula de bloco e uma aula de 

segmento. 

A filmagem das aulas seguiu o critério de apenas serem analisadas aulas 

de exercitação ou de consolidação. Sendo que em cada aula, os alunos 

observados eram diferentes, tentando garantir assim uma maior variabilidade 

de amostra.  

 

TTeerrmmiinnoollooggiiaa  eessppeeccííffiiccaa::    
Na análise dos dados, foram tidos em conta os seguintes conceitos, 

sendo estes aqui esclarecidos, de modo a que haja um entendimento comum 

por parte do leitor (adaptado de Siedentop, 1983): 
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 Tempo de Gestão: refere-se ao tempo dispendido em comportamentos 

verbais e não verbais do professor/aluno que se imite com o propósito de 

organização, mudança de actividade, organização de equipas; arrumação do 

material, etc.  

 Tempo de transição: As transições são períodos de gestão que durante 

a aula servem para os alunos trocarem de actividade de aprendizagem.  

Esta categoria foi separada do tempo de gestão, com o intuito de avaliar 

especificamente este critério, visto no 1º período terem ocorrido algumas falhas 

nestes momentos (como referido anteriormente).  

 Tempo de Instrução: Tempo de aula que o professor utiliza para dar 

informações aos alunos. Esta categoria inclui as demonstrações, a 

comunicação da tarefa as explicações, os FB dirigidos ao conjunto do grupo e 

os balanços finais da aula. 

 Tempo de Instrução individualizada: Diferencia-se da anterior, pois 

apenas contempla as intervenções realizadas individualmente, fazem parte 

desta categoria, maioritariamente os Feedback’s emitidos ao aluno, enquanto 

ser individual, em contexto de realização da tarefa. 
 Tempo de Observação: refere-se aos momentos em que o professor 

apenas observa e vigia os alunos quando estão a trabalhar nas suas tarefas, 

circulando pela aula e realizando frequentes análises.  
 Tempo de Espera: refere-se ao tempo antes, durante, e depois da 

prática de instruções de actividades, tempo em que o aluno não está envolvido, 

logo está à espera que se proceda ao próximo acontecimento.  
 Tempo fora da Tarefa: espaço de tempo em que o aluno não está 

envolvido na tarefa, enquanto esta decorre. Não se encontra em espera de 

realização, nem a realizar qualquer acção imposta pelo professor. 
 Tempo de Empenhamento Motor (TEM): representa o tempo de prática 

de uma actividade de aprendizagem. Este tipo de empenhamento refere-se a 

qualquer momento em que o aluno está fisicamente activo durante a 

actividade, não está implícito a qualidade da sua resposta.  
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 Tempo Potencial de Aprendizagem (TPA): É o tempo que o aluno 

despende empenhado numa tarefa específica (relacionada com os conteúdos 

da aula/objectivos de aprendizagem) e com elevada percentagem de sucesso.  
Uma tarefa apropriada não significa que as respostas são tecnicamente 

perfeitas, mas que os elementos críticos de um desempenho aceitável estão 

presentes e que nenhum erro maior foi cometido 

  

AApprreesseennttaaççããoo  ee  DDiissccuussssããoo  ddooss  RReessuullttaaddooss  
Tendo ficado explícitos os conceitos utilizados durante o tratamento dos 

dados, segue-se a apresentação e discussão dos resultados obtidos após o 

tratamento estatístico dos dados retirados das filmagens.  

O quadro que se segue apresenta como o professor gere o seu 

comportamento na sala de aula, nas modalidades desportivas observadas. 

Gráfico 1 Média da distribuição temporal dos comportamentos do professor, durante as 13 
aulas observadas.  

 

 
 

Podemos observar através da leitura do gráfico 1, que o professor, neste 

caso eu, ocupo a maior fatia da aula a observar e a emitir feedback’s 

individuais. Por outro lado é ainda possivel observar que o tempo dedicado à 

observação (à excepção da modalidade de Atletismo) é superior ao tempo 

dedicado à instrução individualizada, que por norma ocurre durante a prática, 
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quer seja necessário interrompe-la, quer seja emitido em simultâneo com a 

acção do aluno. 

Desde logo, posso retirar algumas conclusões desta primeira leitura: o 

professor possui um papel activo na aula, ponderando entre a acção autónoma 

do aluno (onde não intervém, permitindo que este erre, porque o erro é um 

elemento importante na aprendizagem) e a correcção, a motivação ou o reforço 

individual do aluno. Pois na categoria instrução individual, não corresponde 

necessáriamente à correcção de uma acção, mas sim a todas as interveições 

que o professor realiza sobre um aluno.  

Relativamente ao tempo de instrução, é possível observar dois valores 

diferentes: no Judo e “JDC Bloco”, este encontra-se entre os 12,77% e os 

11,89%, valores bastante similares; por outro lado no Atletismo e nos “JDC 

Segmento”, os valores situam-se entre os 18,83% e os 20, 94%. Valores 

bastante superiores aos anteriores.  

Ao tentar perceber a razão de tal discrepância, analisei os momentos 

onde este tempo foi contabilizado. Maioritariamente na apresentação e 

demonstração da tarefa, seguido pelo diálogo com os alunos na parte inicial e 

final da aula, e por último na interrupção de tarefa corrigindo um erro geral dos 

alunos.  

Apercebi-me igualmente que 20,94% numa aula de segmento (40 minutos 

úteis) correspondem a cerca de 8 minutos. O que na minha opinião é um 

excelente valor, que vai de encontro a uma aula dinâmica e fluida. Nas aulas 

de segmento primava por realizar poucas tarefas, sendo que o jogo era a figura 

central da aula. Por outro lado, tal como foi referido no ponto “Plano de aula”, 

as tarefas entre aulas, essencialmente nas aulas de segmento, eram 

semelhantes às das aulas anteriores, onde a introdução de variáveis eram 

feitas no decorrer da própria tarefa, contribuindo para os reduzidos tempos de 

gestão e de instrução.  

As aulas de segmento possuem por si só um reduzido tempo destinado à 

prática, cabe ao professor, munir-se de estratégias para que este tempo seja 

optimizado.  
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Contudo, foi a modalidade de atletismo que mais se destacou pela 

negativa: 18,83% de tempo de instrução, 37,98% de tempo de instrução 

individual, 12,68% de tempo de gestão e 30,51% de tempo de observação. Em 

comparação com os restantes dados, o tempo de instrução é substancialmente 

superior, enquanto o tempo de observação é bastante inferior. O que à partida 

indica que os alunos nesta modalidade se encontram menos tempo em 

actividade. 

Esta modalidade destacou-se não só na área dos comportamentos do 

professor, mas igualmente na área dos comportamentos do aluno na sala de 

aula, como poderemos observar nos gráficos que se seguem. 

Os gráficos que se seguem, representam os comportamentos observados 

nos alunos, ao longo das aulas, estando estes apresentados em função da 

modalidade e do nível do aluno. De referir que o aluno designado dor “N1” 

pertence ao grupo de alunos que possui menor performance em comparação 

com os alunos do grupo representados por “N2”. De realçar novamente, que a 

cada observação, o aluno não era o mesmo, pois no momento da analise 

estatística dos dados, a turma possui uma representação maior.  

Gráfico 2 Média da distribuição temporal dos comportamentos dos alunos nas aulas de Judo, 
em função do nível de performance 

 

 



 

                                                                             Capítulo IV – Realização da prática profissional 

Liliana Brochado 
 

108 

 

Gráfico 3 Média da distribuição temporal dos comportamentos dos alunos nas aulas de 
Atletismo, em função do nível de performance 

 

 

Gráfico 4 Média da distribuição temporal dos comportamentos dos alunos nas aulas de JDC 
Segmento, em função do nível de performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Média da distribuição temporal dos comportamentos dos alunos nas aulas de JDC 
Segmento, em função do nível de performance 
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Numa primeira análise é possível constatar que não há diferenças 

significativas entre os comportamentos dos diferentes níveis de aluno. Esta 

questão surgiu no inicio do estudo quando ponderei se o facto de os alunos 

possuírem performances de nível diferente, era resultado de TEM 

significativamente diferentes. No entanto, após analisar os dados posso 

concluir que essa questão não se coloca.  

Posso ainda afirmar, que eu, enquanto professora dedico a cada aluno 

um espaço de tempo semelhante, no sentido que não há diferenças 

significativas entre a instrução individual que os alunos de nível 1 e de nível 2 

recebem. É de extrema importância, quer com feedback’s correctivos, 

motivacionais ou de reforço que o aluno tenha a sensação de que o professor 

se preocupa com ele, que o professor está atento ao seu desempenho, pois 

deste modo, as atitudes de desleixo, por parte dos alunos, possuem uma 

reduzida incidência. 

O que o professor e o aluno fazem dentro da aula condiciona 

directamente a aprendizagem. Por sua vez, todas os comportamentos que não 

pertençam à categoria de TEM, têm, igualmente, uma influência directa sobre a 

aprendizagem. Pois um dos factores imprescindíveis para aprender é o tempo 

destinado à tarefa, a quantidade de exercitação que o aluno possui.  

Ao analisar os gráficos acima, sobressai de imediato os reduzidos tempos 

de espera, de gestão de transição e fora da tarefa. O que revela de imediato 

que estamos perante aulas dinâmicas. No entanto, tal como foi referido ao 

longo do relatório, esta eficácia deve-se essencialmente à gestão preventiva 

que é realizada por mim, no momento do planeamento da aula (como já foi 

referido neste documento). 

Por consequente, os TEM têm uma forte expressão na aula, rondando os 

80% na modalidade de Judo e JDC nas aulas de Bloco, os 70% nas aulas de 

JDC nas aulas de segmento e os 55% nas aulas de Atletismo.  

De facto a modalidade de atletismo é a que apresenta menor tempo de 

exercitação por parte dos alunos. E quando analisado, percebe-se que se deve 

ao maior tempo de dedicado às transições entre exercício, ao tempo que os 
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alunos estão envolvidos na gestão da aula, e sobretudo ao tempo de espera 

durante a actividade.  

O facto de se tratar de uma modalidade individual leccionada num espaço 

bastante reduzido levantou-me um desafio ao nível da organização da aula, 

que foi sendo aprimorado ao longo das sessões, devido à observação da aula, 

tomando consciência do que necessitava de ser melhorado. 

Ao longo de toda a UT de atletismo o espaço destinado a esta 

modalidade, a pista, encontrava-se interdita devido a obras de melhoramento, 

impossibilitada de ocupar outro espaço, foi-me destinado o espaço das 

bancadas do pavilhão para “ocupar” o tempo de aula- 

No entanto, não poderia leccionar nas bancadas qualquer modalidade, 

podendo apenas neste espaço realizar preparação física ou leccionar aulas 

teóricas, que considero descabidas numa aula de EF. Como alternativa, ocupei 

o espaço envolvente do polidesportivo de ar livre. Este espaço possuía dois 

corredores de 15m e 50m de comprimento, cada um, e 5 metros de largura.  

Desde logo o espaço condicionou o dinamismo da aula. Realizar provas 

de estafetas, 4x100 (adaptadas a 2x25 devido ao espaço); provas de 

velocidade com partidas de blocos e lançamento do dardo, não é tarefa fácil 

num espaço com uma largura tão reduzida. 

Houve circunstâncias que nunca consegui alterar: a necessidade de 

montar e desmontar a sinalização das zonas de balanço e transmissão na 

corrida de estafetas; a existência apenas de 4 corredores de corrida; a 

montagem e a desmontagem dos blocos; o facto de no lançamento do dardo 

apenas poder realizar um lançamento de cada vez, em prol da segurança, 

assim como nos exercícios onde o dardo não era lançado, as condições de 

segurança tinham de se sobrepor ao volume de actividade, pois num espaço 

tão reduzido os alunos não podiam estar todos com posse de dardo; etc. 

E todos estes factores levaram a tempos de transição e tempos de espera 

indesejados da minha parte. Se nas outras modalidades, a gestão da aula era 

da exclusiva responsabilidade da professora, havendo apenas algumas 

situações onde era pedido aos alunos para reunirem sinalização e 

bolas/arrumar colchões (algo que despendia pouco tempo de aula), na 
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modalidade de atletismo os alunos tiveram de ser envolvidos nesta tarefa, 

porque a própria gestão do espaço obrigava a tal, na constante montagem e 

desmontagem de material.  

Apesar de o atletismo possuir valores qualitativamente inferiores aos 

observados nas restantes modalidades, considero que são resultados 

positivos, face às circunstâncias vividas.  

Nas aulas de atletismo tive de ter necessidade em estar mais atenta com 

comportamentos desviantes, pois facilmente num espaço tão reduzido para 21 

alunos, aumenta a tendência para tais comportamentos, essencialmente em 

momentos de espera nas filas.  

Até agora apenas referi o tempo dedicado à tarefa como um factor de 

aprendizagem, no entanto não basta elevar o volume de prática. A tarefa tem 

de estar apropriada às capacidades do aluno para este obter elevada 

percentagem de sucesso, que segundo Siedentop (2000) deverá se encontrar 

entre 80% a 90%.  

Pois segundo Rink (1996) aprende mais quem dedica mais tempo a uma 

boa exercitação, isto é a um nível adequado. Sendo que uma tarefa apropriada 

não significa que as respostas são tecnicamente perfeitas, mas que os 

elementos críticos de um desempenho aceitável estão presentes e que 

nenhum erro maior foi cometido. 

Deste modo, surge o gráfico 6 que apresenta os TPA que os alunos 

obtiveram em cada modalidade. 

Gráfico 6 Média em percentagem dos TPA das aulas observadas, em função da modalidade e 
da performance do aluno. 
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Quando iniciei o estudo pensei de imediato que os valores que o autor 

propõe são bastante ambiciosos para alguém como eu que ainda se encontra 

num processo de desenvolvimento. Contudo, no meu ponto de vista, os 

resultados obtidos são animadores para alguém que está prestes a iniciar a 

ingressar na carreira de docente.  

Podemos observar que na modalidade de Judo, os valores do TPA se 

encontram dentro do recomendado pelo autor, o que revela, que o ensino está 

apropriado e é relevante para a aprendizagem.  

Já nos JDC, observamos dois fenómenos: na aula de segmento, os 

alunos apresentam o valor mais alto de TPA de todo o estudo, encontrando-se 

com isso dentro dos valores recomendados, já na aula de Bloco, os alunos 

apresentam um TPA cerca de 9% infererior, encontrando-se abaixo dos valores 

recomendados pela bibliografia. 

Contudo, no meu entender este acontecimento deve-se ao facto de na 

aula de segmento, os alunos estarem envolvidos com tarefas mais familiares, 

em geito de exercitação e consolidação, deixando para as aulas de Bloco, as 

situações mais desafiantes, onde o aluno se depara com um problema novo, e 

como referido anteriormente, eu, enquanto professora, dou espaço para o 

aluno errar, pois através do erro ele alcançará uma solução mais duradoira. 

Já a modalidade de atletismo, refeltecte mais uma vez as dificuldades 

vivenciadas na prática. As condicionantes do espaço, levaram a que não fosse 

possível planear a aula para dois níveis distintos, porém as diferenças entre os 

alunos nesta modalidade não eram assim tão dispares para que justificase 

sempre tal planeamento. Salvaguardando que era ao nivel dos feedback’s e 

intrução que esta diferenciação e aproximação às necessidades dos alunos 

mais se verificava. 

Ao existirem exercicios iguais para ambos os grupos de alunos, que 

possuiam niveis de desempenho diferentes, levou a que fossem os alunos mais 

fracos, de menos desempenho a apresentarem TPA inferiores. 

Estes resultados vêem realçar a importancia da diferenciação e 

planificação da aula por níveis de ensino, de modo a não cairmos no erro de 



 

                                                                             Capítulo IV – Realização da prática profissional 

Liliana Brochado 
 

113 

 

promover o contínuo insucesso dos alunos mais fracos, e de não potenciarmos 

totalmente os alunos com maior capacidade inicial. 

Como é possivel observar, nas modalidades onde ocorreram 

diferenciação por níveis no momento de planeamento, gerou semelhantes TPA 

em ambos os grupos de aluno. 
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4.2 Participação na Escola  

Os professores realizam o seu trabalho educativo em Escolas. Ignorar 

esta realidade na minha formação seria um erro. Não faria qualquer sentido, 

organizar este meu processo centrado exclusivamente na disciplina que vou 

leccionar, pois o professor, enquanto docente de uma escola, exerce uma 

pluralidade de funções na instituição escolar. Para além do que, a instituição 

escolar também coaduna com a competência profissional.  

Deste modo, surge neste processo de formação, a área “participação na 

Escola” que engloba todas as actividades não lectivas realizadas tendo em 

vista a minha integração na comunidade escolar. 

 

4.2.1 Actividades do Departamento de EF 

Um dos principais objectivos a cumprir foi o da promoção da E.F. e das 

actividades desportivas na população através da realização de actividades que 

mereçam a adesão da comunidade escolar. Neste sentido, organizei alguns 

projectos, dinamizando a escola e integrando/socializando os alunos. 

No sentido de participar na gestão de recursos da organização e de 

coordenar eventos desportivos, surgiram as seguintes provas onde, além de as 

organizar, tive a função de directora de prova:  

 Corta Mato Escolar Jovem; 

 Mega Sprinter. 

No entanto, todos estes projectos foram realizados com a escola e para 
a escola. Ao envolver os alunos em pequenos projectos da construção da 

prova, damos-lhes um maior sentido de pertença à comunidade em questão e 

induzimo-los a que sejam eles os principais agentes de divulgação do evento, 

obtendo deste modo uma maior adesão dos restantes alunos. Esta estratégia 

foi implementada, pois verifiquei que a adesão dos alunos, em anos transactos, 

às actividades desportivas tinha pouca expressão.  

AAss  ssiinneerrggiiaass  ddee  ttrraabbaallhhoo  eessttaabbeelleecciiddaass  ffoorraamm  aass  sseegguuiinntteess:  

   Alunos do 9º A: não esquecendo as possíveis e recomendáveis 

parcerias que deverão existir entre as diversas disciplinas no programa de 
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turma, os alunos da minha turma realizaram um projecto de divulgação do 

evento “Corta Mato Escolar Jovem”, nas aulas de Educação Visual, construindo 

uma “estátua” com a palavra “Corta-Mato”. 

 Alunos da Unidade Especializada em Currículo Adaptado: a 

componente curricular destas turmas possui uma grande carga horária de 

trabalhos manuais. Como tal, eles foram envolvidos num projecto de 

divulgação do evento “Corta Mato Escolar Jovem”, construindo uma mega 

sapatilha, estando este projecto directamente relacionado com o logótipo do 

evento.  

 Alunos do 12º ano do curso tecnológico de desporto: devido à 

exigência curricular deste curso, cabe-lhes co-organizarem os eventos 

referidos acima. Deste modo, coube-me a mim, como elemento organizativo, 

ser um dos agentes do processo de ensino-aprendizagem destes alunos, 

direccionando-os, acompanhando-os e supervisionando-os nas diversas 

frentes de trabalho: o antes, o durante e o depois do evento desportivo. 

Esta última parceria, presente em ambos os eventos, teve em mim um 

elevado impacto formativo. Se por um lado tive a oportunidade de contactar na 

prática com o curso tecnológico de desporto, curso do qual desconhecia seus 

objectivos, conteúdos e procedimentos de acção; por outro lado tive mais uma 

oportunidade de desenvolver competências de docente, contactando com uma 

faixa etária que possui uma postura de acção completamente diferente da 

turma onde desenrolava a minha acção educativa.  

De facto em alunos de 12º ano, a maturidade, a responsabilidade, o 

empenhamento e a motivação encontram-se muito mais desenvolvidos do que 

em alunos de 9º ano, e como tal a minha actuação perante estes alunos foi 

completamente diferente. Estabeleci com eles uma relação de 

companheirismo, alicerçada na confiança pelo seu trabalho. Apesar de eu 

assegurar constantemente se todos os prazos de trabalhos a realizar estavam 

a ser cumpridos, assim como verificava constantemente a qualidade das 

tarefas realizadas (pois acima de tudo eu era a responsável pela organização, 

e nada poderia falhar), senti que estes alunos deveriam caminhar por si, pois 
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apenas assim seriam mais tarde autónomos para organizarem eventos 

desportivos (um dos objectivos do curso tecnológico em questão).  

Felizmente possuo alguma experiência na organização de eventos, como 

tal, não tive dificuldades em desempenhar esta função. Além de estar presente 

nas aulas do professor da disciplina, foram calendarizadas algumas reuniões 

extra-horário escolar, onde se debatiam as ideias que cada um dos alunos 

possuía para o evento, as tarefas realizadas, a dinâmica de organização do dia 

da prova, etc.  

No entanto, apesar dos benefícios formativos, já enumerados, que esta 

experiência me trouxe, há um que se sobrepõe: a parceria estabelecida com o 

professor da disciplina em questão. Desenvolveu-se entre mim e o Professor 

João Ourique uma cultura colaborativa, através do trabalho em conjunto, com 

troca de ideias, opiniões, materiais, aproveitando esta partilha para criar novos 

desafios educativos nos alunos. Deste modo, esta pequena experiência 

colectiva transformou-se em conhecimento profissional.  

No meu entender, estas parcerias deveriam ser prática comum no seio da 

comunidade escolar, devendo ser aproveitado e maximizado todo o saber, o 

saber fazer e o ser dos professores, sem recusar nenhuma ideia, experiência, 

proposta, que constituam, ou tenham constituído, respostas pessoais e/ou de 

grupos docentes aos problemas vividos pelos próprios professores na sua 

pratica quotidiana.  

Como afirma Nóvoa (2009), através dos movimentos pedagógicos ou das 

comunidades de prática, reforça-se um sentimento de pertença e de identidade 

profissional que é essencial para que os professores se apropriem dos 

processos de mudança e os transformem em práticas concretas de 

intervenção. É esta reflexão colectiva que dá sentido ao desenvolvimento 

profissional dos professores. 

 

Além das actividades desportivas referidas, o Gabinete de EF teve a seu 

cargo a organização da “Semana Saudável”, evento que decorre ao longo de 

uma semana, preenchendo manhãs e tardes, tendo impacto nos meios de 

comunicação social. Coube-me a mim, enquanto elemento pertencente ao 
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gabinete, auxiliar na organização de toda a semana, essencialmente no 

decorrer das diferentes provas que constituem este mega evento.  

No entanto, este evento coincidiu com a minha deslocação à FADEUP, 

para realização de um exame, não tendo sido possível estar presente em tal 

evento, tendo-se revelado mais tarde, numa grande perda, para establecer 

uma maior ligação com todos os professores do Gabinete de EF, visto se tratar 

de uma semana onde os docentes convivem intensivamente, ao longo de todo 

o dia, durante toda a semana. 

Este era um evento, tal como os anteriores, presentes no Projecto 

Curricular de Escola (PCE), no entanto nenhum aluno da minha turma 

participou, pois tiveram ao longo desta semana 4 testes. Questiono-me assim, 

da razão de existência de um PCE, se os diferentes departamentos não o têm 

em consideração no momento de tomada de decisão. É nítido, através deste 

incidente que não há coordenação entre os diversos departamentos, que a 

cultura do individualismo sobrepõe-se à cultura do colectivismo, e neste caso 

concreto, entendendo como colectivo a escola. Enquanto a educação na escola 

for a soma das diferentes disciplinas, cada uma a remar apenas segundo os 

seus interesses, estaremos longe de uma instituição verdadeiramente 

formadora.  

 

4.2.2 O Desporto Escolar na ESL 

O Desporto Escolar tem como intuito proporcionar actividades de 

formação e/ou orientação desportiva, tendo em vista a aquisição de 

competências físicas, técnicas e tácticas, na via de uma evolução desportiva e 

da formação integral do jovem.  

O Desporto Escolar oferece aos alunos um leque de actividades que, na 

medida do possível, pretende que reflicta e que dê resposta às suas 

motivações intrínsecas e extrínsecas, proporcionando-lhes actividades 

individuais e colectivas que sejam adequadas aos diferentes níveis de 

prestação motora e de estrutura corporal. 
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Na região Autónoma dos Açores, e mais especificamente na ESL, o 

Desporto Escolar assume forma através das Actividades Desportivas Escolares 

(ADE’s). Estas actividades destinadas a alunos até aos 16 anos, decorrem 

todas as 4ªfeiras, entre as 14h30 e as 16h30, e possuem como principal 

objectivo formar uma selecção escolar, de todas as modalidades curriculares, 

tendo como fim a participação numa competição inter-escolas e, mais tarde, 

inter-ilhas, designada por “Jogos Desportivos Escolares”. 

Ao abraçar este projecto foi com o intuito de este ser um excelente 

momento de alargar a minha acção pedagógica além do espaço da sala de 

aula, sendo mais uma ocasião onde poderia exercitar a minha acção como 

professora, principalmente no domínio da transmissão de conteúdos com um 

grau de exigência superior aos da minha turma. Devido às minhas experiências 

a nível desportivo, inicialmente, foi-me incumbido o planeamento dos treinos da 

selecção de ginástica (F/M) e de voleibol (F/M). 

Contudo, ainda na fase de detecção de talentos para a constituição das 

selecções, a escola recebeu directrizes do Governo Regional, informando que 

as horas destinadas às ADE’s, apesar de continuarem a fazer parte do horário 

dos professores, passariam a ser consideradas “horas não lectivas”. 

Revoltados com este incidente, os professores do Gabinete de EF, realizaram 

alguns comunicados para a entidade responsável justificando a necessidade 

das ADE’s serem consideradas “horas lectivas”, devido a todo o trabalho de 

planeamento que esta actividade impõe.  

No entanto, a decisão dos órgãos governamentais manteve-se, e o 

Gabinete de EF suspendeu a participação da ESL nos “Jogos Desportivos 

Escolares”. Esta decisão teve impacto no funcionamento das ADE’s, pois as 

selecções de cada modalidade foram suspensas. No entanto, como os 

professores continuavam a ter no seu horário esta actividade, estes decidiram 

que, consoante os alunos presentes em cada dia, se realizariam jogos de 

diferentes modalidades, marcando ainda 2 torneios ao longo do ano, abertos a 

toda a escola.  

A verdade é que estas actividades se revelaram desprovidas de qualquer 

intenção de ensino, sem quaisquer progressões pedagógicas. Aos poucos 
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alunos que se deslocavam a estas actividades eram-lhes entregue uma bola. 

Com dois a três professores distribuídos por jogo, era-me igualmente 

impossível realizar qualquer feedback correctivo, pois cada professor tinha a 

sua forma de interpretar o jogo, cada um visualizava um erro diferente a ser 

corrigido, e quando se dava conta estavam mais que dois professores em 

simultâneo a corrigir alunos diferentes.   

A falta de organização, de objectivos e essencialmente o facto de eu não 

estar a tirar qualquer proveito formativo desta actividade, levou-me a ponderar 

a minha saída deste projecto, juntamente do meu professor cooperante, sendo 

que este, face às evidências, concordou, dando-me total apoio. 

Fui imprudente quando referi que não estava a ter “qualquer proveito 

formativo desta actividade”. Na realidade rreettiirreeii  uummaa  ggrraannddee  lliiççããoo,,  aaoo  vviivveenncciiaarr  

aa  ttéénnuuee  lliinnhhaa  qquuee  sseeppaarraa  oo  ssuucceessssoo,,  ddoo  iinnssuucceessssoo  eessccoollaarr,,  vviissuuaalliizzaannddoo  qquuee  

bbaassttaa  oo  pprrooffeessssoorr,,  nnããoo  qquueerreerr,,  nnããoo  eessttaarr  mmoottiivvaaddoo,,  ppaarraa  qquuee  oo  rreessuullttaaddoo  

eedduuccaattiivvoo  mmuuddaa.. O professor até pode possuir todas as competências para um 

ensino de excelência, no entanto se este não estiver motivado, os resultados 

não surgirão. 

Constatando o sucedido: numa primeira fase os professores tinham um 

bloco designado ADE’s onde teriam de estar presentes; numa segunda fase os 

professores continuam a ter o mesmo bloco onde continuam a ter de estar 

presentes. Se inicialmente as intenções educativas eram tão diferentes, o que 

mudou? O facto de este bloco deixar de ser contemplado como “horário 

lectivo”, deverá ser razão suficiente?  

Se uma mudança tão pequena relativamente às ADE’s, gerou estes 

resultados, que consequências educativas estarão a ter, dentro da sala de 

aula, todas as medidas que, ano após ano, o governo impõe, das quais surtem 

diversas manifestações e protestos docentes? Vivemos actualmente num 

momento de constantes lutas dos professores, motivação é algo que cada vez 

mais falta aos docentes, isso é nítido, basta sentar e escutar as suas 

conversas, nos momentos de intervalos, na sala de professores.  

Chega a ser difícil não sermos contaminados por este “discurso gasoso” 

que ocupa todo o espaço e que também dificulta a emergência de modos 
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alternativos de pensar e agir (Nóvoa & Dejong-Lambert, 2003). No entanto, 

enquanto alguém que inicia a profissão terei de me manter lúcida, de modo a 

continuar fiel às minhas convicções.  

 

Visto a nível regional apenas estarem contemplas as ADE’s, como 

desporto escolar. Surgiu na comunidade docente a necessidade de alargarem 

estas oportunidades competitivas e de convívio inter-escolas, aos alunos do 

ensino secundário (visto as ADE’s terem idade limite de 16 anos). Deste modo, 

as Escolas Secundárias de Ponta Delgada, organizam entre si um a “Super 

Taça Escolar”. Este evento, à semelhança das ADE’s é composto por diversas 

modalidades, Ginástica, atletismo, Futebol, Voleibol, Andebol e Basquetebol, a 

escola que arrecadar mais pontos no somatório das diferentes modalidades, 

ganha o evento. 

A preparação para tal competição, a decorrer em Maio, iniciou em Março, 

com o arranque da selecção de alunos, para as diferentes modalidades, e 

respectivos treinos. Estes eram realizados à 4ª feira, das 14h30 às 16h30, 

tendo ficado responsável pela selecção de ginástica, juntamente com outra 

professora.  

Os alunos apesar de realizarem elementos com grau de dificuldade 

superior, possuíam bastantes deficiências técnicas de base, principalmente ao 

nível da fluidez e definição técnica. Sendo sobre estes aspectos que os treinos 

mais incidiram, revelando-se de extrema dificuldade retroceder aprendizagens. 

No ensino, principalmente no modelo de Educação Física presente nas 

nossas escolas, é comum queimarem-se etapas de aprendizagem, e quando 

se pretende elevar o nível de execução para um evento como este, ao nível do 

desporto escolar, onde os alunos apenas possuem contacto com os treinos 

específicos momentos antes da prova, corrigir erros de base, torna-se um 

verdadeiro desafio, quer para o aluno, quer para mim enquanto professora, 

tendo de equacionar estratégias que resultem para um caso específico.  

Na semana da prova fiquei, inesperadamente, retira no Porto, pois o 

espaço aéreo dos Açores foi fechado devido à nuvem de cinza de um vulcão 

que entrou em erupção na Irlanda. A desilusão dos alunos foi bastante, e a 
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minha ansiedade foi levada ao limite, afinal eu tinha criado laços entre os 

alunos, em pouco tempo tinha desenvolvido um excelente espírito de grupo, 

tinha criando uma equipa e, no momento determinante eu, treinadora, não 

estava presente.  

Visto os treinos terem sido realizados quase sempre com o auxílio de 

outra professora, não houve qualquer problema ao nível da organização, mas 

citando as palavras dos alunos “sem si, não foi a mesma coisa, até me esqueci 

de bloquear os ombros na queda facial”.  

 

4.2.3 Direcção de Turma 

 A participação activa na acção do papel da Direcção de Turma (DT) foi 

uma das actividades desenvolvidas no EP. Este acompanhamento foi deveras 

importante, pois a nível profissional posso ter de assumir esta função em anos 

vindouros, possuindo neste momento um vasto conhecimento sobre a função a 

exercer.  

Ao nível da minha acção educativa, permitiu-me a aquisição de um vasto 

conhecimento familiar, particular, interdisciplinar e psicológico dos alunos, 

conduzindo-me à tomada de decisões mais ajustadas perante cada aluno, e 

antevendo e compreendendo casos problemáticos. Foi através da minha 

proximidade com a direcção de turma que compreendi o porquê do meu 

insucesso inicial nos momentos de instrução, ao verificar que, aulas após aula, 

todos os professores registavam que a turma era indisciplinada, 

excessivamente faladora, possuindo elevado grau de desatenção.  

Ao longo de todo o ano tive o privilégio de estar presente em todo o 

processo administrativo e pedagógico, participando nas reuniões das equipas 

pedagógicas, nas reuniões particulares com os encarregados de educação, e 

nos momentos que a DT tinha destinado no seu horário para exercer esta 

função. Porém, não fui uma mera espectadora das decisões e processos da 

directora de turma, envolvi-me seriamente neles, sugerindo mesmo algumas 

medidas a serem implementadas em problemas que se foram levantando.   
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Compreendi que a DT desempenha, junto dos docentes da turma, uma 

função de coordenação - das actuações de cada um deles no âmbito da 

respectiva área de docência - e de articulação/mediação entre essa acção dos 

professores e os restantes actores envolvidos no processo educativo: os 

alunos e os encarregados de educação.  

Estas funções do director de turma situam-no assim na interface entre 

duas áreas de intervenção: a docência e a gestão. O director de turma é, por 

um lado, um docente que coordena um grupo de docentes e é, 

simultaneamente, um elemento do sistema de gestão da escola a quem cabem 

responsabilidades na gestão global do conselho de turma a que preside 

(Roldão, 2007a). 

Uma das funções inerentes ao DT, juntamente com a sua equipa 

pedagógica é a realização do Projecto Curricular de Turma (PCT). Este 

documento é realizado após uma avaliação inicial da turma, sensivelmente a 

meio do 1º Período, e tem como objectivo corresponder as especificidades da 

turma e permitindo um nível de articulação (horizontal e vertical).  

De facto, é ao nível do PCT que é possível respeitar os alunos reais e 

articular a acção dos diversos professores dessa turma, de forma a romper 

com a mera acumulação de conhecimentos e propiciar uma visão 

interdisciplinar e integrada do saber (Leite, 2000).  

O primeiro aspecto a considerar no PCT, foi a análise da situação da 

turma, quer em termos do seu contexto sócio-familiar e económico, quer em 

termos da sua «história» escolar anterior. Este levantamento foi realizado por 

mim, e apresentado aos docentes, na primeira reunião de equipa pedagógica. 

Após constatarem a realidade onde irão trabalhar, foi promovido o debate 

sobre as estratégias a implementar para superar as dificuldades identificadas. 

Deste modo, o PCT surge com o intuito de ser um instrumento de gestão 

pedagógica da escola, fomentando uma cultura de reflexão e de análise dos 

processos de ensinar e de fazer aprender, bem como o trabalho cooperativo 

entre os professores (e mesmo entre outros actores educativos) gerador de 

intervenções de melhor qualidade (Leite, 2000). 



 

                                                                             Capítulo IV – Realização da prática profissional 

Liliana Brochado 
 

124 

 

No entanto, eu não verifiquei essa cultura reflexiva, nem verifiquei 

nenhuma intenção de ajustar as competências a serem desenvolvidas e 

estratégias a serem implementadas face às características da turma em 

questão. Como nunca tinha realizado um PCT, nem possuía conhecimento da 

sua estrutura tive necessidade de consultar alguns de anos anteriores, 

englobando alunos da minha turma ou não, e o que verifiquei foi uma realidade 

completamente diferente da desejada: as capacidades e estratégias 

contempladas no PCT repetem-se na mesma disciplina ano, após ano; dentro 

do mesmo ano escolar, as diferenças entre turmas, tão díspares, são ténues.  

No momento de registar no PCT, as competências e estratégias que cada 

docente tinha escrito, as semelhanças, entre o documento que estava a 

desenvolver e os que tinha consultado, eram notórias. Considero esta situação 

como um desleixo profissional, os professores estão tão rodeados de “papéis 

para preencher” que acabam por não prestar a devida dedicação ao que 

realmente compromete o ensino.  

A meu ver, existem perspectivas e orientações acordadas ou tacitamente 

aceites dentro de cada departamento disciplinar (quer ao nível da planificação, 

das metodologias, das práticas de avaliação, das competências e estratégias a 

desenvolver), e, os professores de cada departamento limitam-se a transcrever 

tais indicações, caso contrário a semelhança entre os PCT, não seria 

verificada. Pois cada turma possui problemas concretos e distintos das 

restantes.  

O mesmo problema se levantou no momento de realizar o “Plano 

Individual de Recuperação”, para os alunos que possuíam mais de 3 negativas 

em cada período.  

Numa primeira fase, na primeira reunião do 2º e 3º período das equipas 

pedagógicas, os professores das disciplinas onde o aluno possui negativa, 

identificam numa grelha as dificuldades detectadas nos alunos (sendo que esta 

grelha é igual do 7º ao 12º ano, como tal trata-se de uma grelha que generaliza 

todas as dificuldades), de seguida estas grelhas são aprovadas em Conselho 

Pedagógico (quando este se reunir, normalmente a meio do período), sendo 

remarcada novamente uma reunião de equipas pedagógicas, onde os 
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professores voltam a preencher uma grelha generalista sobre as estratégias a 

implementar para que o aluno supere as suas dificuldades e obtenha sucesso 

escolar.  

Já para não referir as dificuldades e estratégias abstractas que estes 

documentos possuem, nenhum professor consciente vai estar à espera que 

todo este processo seja realizado para por qualquer estratégia em acção, para 

solucionar o insucesso escolar de algum aluno. Pois todo este processo só 

está completo, como podemos observar, a meio do período seguinte ao qual foi 

atribuída classificação negativa, logo, já não será a altura ideal para combater 

as dificuldades.  

E é por situações burocráticas como estas, onde “papeis geram papeis”, 

que quando surge um documento realmente importante, como por exemplo o 

PCT, onde o professor tem de reflectir sobre a sua acção, pois esta poderá 

fazer a diferença, os professores acabam por não cumprir com suas obrigações 

éticas e profissionais, pois para muitos “são papeladas sem qualquer aplicação 

prática”.  

De facto, na elaboração do PCT, cada professor da disciplina elaborou o 

seu registo, a DT (com o meu auxilio) compilou o documento, e este foi 

“arquivado”, sem haver reflexão e análise dos processos de ensinar que cada 

professor contemplou, sem anteceder a qualquer registo um breve debate 

sobre estratégias comuns a serem implementadas.  

Através desta experiencia com “assistente” da DT (como era 

carinhosamente designada) demonstrou-me que a função de DT incorpora um 

conjunto de vertentes de actuação correspondendo aos seus diversos 

interlocutores: alunos, professores e encarregados de educação. A actuação 

do DT junto dos alunos e encarregados de educação tende, na prática mais 

comum, a prevalecer sobre a acção junto dos professores que é, contudo, uma 

dimensão crucial deste cargo, que não pode, aliás, ser dissociada das 

restantes.  

A ESL possui um excelente sistema de comunicação entre o professor da 

disciplina e a DT, onde no sistema informático onde se regista as faltas, o 

professor pode deixar um “alerta”, comunicando ao DT qualquer situação 
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ocorrida na sua aula, referente à turma ou a um aluno em particular. Deste 

modo, assim que a DT for realizar o levantamento de faltas, será confrontada 

com o ocorrido, tomando de imediato as devidas medidas. 

Foi um prazer ter trabalhado com a professora Maria do Carmo, 

possuindo esta uma elevada experiência no ensino, encarando a sua função 

com elevado profissionalismo, da qual retirei imensas aprendizagens, 

principalmente ao nível dos procedimentos burocráticos, que como aluna 

estagiária jamais poderia ter tido tal conhecimento se não acompanha-se este 

trabalho quase diariamente. 

 

4.2.4 Formação Cívica 

Além de todos os processos burocráticos, cabe ainda à direcção de turma 

leccionar as aulas de Formação Cívica. A escola não possui nenhum currículo 

para esta disciplina, impondo apenas a leccionação de 4h por período de aulas 

relacionadas com a Saúde e mais 4h relacionadas com temas de Educação 

Sexual.  

Não sendo apenas uma espectadora destas aulas, foi minha intenção 

acompanhar o planeamento e projectos que a responsável pela disciplina 

possuía, deste modo, no último segmento de direcção de turma da semana (dia 

antes da aula) a professora informava-me, se já estivesse definido, os temas e 

trabalhos que se iriam abordar na aula seguinte, caso contrário destinávamos 

este momento, para em conjunto, preparamos a aula. 

 Na maioria das aulas eram realizadas analises de textos em grupos de 3 

a 4 alunos, seguindo-se um debate de turma. Neste os alunos expunham suas 

opiniões, e questões sobre o tema abordado. Penso que talvez esta estrutura 

de aula era influenciada pelo facto de se tratar de uma docente da disciplina de 

Português, daí a continua interpretação de textos.   

Através destas aulas, consegui conhecer melhor meus alunos, 

principalmente ao nível da sua personalidade, pois ao se tratarem de aulas 

onde cada um expunha sua opinião e modo de ver a realidade, os alunos 

confidenciavam mais com a professora da disciplina e comigo. Sendo que em 
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diversos temas, como o da sexualidade, os alunos solicitavam mais a minha 

ajuda para interpretar o texto ou exporem alguma dúvida em pequeno grupo. 

Penso que isto se sucedia devia ao facto de eu ser substancialmente mais 

jovem do que a professora da disciplina, e como tal os alunos sentiam uma 

maior confiança em abordar alguns assuntos mais delicados comigo.  

 

PPrroojjeeccttoo::  SSeeddeennttaarriissmmoo;;  pprroommooççããoo  ddee  uumm  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  ssaauuddáávveell  aattrraavvééss  

ddoo  eexxeerrccíícciioo  ffííssiiccoo  ee  ddaa  aalliimmeennttaaççããoo  

De modo a estabelecer uma parceria entre as questões 

desportivas/exercício físico e as questões cívicas, promovi o seguinte projecto, 

distribuído por 4 aula: “Sedentarismo: Promoção de um estilo de vida saudável, 

através do exercício físico e da alimentação”  

Através de slides apelativos com vídeos, fotografias e gráficos realizava 

constantes debates entre os alunos, questionando-os e pondo-os a reflectir 

sobre o tema. Numa primeira aula foi definido sedentarismo; apresentado o seu 

principal problema: Obesidade; os Problemas de saúde associados à 

obesidade; e a pirâmide da actividade física/rotinas básicas a utilizar para 

aumentar a Actividade Física e Desportiva. 

No âmbito desta aula foi realizado um trabalho de terreno: monitorização 

semanal dos passos de um aluno através de um pedómetro OMRON-Walking 

style II. Este pedómetro possui a característica de registar, para cada dia 

durante uma semana, o número passos total realizados e o número de passos 

realizados em sistema aeróbio (apenas considerados após 10 minutos de 

marcha continua). 

Na segunda aula, realizou-se a análise da semana do aluno em estudo. 

Apenas nos dias que coincidiam com as aulas de EF, foi registado um número 

total de passos superior aos dez mil passos recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde, como sendo o limite mínimo para um indivíduo não ser 

considerado sedentário. Foi também, apenas, nos dias que coincidiam com as 

aulas de EF, que foi registada actividade aeróbia. Todos os restantes dias, o 
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aluno não atingiu os dez mil passos recomendados, sendo que durante o fim-

de-semana, a sua média rondou os três mil passos. 

Como professora de EF, posso retirar duas conclusões: primeiro, os 

alunos na minha aula estavam mais de dez minutos seguidos em 

empenhamento motor, sem pausas superiores a um minuto (caso contrário o 

pedómetro não registava); segundo, é urgente alargar a EF a todos os dias da 

semana, pois as recomendações da Organização Mundial de Saúde, indicam 

trinta minutos diários de AFD, e como é possível ver, tais valores não se 

verificam em camadas tão jovens.  

Este seria um excelente estudo a realizar, possuindo uma amostra 

representativa, para incentivar os nossos governantes a aumentarem o tempo 

dedicado à leccionação desta disciplina.  

Nesta aula foi ainda apresentado diversas embalagens consumidas pelos 

alunos (chocolates, gomas, bolachas), demonstrado o tempo/intensidade 

necessária para gastar as Kcal que ingeriu.  

Na terceira aula, após os alunos terem realizado o diário alimentar de um 

dia, foram discutidos algumas atitudes alimentares, incidindo principalmente na 

ausência de pequeno-almoço e na ingestão de um almoço desequilibrado, 

baseado em snack’s do bar. Através da apresentação da Roda dos alimentos e 

da nova pirâmide alimentar, foi discutida uma dieta saudável.  

Como trabalho final, os alunos em grupos de 4, realizaram um projecto de 

sensibilização da comunidade escolar. A maioria deles basearam-se em 

cartazes e em situações prática que fui dando ao longo das aulas. Apesar da 

reduzida qualidade dos trabalhos apresentados, penso que o objectivo final foi 

atingido, colocando os alunos a reflectirem sobre os seus hábitos alimentares e 

de actividade física.  

Apesar de não existir nenhum caso de excesso de peso na turma, foi 

evidente que em contexto escolar os alunos possuem péssimos hábitos 

alimentares, todos os alunos da minha turma almoçam no bar da escola, onde 

não existe nem sopa, nem fruta. E apesar de só ter estudado um aluno, a 

maioria confessou que após as aulas, passavam a maior parte do tempo 

sentados no computador ou a ver televisão. 
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É urgente educar as nossas crianças para hábitos de vida saudável, 

sendo que vejo com bons olhos, a iniciativa da escola em impor a leccionação 

de 4h por período de Educação para a Saúde na disciplina de Formação 

Cívica. No entanto, estarão todos os professores capacitados para leccionar 

este conteúdo? Ou estas aulas deveriam ser atribuídas a professores das 

áreas das ciências e da EF? Mesmo através das acções de formação contínua, 

contemplando esta área, será sempre complicado a um professor da área das 

Humanidades abordar estes temas com o devido à-vontade, que as questões 

pertinentes dos alunos colocam. 

Cada escola deverá possuir estas soluções no seu Projecto Educativo, no 

entanto, visto os Açores serem a região do país mais incidente em obesidade 

infantil, é urgente o Governo Regional e as escolas agirem. 
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4.3 Relação com a Comunidade 

A área “Relações com a Comunidade” abarca a realização de acções 

promotoras de práticas sociais com relevância educativa, que contribuem para 

um conhecimento do meio regional e local, e estabelecer laços profundos com 

a região e respectiva comunidade.  

Para compreender as suas principais características, procedi a uma análise 

profunda, diluída ao longo deste documento, mas mais pormenorizadamente 

no planeamento anual, na qual caracterizei a cidade de Ponta Delgada, o Meio 

Escolar e os Alunos. A partir destes dados, posso traçar linhas de acção para 

corresponder às necessidades e desejos dos alunos e da comunidade, criando 

a ligação desejada. 

Deste modo, possuí dois grandes projectos a serem desenvolvidos nesta 

área. Ambos com características de concretização bastante díspares, mas com 

o mesmo fim, melhorar o ensino através das relações com a comunidade. 

 

4.3.1 Promover a participação dos alunos da Escola Secundária das 
Laranjeiras nas aulas de natação  

EEssttee  pprroojjeeccttoo  ssuurrggiiuu  nnããoo  ppaarraa  eessttaabbeelleecceerr  llaaççooss  ccoomm  aass  eennttiiddaaddeess  

ddeessppoorrttiivvaass  qquuee  rrooddeeiiaamm  aa  ccoommuunniiddaaddee  eessccoollaarr,,  mmaass  ffoorrttaalleecceerr  ooss  llaaççooss  qquuee  jjáá  

eexxiisstteemm,,  ddee  mmooddoo  aa  ccoollmmaattaarr  aallgguummaass  llaaccuunnaass  ddeessssaa  mmeessmmaa  ppaarrcceerriiaa..  

O complexo desportivo da ESL, apesar de se encontrar dentro do espaço 

escolar, pertence aos Serviços de Desporto de Ponta Delgada, e com isso toda 

a gestão de espaços é alheia ao gabinete de EF.  

Se por um lado, esta parceria beneficia os alunos pela 

multidisciplinaridade que estes espaços promovem, por outro lado, algumas 

das decisões tomadas pela direcção que gere o espaço desportivo, foi 

controversa ao longo do ano lectivo. 

Ao contrário de anos anteriores, foi imposto aos alunos o uso de 

tanga/sunga de licra nas aulas de natação. Esta medida meramente 

administrativa teve repercussões educativas bastante negativas. Deste modo, 
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este projecto surge de um problema que surgiu não só minha acção 

pedagógica, assim como na dos restantes colegas do departamento.  

Os alunos, numa fase de mudanças corporais e de afirmações grupais, 

são deparados com uma norma que os coloca numa situação constrangedora, 

como tal, grande parte dos alunos, do sexo masculino, deixaram de se equipar 

para fazer as aulas de natação. Todos os professores do Gabinete de EF, 

comentavam entre si que a adesão às aulas de natação estava a ser bastante 

reduzida, mais ainda do que em anos anteriores.  

 

OObbjjeeccttiivvooss  
Era meu intuito, através deste estudo, revelar os principais obstáculos 

para a prática de natação na ESL, e assim, poderem ser encontradas soluções 

ao nível escolar e nas relações com a comunidade, com o objectivo final de 

aumentar o número de alunos que aderem à prática desta modalidade. 

Consequentemente, o aumento da adesão às aulas desta modalidade, 

levaria a uma evolução da competência motora e desportivo dos alunos, logo, 

estaríamos a convergir para a concretização dos objectivos para os quais esta 

disciplina foi criada. 

 

MMeettooddoollooggiiaa  ee  MMééttooddooss  
No entanto, um problema não se resolve através de meras constatações 

de juízo de valor, tem de haver factos concretos que comprovem que 

determinada medida influenciou, determinada acção educativa. E neste 

sentido, surgiram as minhas ordens de trabalho: 

1. Recolher em todas as turmas, a relação entre, os alunos que realizam 

e os que não realizam as aulas de natação. Sendo para este efeito entregue 

uma grelha a cada professor, onde regista os dados de todas as suas turmas 

ao longo de todas as aulas de natação. 

2. Distribuir um questionário anónimo, a uma amostra representativa dos 

alunos da ESL. Este questionário retratará as razões para a não realização da 

aula, existindo a possibilidade de resposta aberta.  



 

                                                                             Capítulo IV – Realização da prática profissional 

Liliana Brochado 
 

133 

 

3. Apresentar os resultados em reunião de departamento e, caso os 

resultados correspondam ao juízo de valor realizado pelos docentes, pretendia-

se organizar uma reunião juntamente com os representantes do Serviço 

Desportivo de São Miguel e a psicóloga da Escola Secundária das Laranjeiras, 

no sentido de demonstrar os resultados das medidas administrativas do ponto 

de vista do aproveitamento disciplinar, educativo e psicológico.  

 

Devido ao roulement das instalações desportivas, apenas no final do 2º 

período é que todos os professores tinham passado pela instalação piscina, e 

como tal vivenciando a problemática em questão. Assim sendo, apenas com o 

iniciar do 3º período, é que o levantamento de dados arrancou.  

Desde logo fiquei surpreendida quando 2 professores confessaram que 

não possuíam registo dos alunos que faziam ou não a aula. Como é possível 

tal facto? Questiono-me como é que estes professores controlam a avaliação 

dos seus alunos, se não possuem um registo fiel da sua participação, 

pontualidade e assiduidade? Como é que um professor poderá confrontar um 

aluno com as suas constantes faltas de material, se não possui um registo 

exacto do número e dos dias em questão?  

Deste modo, estamos a contribuir para uma cultura do laxismo, tolerando 

a irresponsabilidade dos alunos, assumindo um descontrolo sobe as suas 

turma. Eu não concebo a exigência de pontualidade e de participação, se 

quando os meus alunos falham eu não registo tal facto. No meu entender, o 

registo da participação dos alunos é o indicador mais simples de reflexão sobre 

as aulas, é a primeira constatação! Neste momento assumo a presunção de 

pensar que, se um professor não realiza este tipo de registo/reflexão, que 

registo fará das suas aulas? Atenção! Este é meramente o meu pensamento, 

não pretendendo de todo assumir uma realidade que desconheço. 

Desta feita, fiquei desde logo privada da informação de 10 turmas, com 

um total de 223 alunos. Ou seja, ¼ dos alunos da escola ficou de imediato 

excluído do estudo. Sendo que se tratavam de alunos do 8º e 10º ano de 

escolaridade, anos de extrema importância para o estudo em questão, pois os 

alunos encontram-se no auge do processo da adolescência. 
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AApprreesseennttaaççããoo  ee  DDiissccuussssããoo  ddooss  RReessuullttaaddooss  
O gráfico que se segue pretende ilustrar a percentagem de participação 

média dos alunos, nas aulas de natação, em cada ano escolar, na ESL. 

Gráfico 7: Relação entre participantes e não participantes nas aulas de natação na ESL, por 
cada ano escolar.  

 
 

Apesar de não possuirmos os dados de todos as turmas da escola, é 

possível constatar que 58% dos alunos do Ensino Básico não frequentam as 

aulas de natação, sendo que a maior incidência se encontra no 9º ano de 

escolaridade. Ressalvando que não foram analisadas 5 turmas do 8º ano. 

Já no Ensino Secundário, apenas se verifica a falta de participação nas 

aulas em questão, em apenas 31% dos alunos. Ressalvando, ainda, que não 

foram analisadas 4 turmas do 10º ano. 

Numa segunda fase do estudo em questão, foi distribuído um inquérito 

aos alunos, questionando a adesão às aulas de natação, e se esta não se 

verifica-se, quais seriam os seus motivos. Apesar de no inquérito estar 

especificado algumas razões, expostas de seguida, foi dada a possibilidade de 

resposta aberta: 1. Por estar com o período menstrual; 2. Por me esquecer do 

equipamento, sem intenção; 3. Estar incapacitado para a realização da aula 

(ser alérgico ao cloro/ ter problemas de ouvidos/ doente com atestado, …); 4. 

Não me sentir à vontade de vestir o equipamento adequado para a aula à 
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frente de alunos do sexo oposto; 5. Não ser permitido o uso de calções à 

semelhança de anos anteriores (no caso masculino). 

No quadro que se segue serão ilustrados os resultados obtidos através da 

análise estatística dos inquéritos realizados a cerca de 55% dos alunos da 

ESL. Os motivos estão enumerados de 1 a 5, correspondendo à classificação 

apresentada anteriormente, sendo que nenhum aluno preencheu a secção de 

resposta aberta.  

Quadro 3 Motivos apresentados pelos alunos para a não realização das aulas de natação, em 
função do ano de escolaridade. 
 

Ano/Motivo 1 2 3 4 5 Total de alunos 
que assumem não 
participar na aula 

Total de alunos 
inquiridos 

7º 23% 46% 7% 19% 5% 43 103 

8º 22% 4% 3% 30% 41% 110 140 

9º 18% 5% 2% 24% 51% 125 150 

10º 20% 0 0 30% 50% 10 40 

11º 7% 4% 4% 14% 71% 28 50 

12º 17% 30% 0 38% 15% 13 50 

 

 Através do quadro 3, onde analisamos as respostas dos alunos, é 

possível voltar a constatar que é no 7º e no 12º ano que os alunos participam 

mais nas aulas de natação, estando os motivos de ausência dispersados pelas 

várias alternativas.  

É de realçar que no 7º ano, o motivo de não realização devido ao uso de 

sunga/tanga de licra registou uma incidência bastante reduzida. No meu 

entender, este motivo deve-se ao facto de ser o primeiro ano em que estes 

alunos se encontram nesta escola, e como tal, nunca foram confrontados  com 

as regras antigas, aceitando deste modo, mais facilmente, o novo regulamento.  

Nesta faixa etária, os motivos de não participação incidem mais sobre 

aspectos de responsabilidade que ainda não estão totalmente adquiridos nesta 
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idade, pois podemos observar que 46% dos alunos não realiza a aula por se 

esquecer do equipamento.  

Já no 8º e no 9º ano, admitiram não participar nas aulas de natação, 

respectivamente, 70 e 80 alunos do sexo masculino, número que ultrapassa os 

50% dos alunos inquiridos. No entanto, estes números incorporam maior 

importância quando são analisados os motivos dos alunos: 41% e 51% dos 

alunos inquiridos no 8º e no 9º ano, justifica a sua não participação nas aulas 

pela imposição de sunga/tanga de licra, valor que corresponde a 83% e 95% 

dos alunos do sexo masculino que não frequentam as aulas de natação, 

respectivamente, no 8º e no 9º ano. 

 

CCoonncclluussõõeess  ddaa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  eessttuuddoo::    
As constatações empíricas do gabinete possuem, neste momento, 

fundamentação, através dos resultados obtidos neste estudo.   

Uma regra ditada por órgãos externos à escola influenciou, 

negativamente, a aprendizagem de centenas de alunos. Os Serviços de 

Desporto de S. Miguel são autónomos nas suas decisões, mas esta autonomia 

implica que tomem constantemente decisões sem consultar os especialistas 

educativos? Deverá esta autonomia por em causa a aprendizagem dos alunos 

em prol de um sistema de gestão de instalações mais eficaz?  

As regras que terão grande impacto numa comunidade não deverão ser 

introduzidas de forma abrupta e radicalista como aconteceu neste caso, estas 

deverão ser incrementadas de forma estratégica, envolvendo todos os agentes 

da área: os serviços de desporto, a direcção da escola, o departamento de EF, 

o gabinete de psicologia e mais tarde os alunos.  

O objectivo deste trabalho, como foi referido anteriormente, foi 

exactamente esse, envolver todos estes agentes, promover o diálogo através 

de dados concretos. No entanto, devido aos sucessivos atrasos na distribuição 

e preenchimento dos inquéritos, apenas me foi possível obter a análise dos 

inquéritos perto do término do ano lectivo. Como tal, não foi possível organizar 

uma reunião com os diversos intervenientes referidos anteriormente.  
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Este estudo acabou por não possuir qualquer impacto ao nível da 

comunidade escolar, tal como era desejado. Poderia expor enumeras razões 

para o insucesso deste estudo, no entanto, tenho consciência, que elas não 

são suficientemente plausíveis para justificarem o sucedido. 

Desde logo o facto de eu apenas ter iniciado o estudo no 3º Período, 

esperando que todos as turmas tivessem tido a UT de natação, de modo a 

obter uma amostra maior, devendo antecipar muitos dos problemas que 

acabaram por surgir por este levantamento ser realizado neste período; por 

outro lado, a excessiva demora dos professores do departamento na entrega 

da sua grelha de participação e inquéritos dos alunos; os próprios professores 

viram as suas aulas, inesperadamente, reduzidas devido aos Jogos das Ilhas a 

realizar na nossa escola, tendo-lhes dificultado o contacto com todas as suas 

turmas. Tal evento exigiu reparações nas instalações e como tal, diversas 

aulas foram, sucessivamente, canceladas. 

No entanto, estes resultados serão enviados para o departamento de EF 

da ESL, podendo este avançar com o estudo no próximo ano lectivo, tendo a 

possibilidade de incrementar novos dados, realizando um pequeno estudo 

longitudinal: será que os actuais alunos do 7º ano, alterarão o seu 

comportamento, assemelhando-se aos actuais alunos do 8º ano? E os do 9º 

ano, ao passarem para o 10º ano?  

Serão tudo questões a serem analisadas e discutidas caso o 

departamento de EF prossiga o estudo no próximo ano lectivo. 
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4.3.2 Visita de estudo à cascata do “Sanguinho”: Trilho pedestre do 
Salto do Prego. 

Esta actividade surgiu para apresentar aos alunos as alternativas que o 

meio ambiente oferece para a prática de actividades desportivas, sem que para 

isso seja necessário estar associado a um clube, que implica sempre encargos 

para os Encarregados de Educação. 

Através desta actividade foi minha intenção dar a conhecer aos alunos 

locais mais distantes da sua zona habitacional; promover o gosto e o respeito 

pelo meio ambiente; incutir nos alunos o sentido da responsabilidade e de 

autonomia; Abordar conteúdos programáticos, cujo ensino seria mais difícil nas 

instalações escolares, neste caso, desportos da natureza: pediatrismo, 

seguindo trilhos oficiais; Desenvolver a resistência dos alunos de forma lúdica e 

atractiva (caminhada de 5km, atingindo os 250 metros de altitude aos 2,5km).  

Através deste projecto foi criada uma parceria entre a escola e a 

comunidade que a rodeia, tendo como principal objectivo, o enriquecimento 

curricular dos alunos.  

A viabilidade deste projecto passava pela requisição de meios de 

transporte para todos os alunos e professores acompanhantes. Como tal, foi 

enviado para a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e entidades desportivas 

um oficio a solicitar tal parceria entre a escola e a comunidade envolvente. De 

referir que os órgãos directivos e pedagógicos da ESL estiveram sempre 

bastante envolvidos neste projecto, demonstrando interesse e prontidão em 

todos os assuntos onde a sua actuação era necessária.   

Desta feita, obtivemos a ajuda da Junta de Freguesia de S. Pedro 

(freguesia na qual a ESL está inserida) e da Associação de Voleibol de S. 

Miguel. Ambas forneceram, respectivamente, uma carrinha de 16 lugares e 

uma carrinha 9 lugares, disponibilizando, igualmente, os seus condutores. 

Tendo apenas, a ESL arrecadado com o encargo de pagar ao condutor da 

Junta de Freguesia de S. Pedro. 

Delinear projectos que dependam de parcerias com a comunidade 

escolar, revelou-se uma tarefa arriscada que pode por em causa a viabilidade 
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do projecto, pois nem sempre as entidades são recíprocas às necessidades 

escolares. No meu caso concreto, de todas as entidades contactadas apenas 

duas se disponibilizaram a cooperar na actividade, sendo que acabou por ser o 

suficiente para o projecto avançar. 

Uma outra entidade, junto da qual se teve de estabelecer uma parceria, 

foi a dos Encarregados de Educação, sendo que nunca imaginei que esta 

pode-se ser tão complicada e coloca-se tantos entraves. 

Envolvendo a DT, foi enviado uma comunicação aos Encarregados de 

Educação, explicando o âmbito da visita de estudo, os seus objectivos e as 

recomendações a ter em consideração no dia, em relação ao vestuário e à 

alimentação. Contudo, alguns pais demonstraram-se reticentes, receando a 

segurança dos seus educandos e, apesar de eu, juntamente com a DT, termos 

contactado pessoalmente com estes encarregados de educação, tentando ir ao 

encontro de suas dúvidas e anseios, 5 alunos da turma acabaram por não 

participar neste projecto por não terem obtido autorização dos seus 

Encarregados de Educação. 

Durante a realização da actividade, que iniciou na Vila Faial da Terra, 

após uma viagem de 2h de carrinha, os alunos foram portadores de um mapa 

de orientação e de um panfleto que informava a topografia do trilho e a 

simbologia a seguir durante o percurso, visto se tratar de um trilho oficial.  

Ao nível da aptidão física, os alunos 

realizaram um esforço considerável, ao 

caminharem 5km, atingindo os 200m de 

altitude aos 2,5km, em cada sentido do trilho, 

tal como demonstra o altímetro.  

Fig. 4 Altímetro do trilho pedestre “Salto do Prego”  
 

Todos os objectivos que me propus alcançar no inicio deste projecto 

foram alcançados. Num ambiente de festa, que celebrava o término do ano 

lectivo, os alunos realizaram uma modalidade desportiva, contemplada no 

programa nacional, que apenas foi possível realizar porque o meio onde está 
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inserida a escola possui condições ambientais e logísticas que permitem tal 

actividade.                  

Os Açores, e em particular a ilha de S. Miguel, devido à sua 

biodiversidade ambiental, possui uma panóplia de oportunidades para a prática 

de modalidades desportivas inseridas na categoria de “Desportos da Natureza”. 

Ignorar tal facto, neste meu EP, teria sido um erro crasso, onde a análise e o 

estabelecimento de relações com a comunidade, suas características 

particulares, é exigida e fundamental na minha formação enquanto professora. 

Profissão que exige um elevado relacionamento, não apenas com os alunos 

dentro da sala de aula, mas também com a escola e com a comunidade 

educativa onde está inserida. 
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5 – Conclusão 
 

Este documento pretende traduzir o longo caminho percorrido, ao longo 

do EP, pelo que tento concretizar a árdua tarefa de “pôr no papel” os 

momentos relevantes vividos ao longo de um ano repleto de situações ávidas 

de serem narradas e partilhadas.  

Numa relação constante entre a teoria e a prática, foi meu objectivo gerar 

a minha própria experiência, agora eu entendo que a “Experiência” não é o que 

aconteceu comigo, mas sim, o que fiz com aquilo que me aconteceu.  

A ambição de me tornar uma profissional competente torna-se agora 

menos utópica. Sinto que cresci, e esse crescimento foi fruto do caminho 

percorrido entre a reflexão, a investigação e a acção.  

Na busca de uma melhoria constante, foi a postura reflexiva, assumida ao 

longo de todo o processo, que fez com que eu enveredasse por trilho correctos, 

enfrentando todos os desafios que a prática me impunha, fazendo desses 

mesmos desafios, o impulsionador da minha aprendizagem, e 

consequentemente a dos meus alunos. 

Em suma, respondendo ao enunciado no Projecto de Formação Inicial, 

após esta longa caminhada, penso ter construído uma atitude autonoma, de 

aberta, de inovação, de partilha, com uma maior capacidade de comunicação, 

investigando tão constantemente quando necessário e, por fim, ser pró-activa 

na intervenção.  

Solidifiquei o conhecimento da matéria de ensino, das metodologias de 

intervenção, do conhecimento curricular e pedagógico do conteúdo, 

demonstrando domínio e segurança em todos os parâmetros que a profissão 

de professor baliza.  

Este é um livro que se fecha, mas o meu desenvolvimento pessoal 

continua aberto, estando neste momento expectante pelo inicio do próximo 

capítulo “O ingresso na carreira docente”.  
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Novos desafios me serão lançados, e as competências que adquiri este 

ano, as soluções que construí para determinados problemas, terão de ser 

revistas, num processo inacabado de investigação-acção.  

Tenho consciência, que todas as capacidades desenvolvidas ao longo 

deste ano lectivo, desde as capacidades didácticas, às de planeamento e 

organizativas, até às capacidades comunicativas e expressivas, alicerçaram as 

minhas acções futuras, auxiliando-me na busca pela “Competência 

Pedagógica”.  

Contudo, neste momento em que me preparo para ingressar na carreira 

docente, há algo que me inquieta e me deixa reticente: O nível de 

aprendizagem dos alunos. 

Tal como foi referido ao longo do presente relatório, o currículo de 

múltiplas actividades de curta duração tem amarrado o ensino das modalidades 

desportivas, na escola, a um ciclo vicioso de iniciação permanente (Graça, 

2003). Haverá uma tendência para repetir ao longo dos anos de escolaridade 

estas pequenas unidades de introdução das modalidades, sem avançar no 

desenvolvimento dos conteúdos, tornando as aulas, ano após ano repetitivas e 

sem desafio.  

Siedentop (1983), reforça ainda esta problemática, quando denominou o 

ensino da EF na escola por overexposure, ou seja, um ensino das modalidades 

marcado pela superficialidade, pela brevidade, pela ausência de significado, 

pela alienação do jogo, pela trivialidade e pela repetição. 

Segundo Mesquita & Graça (2009) o argumento lógico para sustentar 

este tipo de abordagem de curta duração e superficial, apelidado como 

currículo das múltiplas actividades, sustenta que, quanto maior a diversidade 

de actividades oferecidas melhor estará informado o aluno, maior a 

possibilidade de ir ao encontro das preferências de cada um, logo maior 

probabilidade de incluir voluntariamente uma actividade desportiva nos seus 

hábitos de vida. 

Todavia, Graça (2001) afirma que esta preferência é reveladora de uma 

ideologia de activismo inconsequentemente que vive cada momento presente 

sem uma ideia de futuro, de transformação, de superação, de competência.  
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Não concebo que os alunos cheguem ao final do ensino secundário e 

continuem a fazer iniciação em quase todas as modalidades desportivas. 

Podendo-se assim por em causa o verdadeiro potencial do pedagógico do 

desporto.  

Todavia, apesar dos avanços e novidades registados nos últimos anos na 

investigação das orientações do ensino da EF, tentando contrariar o problema 

exposto, não ocorreram mudanças efectivas na realidade, em contexto escolar. 

Levantando deste modo questões sobre a relação entre os práticos e os 

teóricos, sobre a verdadeira relevância prática das investigações, etc. 

Admito que estas mudanças que se impõe não sejam fáceis, quer a nível 

académico quer a nível dos profissionais de terreno, pois requerem uma 

mudança conceptual na forma de pensar e operacionalizar o currículo e a 

instrução da EF. Pois existem uma pluralidade de concepções, que por vezes, 

nem sempre ocorrem num quadro conceptual muito esclarecido. 

Neste contexto, antes de mais sinto-me privilegiada de me ter formado 

numa instituição que me alerta para esta realidade, e assim poder no futuro 

assumir uma postura enzimática na transformação da disciplina de EF 

 

Agora que termino a minha formação académica na área da docência de 

EF, estando prestes a iniciar a carreira, questiono-me: Conseguirei eu, e outros 

com as mesmas convicções, marcar a diferença, indo de encontro à 

autenticidade daquilo que deverá ser o ensino da EF? 

 

 

Este será um dos meus novos desafios…   



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O velho fica e puxa para trás (…). 

O novo leva-nos dianteira, erguesse 

à nossa frente e acena-nos do alto, 

exige superação e excelência, pede 

fôlego e asas para lá chegar. 

Podemos ter sido heróicos e 

corajosos, nos caminhos que já 

galgamos, mas isso não conta mais; 

para ganhar o futuro é preciso 

colocar novos desafios aos dias do 

presente.” 

Jorge Olímpio Bento, in “A Bola” 

(02/01/2005) 
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Anexos  

Anexo 1: Inquéritos de satisfação e aprendizagem adquiridos 
ao longo da aula 

 

Assinala o smile que mais se aproxima com a satisfação/entusiasmo que 
sentiste ao longo da aula.  

 

Assinala o smile que mais se aproxima com o nível de 
aprendizagens/conhecimento que obtiveste ao longo da aula.  
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Anexo 2: Inquérito do estudo “Participação nas aulas de 
Natação da ESL 
 

 

Inquérito 

Este inquérito é anónimo, sendo destruído após análise estatística. De modo a participares 

activamente no estudo “Participação nas aulas de natação da ESL”, responde com veracidade.  

Idade:___     Sexo:___  Ano Escolar: ___ 

1. Participas nas aulas de natação? 

Sempre/Frequentemente       às vezes      Raramente/nunca      

2. Se respondeste “às vezes” ou “raramente/nunca”, Indica, o(s) motivo(s) da tua fraca 

adesão às aulas de natação. 

• Por estar com o período menstrual. 

• Por me esquecer do equipamento, sem intenção.  

• Estar incapacitado para a realização da aula (ser alérgico ao cloro/ ter 

problemas de ouvidos/ doente com atestado, …) 

• Não me sentir à vontade de vestir o equipamento adequado para a aula à 

frente de alunos do sexo oposto. 

• Não ser permitido o uso de calções à semelhança de anos anteriores (no caso 

masculino)  

• Outro      Qual?___________________________________ 

3. Indica uma sugestão para passares a participar nas aulas de natação: 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                     Anexos 

Liliana Brochado XIII 

 

Anexo 3: Ficha de registo do professor da participação nas aulas dos alunos, por turma. 
 

Registo de Participação nas Aulas de Natação 

Escola Secundária das Laranjeiras 

2009/2010 

*5/20, fizeram aula 5 alunos numa turma de 20. 

Professor das turmas: ______________________ 

Turma/nº aula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Turma 6ºZ 5/20* 6/20 5/20 15/20 3/20 … … … … … … … … … … … … … … 
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Síntese   
 
1. Introdução 

1.1 Fundamentação do Estágio Profissional 

O Estágio Profissional, ao estar integrado no processo da minha formação, segue 

autores como Schön que defendem a incorporação nos currículos dos cursos 

profissionalizantes, uma forte componente de formação prática. A componente prática deve 

ocorrer no que Schön (1987) designa por reflective practicum, que define como uma situação 

que, aproximando os alunos ao mundo real, lhes permite aprender a fazer, fazendo.  

Num estágio que se orienta por esta corrente, o estudante estagiário, futuro professor, 

aprende a reflectir a prática, criando a possibilidade de aprender que a simples aplicação da 

regra é insuficiente, desenvolvendo novos raciocínios, novas maneiras de pensar, de 

compreender, de equacionar problemas e de agir. 

1.2 Finalidade e processo de realização do relatório 

O presente relatório prossegue o fim explícito de contribuir para a construção de uma 

postura profissional, reflecte a caminhada que tive de travar durante a minha formação 

enquanto professora de Educação Física, em direcção a uma palavra autêntica, de que eu 

mesmo sou autora, defendendo sempre um pensamento pessoal 

Ao longo do presente documento, identifico e coloco problemas, trabalha-os nas suas 

múltiplas facetas, reformulo-os uma e outra vez, e, a partir daí, construo o meu próprio 

conhecimento. 

Deste modo, o relatório final do EP pode enquadrar-se na categoria que Schön (1987) 

considera como a “reflexão sobre a reflexão na acção”, pois é uma reflexão à posteriori da 

reflexão já realizada durante todo o EP, considerando-se o relatório de estágio como o discurso 

a partir dos discursos que sobre a acção foram sendo produzidos.   

Ser reflexivo segundo Dewey (1933) implica uma investigação activa, voluntária, 

persistente e rigorosa daquilo que se julga acreditar ou daquilo que habitualmente se pratica, 

evidencia os motivos que justificam as nossas acções ou convicções e ilumina as 

consequências a que elas conduzem.  
 

2 – Enquadramento Biográfico 

2.1 – Reflexão autobiográfica 

Ao longo dos últimos anos tem-se afirmado cada vez mais que o professor é a pessoa, e 

a pessoa é o professor. É impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. 
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Ensinamos aquilo que somos e, naquilo que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos. 

(Nóvoa, 2009).  

Nesta viagem que percorro para me tornar professora, é determinante realizar um 

trabalho sobre mim própria, um trabalho de auto-analise e de auto-reflexão. Ser professora 

implica saber quem sou, as razoes pelas quais faço o que faço e consciencializar-me do lugar 

que ocupo na sociedade.  

Para Feiman-Nemser (1983) há uma fase prévia, designada pré formação, a qual 

comporta o conjunto de experiencias e representações que o candidato a professor possui e 

que poderão influenciar, de forma (in)consciente o seu percurso formativo e, concretamente a 

sua prática profissional 

Durante a formação académica é importante trazer à consciência estas pré-concepções, 

no sentido de elas não se tornarem entraves aos objectivos da formação de professores 

Eu enquanto estagiária e futura profissional docente possuo um plano de formação 

pessoal, onde considero a experiência e a reflexão como elementos auto-formativos. Assumo 

perante todos os desafios uma postura de empenhamento, de autoformação e autonomizante, 

tentando, sempre, descobrir em mim as potencialidades que detenho.  

Neste momento introspectivo, confesso que detenho duas grandes características, que 

considero essenciais para me tornarem progressivamente uma profissional mais capaz e 

competente na área que ocupo: a curiosidade e o espírito crítico. Se a minha incessante 

curiosidade me leva à busca de aprendizagem, informação e actualização de conhecimentos, 

já o meu espírito crítico faz com que eu não me conforme com as hipotéticas evidências que 

me são oferecidas, entrando deste modo em ruptura com os alguns saberes que já estão 

instalados na cultura profissional.  

 

2.2 Expectativas em relação ao estágio profissional 
Encontro-me num processo onde sou simultaneamente formanda e formadora, e se na 

função de formanda ainda me encontro numa fase de construção e desenvolvimento 

profissional, enquanto formadora tenho o dever perante o ministério, a sociedade e a escola de 

educar os alunos pelos quais sou responsável. 

Eu não concebo o meu desenvolvimento profissional sem o desenvolvimento dos meus 

alunos. Como tal, um dos meus primeiros objectivos neste EP, será desenvolver a competência 

dos alunos pelos quais sou responsável, pois só assim poderei desenvolver a minha 

competência.  

Se enquanto formadora as minhas expectativas passam por educar os meus alunos, e, 

mais especificamente, por educá-los através do desporto, enquanto formanda, as minhas 

expectativas relativamente ao estágio, recaem sobre uma premissa aparentemente axiomática: 

Aprender a ensinar com qualidade, transformar-me uma professora competente, numa 

profissional de excelência.  
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3 – Enquadramento da prática profissional 

3.1 Legitimação da Educação Física na escola  

Na área de EF a definição da matéria é um terreno vivamente disputado (Bain, 1990; 

Locke, 1990; Newell, 1990; Siedentop, 1990; Kretchmar; 1994). Como refere Bain (1990): “A 

educação física caracteriza-se por uma falta de consenso, não só acerca da missão e 

objectivos da área, mas também acerca da natureza da sua matéria. Todas estas perspectivas 

se cruzam, por sua vez, com perspectivas curriculares que se referenciam não só a uma 

estrutura de conteúdo, mas também, e sobretudo, a uma intenção para a experiência com esse 

conteúdo. 

Há algo que nenhuma perspectiva pode negar: aa  EEFF  éé  aa  úúnniiccaa  ddiisscciipplliinnaa  qquuee  vviissaa  

pprreeffeerreenncciiaallmmeennttee  aa  ccoorrppoorraalliiddaaddee.. A disciplina de EF é uma forma específica da relação do 

sistema educativo com o corpo. Dito de outro modo, é a disciplina que traduz a maneira como o 

sistema educativo olha o corpo, como o observa sob a perspectiva da sua possível importância 

educativa (Bento, 1999).  

O Desporto é a principal matéria do curriculum de EF, é dele que provém a grossa fatia 

dos conteúdos, habilidades e capacidades que se deve desenvolver nesta disciplina. Como tal, 

o Desporto deve ser reconhecido pela comunidade profissional em definitivo como prática 

cultural, possuidora de valor intrínseco, para a formação integral do aluno. 

O Desporto é um observatório pedagógico por excelência (Bento, 2004), pois educa em 

todas as frentes que a sociedade contemporânea impõe, tendo o privilégio de ser das poucas 

disciplinas escolares a ser tão eclético nas áreas educativas a que está a cargo, pois ele, além 

de educar a aprender, educa a agir, educa a viver em sociedade e educa a ser. 

 

3.2 A instituição “Escola”  

É na escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão. O 

registo das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são elementos 

centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas as rotinas que fazem avançar a 

profissão (Nóvoa, 2009). 

A valorização da escola como organização implica a elaboração de uma nova teoria 

curricular e o investimento dos estabelecimentos de ensino como lugares dotados de margens 

de autonomia, como espaços de formação e auto-formação participada, como centros de 

investigação e de experimentação, enfim, como núcleos de interacção social e de intervenção 

comunitária (Nóvoa, 1992). 

Barroso (1996) considera que, globalmente, o aparelho burocrático do Estado não 

consegue resolver eficazmente a complexidade de situações que o sistema educativo gera na 

actualidade, o que se traduz na transferência de poderes e funções do nível nacional e regional 
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para o nível local, reconhecendo a escola como um lugar central de gestão e a comunidade 

local, como um parceiro essencial na tomada de decisão. 

Como afirma Lima (1996) “Os actores escolares não jogam apenas um jogo com regras 

dadas, jogam-no com a capacidade estratégica de aplicarem selectivamente as regras 

disponíveis e mesmo de inventarem e construírem novas regras”. 

Neste primeiro ano de maior contacto com a realidade escolar, vivenciei as palavras 

anteriormente citadas de Lima, quando perante a entrada inesperada de “baixa médica” do 

meu professor cooperante, os órgãos pedagógicos e executivos da Escola Secundária das 

Laranjeiras, não se regeram por parâmetros normativos, sobrepondo o interesse pedagógico, 

neste caso a minha formação profissional, às leis e normas de conduta vigentes. 

Proporcionando deste modo a continuidade do estágio, e por consequente, a continuidade da 

minha caminhada formativa. 

 

3.3 O contexto real do Estágio Profissional 

Cabe ao Serviço de Educação Física e Desporto da Ilha de São Miguel dirigir todo o 

complexo. Como tal, o Conselho Directivo da escola não possui qualquer poder na gestão das 

instalações que servem como espaço de leccionação da disciplina de EF, disciplina obrigatória 

do programa curricular dos alunos.  

Este desligar de obrigações da escola, delegando exclusivamente nos Serviços de 

Desporto toda a responsabilidade pelas instalações que servem as aulas de EF, gerou ao 

longo do ano lectivo alguns contratempos que influenciaram as aulas de EF e actividades 

planeadas. 

Sendo visível como as relações escolares estão excessivamente burocratizadas, não 

tendo por vezes em conta as exigências dos critérios pedagógicos, revelando-se um entrave ao 

sucesso e à eficácia do ensino. 

 

A estrutura física do Complexo Desportivo  

A riqueza deste complexo desportivo expressa-se na quantidade e qualidade das 

instalações e materiais que aqui se podem encontrar. Apesar da quantidade de espaços 

permitir que cada turma, em cada aula, ocupe exclusivamente cada espaço, alguns problemas 

surgem, não estando estas instalações isentas de “defeitos”.  

Como é óbvio, possuir umas instalações deste calibre é um privilégio para qualquer 

professor de EF, no entanto há que observar a realidade tal como ela é, e não apenas através 

da sua aparência. Temos de levantar todos os problemas, de modo a planearmos com eficácia 

as nossas aulas, antecipando o maior número de contratempos possíveis. 
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4 – Realização da Prática Profissional 

4.1 Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem  

4.1.1 A Avaliação Prognóstica 

A Avaliação Prognóstica e o Departamento de EF da ESL 

AA  DDeetteeccççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::  aavvaalliiaaççããoo  iinniicciiaall  ddee  ffoorrmmaa  aannaallííttiiccaa  ddaass  mmooddaalliiddaaddeess..   

As tarefas de avaliação que o Projecto de Desporto e Educação Física (PDEF) da ESL 

contempla são, no meu entender, redutoras. Encarando a leccionação dos Jogos Desportivos 

Colectivos (JDC) segundo modelos analíticos, encaram o ensino dos JDC segundo a 

aprendizagem das suas componentes técnicas. 

AA  PPrroobblleemmaattiizzaaççããoo::  ccoonncceeppççããoo  ddoo  eennssiinnoo  ddooss  JJDDCC  
É necessário ter presente, no entanto, que na simplificação didáctica do ensino das 

habilidades do jogo, ao apresenta-las como habilidades fechadas, estas estão desprovidas da 

sua razão de ser mais importante, que é a de ser capaz de as utilizar em cada momento do 

jogo de uma forma deliberada e oportuna (Graça, 1994). 

O facto de a aprendizagem ser realizada em contexto analítico, esquece uma vertente 

decisiva, a ausência do contexto do jogo, a qual limita fortemente a acção dos intervenientes 

quando em situação competitiva. 

Como afirma Cordovil (1998, cit. Lopes 2004), nos JDC a técnica é apenas um meio, um 

instrumento para caracterizar uma acção, cujo resultado e objecto de avaliação é constituir 

uma referência para a determinação do sucesso.  

 

O estado inicial dos alunos 
As duas semanas iniciais do ano lectivo foram um choque para mim. Estava incrédula perante 

o baixo nível de conhecimento dos alunos. No meu ponto de vista, era inacreditável estar 

perante alunos do 9º ano de escolaridade, pois possuíam características de  alunos de 

iniciação. 
 
O conhecimento da turma através da ficha socioeconómica e desportivo-motora. 

AA  DDeetteeccççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::  ffaallttaa  ddee  aaddeessããoo  àà  pprrááttiiccaa  ddaa  mmooddaalliiddaaddee  ddee  nnaattaaççããoo..    

No momento de tratamento dos dados da ficha desportivo-motora, verifiquei que 15 

alunos (72% da turma) registaram que a modalidade de que menos gostavam era Natação. 

Perante esta constatação não poderia ficar indiferente. Quando questionados, sobre tal facto, a 

maioria dos alunos chegou a ser provocadora, afirmando que “nunca tinham feito natação em 

anos anteriores, e como tal este ano não iriam, igualmente, fazer”. Algo que me deixou 

incrédula, pois numa escola onde existe uma piscina a funcionar todos os dias, era 

pressuposto esta cultura estar enraizada.  
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AA  IInnvveessttiiggaaççããoo::  EEnnvvoollvviimmeennttoo  ddooss  aalluunnooss  ee  ddooss  EEnnccaarrrreeggaaddooss  ddee  EEdduuccaaççããoo.. 

Numa primeira fase, pedi que cada aluno me escrevesse uma carta com os motivos de 

possuir esta relação com as aulas de natação, incentivando a serem o mais honestos possível, 

para que eu, deste modo, os pudesse compreender. 

O passo seguinte foi confrontar os Encarregados de Educação com o problema. Assim, 

tentava alargar o espaço de compreensão do problema, procurando ajuda externa. 

Os Encarregados de Educação, apesar de inicialmente abalados com as informações, 

de imediato tomaram partidos dos seus filhos e educandos, pois “se o meu filho não quer, não 

o vou obrigar”. Com esta atitude, os Encarregados de Educação colocaram-se contra as 

necessidades do aluno. Esta contradição ilustra bem as dificuldades da relação entre a escola 

e a família, e as duas funções complementares que as duas instituições têm de desempenhar.  

4.1.2 O Planeamento  

O Planeamento Anual 
DDeetteeccççããoo  ddoo  PPrroobblleemmaa::  DDeemmaassiiaaddaass  mmooddaalliiddaaddeess  ccoomm  ccaarráácctteerr  nnuucclleeaarr,,  oorriiggiinnaannddoo  UUTT  ccoomm  

dduurraaççããoo  rreedduuzziiddaa..   

Atendendo às características da escola, é compreensível a introdução da Natação e do 

Judo como matérias obrigatórias, algo que não se verifica no Programa Nacional de EF. No 

entanto, este ajustamento do departamento deveria ter contemplado que se duas modalidades 

passam a possuir este carácter, necessariamente haverá modalidades que, apesar de estarem 

abrangidas no Programa Nacional de EF como nucleares, terão de deixar de o ser, 

devidamente justificadas face às características da escola, em prol de um ensino de qualidade.  

Esta organização disciplinar revelou-se, ainda, demasiado rígida e inflexível. No meu 

entender, as normas não deverão ser rígidas nem inflexíveis, e perante problemas concretos, 

que põe em causa a aprendizagem dos alunos o professor deve abdicar da conduta normativa 

que a sua profissão exige, adoptando em contra partida uma conduta de normatividade. A 

normatividade evoca o processo de transformação e de contestação de normas existentes, ou 

de criação de novas normas (Postic, 1979, cit. Matos 1999:187). 

 O Planeamento da Unidade Temática 
Estava seguramente perante um modelo tradicional, que aborda a EF através de 

múltiplas actividades (Jewett et al, 1985). Como refere Jewett et al. (1985), com esta filosofia 

vivencia-se um estado permanente de iniciação e aprendizagem descontextualizada, afirmando 

ainda que, esta orientação curricular favorece os mais aptos em detrimento dos menos 

habilidosos.  

O autor concluiu que este modelo se baseia nas seguintes características estruturais: 

pequenas unidades temáticas; progressão pedagógica diminuta, ou mesmo inexistente; níveis 
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mínimos de instrução, intervenção e exigência durante o jogo; poucas ou nenhumas 

intervenções para adaptar o jogo a níveis de habilidade. 
Esta realidade pareceu-me desoladora e mesmo desconcertante para quem está a 

iniciar a carreira, quando possuo uma enorme vontade de ensinar. Pois segundo a revisão 

bibliográfica, o resultado era apenas um: os alunos não evoluem e não aprendem através desta 

orientação disciplinar. 

Havia apenas duas realidades às quais não poderia fugir: efectivamente as UT eram 

extremamente reduzidas e o nível de competência dos alunos era igualmente diminuto.  

 

O Plano de Aula 
O plano de aula, enquanto um plano de acção, congrega não só os objectivos e as tarefas de 

aprendizagem, mas também um outro conjunto de preocupações. Apesar de nem sempre 

todas estas questões virem escritas no plano de aula, elas eram contempladas. Podendo 

mesmo ser a causa da não realização de um exercício em detrimento de outro, cuja sua 

organização contribuísse mais para a ecologia da aula. Sendo que a ecologia da aula  foi tido 

em conta, em cada momento do planeamento, isto é a interacção entre o sistema de gestão, o 

de instrução e o de interacção social entre os alunos 

CCoonncceeppççããoo  ddaa  aauullaa  ee  mmaanniippuullaaççããoo  ddaass  ttaarreeffaass  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  

Por de trás de uma boa gestão de aula, está um planeamento devidamente projectado 

para esse fim. Desde muito cedo eu não senti que a eficácia da aula fosse comprometida por 

questões da área da gestão. E, na minha opinião, esse êxito deve-se, em grande parte, à 

utilização, de aula para aula, em qualquer modalidade, de  2 ou 3 exercícios base, em que me 

centrei, a partir dos quais fui introduzindo variáveis de evolução que estimulassem os alunos a 

realizarem os objectivos comportamentais implícitos na tarefa.  

CCoonncceeppççããoo  ddaa  aauullaa  ee  nníívveeiiss  ddee  ddeesseemmppeennhhoo  

A preocupação de olhar o aluno concreto é visível, ao longo do EP, em 3 momentos 

distintos: 1) quando realizo, para cada aula, mais do que um desenvolvimento do plano de 

aula, correspondendo cada exercitação do plano a um nível de ensino distinto; 2) quando ao 

longo da aula, direcciono mais feedback’s individuais do que interacções gerais para a turma; 

3) quando nas reflexões sobre a aula, especifico as dificuldades e progressões de determinado 

aluno. 

Mais especificamente nos JDC, apesar de terem existido dois ou três grupos de 

trabalho/níveis de jogo distintos, não implicou, como referi anteriormente que os elementos do 

grupo fossem estanques. Isto é: alunos do nível superior poderão trabalhar com alunos de nível 

mais atrasado, ajudando-os a solucionar alguns problemas, funcionando , assim, como um 

“Player Coach”.  Assim como aqueles alunos que começam a demonstrar mais à vontade no 

jogo subiam de nível, momentaneamente, para adquirirem novas experiências e 

experimentarem novos desafios para a sua evolução. 
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Apesar de, num grande número de modalidades, ter realizado uma diferenciação 

exaustiva do plano de aula, isso não significou que a aula retratasse duas ou três aulas 

distintas, em que o único elo de ligação fosse o professor e o horário. 

CCoonncceeppççããoo  ddaa  aauullaa  ee  aauuttoonnoommiiaa  ddooss  aalluunnooss 

A estratégia, utilizada na modalidade de ginástica, não só não dispersou a organização 

da aula, perante alunos com níveis de aprendizagem tão distintos, como concorreu para o 

desenvolvimento da autonomia dos alunos. Sendo que trabalhar a autonomia é envolver 

activamente o aluno no processo de ensino-aprendizagem, ajudando-o a construir capacidades 

de ler e interpretar os erros que comete no processo de aprendizagem. Para concretizar este 

objectivo, foi utilizado o modelo de “ensino ao par” (Peer Teaching Model), desenvolvido por 

Metzler (2000).  

CCoonncceeppççããoo  ddaa  aauullaa  ee  aa  iinnfflluuêênncciiaa  ddoo  MMooddeelloo  ddee  EEdduuccaaççããoo  DDeessppoorrttiivvaa   

O Modelo de Educação Desportiva (MED) opõe-se à perspectiva tradicional de EF, que 

está enraizada na nossa escola, que obriga à leccionação de múltiplas actividades com 

reduzido tempo dedicado a cada uma delas. 

aquando do planeamento da aula, a consumação da competição tinha de estar sempre 

presente, quer se tratasse da modalidade de Judo, ou natação, ou atletismo ou de JDC.  

O aproveitamento do valor pedagógico da competição, teve uma expressão muito 

vincada. Foi encarada tão seriamente por mim, que na modalidade de Voleibol, toda a aula era 

uma competição. 

O MED influenciou igualmente o meu plano aquando da inclusão de “eventos 

culminantes” que correspondiam ao término da UT 

Enquanto evento competitivo, este era planeado adequadamente, com preparação de 

documentos para registo de resultados, culminando  num evento de entrega de medalhas. De 

realçar, ainda, o facto do fair-play ser considerado para a atribuição de pontuação o que, mais 

uma vez, alude a valência pedagógica do Desporto, principalmente no âmbito da formação 

pessoal e social dos alunos.  

 

4.1.3 Realização do processo de ensino-aprendizagem  
O ensino é criado duas vezes: primeiro na concepção e depois na realidade (Bento, 

2003). A aula tem naturalmente mais facetas do que aquelas que podem ser contempladas no 

seu planeamento e preparação. No processo de realização do ensino é marcado pela 

imprevisibilidade, sendo frequentemente necessária uma rápida reacção intuitiva.  

Tendo por base um plano de aula devidamente estruturado, respeitando todas as 

problemáticas expostas ao longo do presente relatório, cabe ao professor, no momento da 

realização do ensino, de modo a responder às exigências da aula que concorrem para um 

ensino eficaz, centrar a sua atenção em 3 grandes categorias do comportamento: gestão, 
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instrução, observação e supervisão activa dos alunos durante os períodos de prática (Rink, 

1996). 

 

Gestão da aula 
Um sistema de tarefas de gestão eficaz é de extrema importância porque poupa tempo. 

Visto o tempo ser um dos pontos preciosos que os professores possuem, devido à sua 

importância na aprendizagem, então rentabilizar o reduzido tempo útil da aula, tornou-se num 

dos meus primeiros objectivos no EP.  

Para um sistema de tarefas de gestão eficaz comecei com o estabelecimento de regras 

e rotinas claras. Tenho consciência que fui intransigente no cumprimento de regras e rotinas, e, 

talvez por isso, obtive muito precocemente um bom ritmo de aula, fluído, com tempos de 

transição reduzidos, e, portanto, uma rentabilização do tempo de aula. 

Os alunos sabiam claramente o que fazer, como fazê-lo e quando, caso se trata-se de 

um momento para reunir ou dispersar, ou para arrumar material, formar grupos, etc.  

Apesar desta aparente severidade, nesta fase inicial, esta foi sendo amenizada com o 

próprio fluir do tempo. E, naturalmente isto foi parte de um processo de construção de uma 

relação com os alunos, com o objectivo de construir um clima harmonioso. 

 

Instrução 
Quando iniciei o EP, tinha algumas concepções teóricas de como deveria ser realizada a 

instrução de uma tarefa, de modo a que esta não fosse ambígua aquando da sua aplicação 

pelos alunos. Deste modo, as minhas principais preocupações no inicio do EP, passavam pela 

necessidade de tornar claro aos alunos o objectivo da tarefa motora, os critérios de êxito da 

actividade e as disposições organizativas que sustentavam a prática. Assim sendo, aliado às 

estratégias referidas, surge a necessidade de uma permanente demonstração da tarefa 

motora. , a demonstração em parceria com a exposição, assume no âmbito das actividades 

desportivas um papel fundamental, na medida em que possibilita a visualização por parte do 

praticante dos movimentos a efectuar, da dinâmica da tarefa e da sua organização. 

Passei a direccionar os meus esforços nos momentos de instrução para a captação da 

atenção dos alunos. Tendo agora consciência que alunos em silencio e a olharem para a 

demonstração, não correspondem necessariamente a alunos atentos. 

Deste modo, passei a controlar a compreensão da informação. Deixando de perguntar 

se existiam dúvidas, já que muitas vezes os alunos, talvez por inibição não as colocavam. 

Passei a colocar questões concretas aos alunos. 

Ao utilizar o questionamento, além de aumentar a atenção dos alunos no momento da 

instrução, quando aliei esta estratégia à compreensão do erro, possibilitei-lhes o acesso à 

construção de respostas, suportadas numa interpretação situada das acções, onde são as 

experiências de aprendizagem que são interpretadas e compreendidas e não o resultado 
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obtido (Rosado & Mesquita, 2009). Pois o erro, faz parte das experiências de aprendizagem 

que necessitam de ser interpretadas pelos alunos, no sentido destes compreenderem o que, de 

facto, necessita de ser melhorado (Rosado & Mesquita, 2009). 

 

Observação e supervisão activa dos alunos durante os períodos de prática 
Sempre questionei os alunos, nos momentos onde parava a tarefa, para que antes de 

decidirem o que fazer, realizassem uma análise cuidada das situações-problema, 

equacionassem as alternativas de solução, adoptando uma solução ajustada às 

particularidades contextuais. Neste género de supervisão, o aluno é exposto a uma situação 

problema e é incitado a procurar soluções, verbalizá-las, discuti-las, explicá-las, ajudado pelas 

questões estratégicas do professor, em jeito de “descoberta guiada” (Mesquita,2004).  

Este estilo de actuação está intimamente relacionado com as minhas concepções de 

ensino-aprendizagem dos JDC, pois sempre guiei a minha actuação pelo modelo Teaching 

Games for Understanding (TGfU) de Bunker e Thorpe (1982). Os jogos são apresentados 

sobre uma perspectiva global e com um conjunto de preocupações; desde o apelo à tomada de 

consciência dos problemas tácticos elementares colocados pelo jogo, ao treino da tomada de 

decisão ao nível do “QUÊ’; do “QUANDO” e do “COMO” fazer.  

 

4.1.4 Análise e Avaliação do Ensino 
Sendo claro que a avaliação é parte integrante do ciclo de aprendizagem, torna-se 

relevante centrar-me naquilo que deve ser sujeito a avaliação: o produto e o processo.  

A avaliação do produto é a primeira possibilidade de adquirir dados acerca da qualidade 

do trabalho lectivo ou de uma UT, resumindo-se ao controlo dos resultados obtidos pelos 

alunos, isto é, os objectivos alcançados. No entanto, sem a análise do processo não se 

descortinam referências que podem levar a uma melhoria do ensino.  

Segundo Bento (2003), na análise do processo podemos ainda distinguir a análise de 

variáveis da parte professor, relacionam-se directamente com o comportamento do professor, 

ou seja, o que faz, como o faz, como gere a aula, como se comporta perante os casos de 

indisciplina. E a análise de variáveis do processo do aluno, são os comportamentos dos alunos 

que facilitam, ou dificultam, o processo de aprendizagem.  

 
A avaliação do produto 

O momento de avaliação do produto, não existe apenas para classificar o aluno, é de 

igual importância analisar se os objectivos, aos quais me propus, inicialmente, a desenvolver 

foram alcançados, e mais importante ainda, se os alunos evoluíram ao longo do processo.  

Posso afirmar que, em todas as modalidades, todos os alunos evoluíram e atingiram os 

objectivos propostos. No entanto, nem todos os alunos atingiram o mesmo nível de 
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performance, pois também partiram com objectivos diferenciados devido à individualização que 

sempre primei. 

A meio do 2º período, realizai um teste de retenção à modalidade de Basquetebol, 

modalidade essa leccionada apenas no 1º período, ao longo de 8 aulas, tal como a maioria das 

modalidades. O teste de retenção é igual ao teste de avaliação inicial e avaliação sumativa 

realizado na última aula da UT, como tal, tratou-se de realizar um jogo de basquetebol, 3x3 em 

½ campo.  

Eu não queria acreditar no que observava. Se recuasse uns meses, até á aula de 

avaliação inicial desta modalidade, as diferenças seriam mínimas. O essencial da matéria que 

foi transmitido não estava a ser aplicado: ocupação dos spots passe e corte para o cesto, se 

não recebe reajusta.  

 
A avaliação do processo 

Tal com referi anteriormente a avaliação do produto foi contínua, ocorrenddo em todas 

as aulas, como resultado da interacção do aluno com o professor, com os colegas e com o 

próprio, e se revela nos desafios colocados, nos feedbacks emitidos, na adaptação das tarefas, 

na reorganização de grupos, nas decisões relativas a problemas de disciplina, e mais 

importante ainda, no registo que realizava dos progressos dos alunos aquando do momento de 

realizar a reflexão da aula.  

É através do conjunto das avaliações formativas, de carácter formal ou informal, que é possível 

balizar o grau de domínio atingido num determinado momento do processo de ensino, 

regulando-o.  

A reflexão posterior sobre a aula, no meu EP, era a base para o reajustamento 

na planificação das próximas aulas, uma vez que proporcionava uma definição mais 

exacta do nível de partida dos alunos para a aula seguinte. A reflexão era guiada por 

meio da comparação dos objectivos e do processo, previamente estabelecidos e 

programados, com os resultados alcançados e com o decurso realmente verificado. 

 

4.2 Participação na Escola  

Actividades do Departamento de EF 
No sentido de participar na gestão de recursos da organização e de coordenar eventos 

desportivos, surgiram as seguintes provas onde, além de as organizar, tive a função de 

directora de prova: Corta Mato Escolar Jovem; Mega Sprinter. 

No entanto, todos estes projectos foram realizados com a escola e para a escola. 

O Desporto Escolar na ESL 
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Na região Autónoma dos Açores, e mais especificamente na ESL, o Desporto Escolar 

assume forma através das Actividades Desportivas Escolares (ADE’s). Ao abraçar este 

projecto foi com o intuito de este ser um excelente momento de alargar a minha acção 

pedagógica além do espaço da sala de aula, sendo mais uma ocasião onde poderia exercitar a 

minha acção como professora, principalmente no domínio da transmissão de conteúdos com 

um grau de exigência superior aos da minha turma.  

Contudo, ainda na fase de detecção de talentos para a constituição das selecções, a 

escola recebeu directrizes do Governo Regional, informando que as horas destinadas às 

ADE’s, apesar de continuarem a fazer parte do horário dos professores, passariam a ser 

consideradas “horas não lectivas”. Esta decisão teve impacto no funcionamento das ADE’s, 

pois as selecções de cada modalidade foram suspensas. No entanto, como os professores 

continuavam a ter no seu horário esta actividade, estes decidiram que, consoante os alunos 

presentes em cada dia, se realizariam jogos de diferentes modalidades, marcando ainda 2 

torneios ao longo do ano, abertos a toda a escola. A verdade é que estas actividades se 

revelaram desprovidas de qualquer intenção de ensino, sem quaisquer progressões 

pedagógicas. Aos poucos alunos que se deslocavam a estas actividades eram-lhes entregue 

uma bola. 

Retirei uma grande lição, ao vivenciar a ténue linha que separa o sucesso, do insucesso 

escolar, visualizando que basta o professor, não querer, não estar motivado, para que o 

resultado educativo muda. O professor até pode possuir todas as competências para um 

ensino de excelência, no entanto se este não estiver motivado, os resultados não surgirão. 

 

Direcção de Turma 
A participação activa na acção do papel da Direcção de Turma (DT) foi uma das 

actividades desenvolvidas no EP. Este acompanhamento foi deveras importante, pois a nível 

profissional posso ter de assumir esta função em anos vindouros, possuindo neste momento 

um vasto conhecimento sobre a função a exercer.  

Ao nível da minha acção educativa, permitiu-me a aquisição de um vasto conhecimento 

familiar, particular, interdisciplinar e psicológico dos alunos, conduzindo-me à tomada de 

decisões mais ajustadas perante cada aluno, e antevendo e compreendendo casos 

problemáticos. Foi através da minha proximidade com a direcção de turma que compreendi o 

porquê do meu insucesso inicial nos momentos de instrução, ao verificar que, aulas após aula, 

todos os professores registavam que a turma era indisciplinada, excessivamente faladora, 

possuindo elevado grau de desatenção. 

 

4.3 Relação com a Comunidade 

Promover a participação dos alunos da Escola Secundária das Laranjeiras 
nas aulas de natação  
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Este projecto surgiu não para estabelecer laços com as entidades desportivas que 

rodeiam a comunidade escolar, mas fortalecer os laços que já existem, de modo a colmatar 

algumas lacunas dessa mesma parceria.  

Ao contrário de anos anteriores, foi imposto aos alunos o uso de tanga/sunga de licra 

nas aulas de natação. Esta medida meramente administrativa teve repercussões educativas 

bastante negativas. Deste modo, este projecto surge de um problema que surgiu não só minha 

acção pedagógica, assim como na dos restantes colegas do departamento 

Era meu intuito, através deste estudo, revelar os principais obstáculos para a prática de 

natação na ESL, e assim, poderem ser encontradas soluções ao nível escolar e nas relações 

com a comunidade, com o objectivo final de aumentar o número de alunos que aderem à 

prática desta modalidade. 

Consequentemente, o aumento da adesão às aulas desta modalidade, levaria a uma 

evolução da competência motora e desportivo dos alunos, logo, estaríamos a convergir para a 

concretização dos objectivos para os quais esta disciplina foi criada. 

 
Visita de estudo à cascata do “Sanguinho”: Trilho pedestre do Salto do Prego. 

Esta actividade surgiu para apresentar aos alunos as alternativas que o meio ambiente 

oferece para a prática de actividades desportivas, sem que para isso seja necessário estar 

associado a um clube, que implica sempre encargos para os Encarregados de Educação. 

Através desta actividade foi minha intenção dar a conhecer aos alunos locais mais 

distantes da sua zona habitacional; promover o gosto e o respeito pelo meio ambiente; incutir 

nos alunos o sentido da responsabilidade e de autonomia; Abordar conteúdos programáticos, 

cujo ensino seria mais difícil nas instalações escolares, neste caso, desportos da natureza: 

pediatrismo, seguindo trilhos oficiais; Desenvolver a resistência dos alunos de forma lúdica e 

atractiva (caminhada de 5km, atingindo os 250 metros de altitude aos 2,5km).  

Através deste projecto foi criada uma parceria entre a escola e a comunidade que a 

rodeia, tendo como principal objectivo, o enriquecimento curricular dos alunos.  

 

5- Conclusão 
Numa relação constante entre a teoria e a prática, foi meu objectivo gerar a minha 

própria experiência, agora eu entendo que a “Experiência” não é o que aconteceu comigo, mas 

sim, o que fiz com aquilo que me aconteceu.  

A ambição de me tornar uma profissional competente torna-se agora menos utópica. 

Sinto que cresci, e esse crescimento foi fruto do caminho percorrido entre a reflexão, a 

investigação e a acção.  

Este é um livro que se fecha, mas o meu desenvolvimento pessoal continua aberto, 

estando neste momento expectante pelo inicio do próximo capítulo “O ingresso na carreira 

docente”.  
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Novos desafios me serão lançados, e as competências que adquiri este ano, as soluções 

que construí para determinados problemas, terão de ser revistas, num processo inacabado de 

investigação-acção. 

Contudo, neste momento em que me preparo para ingressar na carreira docente, há algo 

que me inquieta e me deixa reticente: O nível de aprendizagem dos alunos. 
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