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“En una Vila naci  

Fue deseo de dios, crecer e sobrevivir  

A la humilde expresión. 

Enfrentar la adversidad con a fan de ganar 

A cada paso la vida 

En un portero forje  

Una surda inmortal 

Con experiencia, sedienta ambición de llegar. 

De cebollita soñaba jugar un mundial  

y conságrame en primero, 

Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar...” 
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RESUMO 
 

 

Relatório de Estágio na obtenção do 2º Ciclo de Estudos conducentes ao grau 

de Mestre em Ensino Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Na condição de estagiário, realizei o meu estágio 

profissional na escola Básica e Secundária do Cerco com o objetivo de dar 

continuidade à aprendizagem do desempenho de todas as funções na 

atividade de docente inserido num núcleo de estágio composto por três 

elementos, um professor cooperante pertencente aos quadros da escola e um 

professor orientador da faculdade. A realização deste trabalho também tem 

como objetivo refletir, analisar e rever todo o meu percurso na escola, que me 

permitiu desenvolver e aperfeiçoar algumas das minhas capacidades como 

professor, proporcionando-me, assim, um maior crescimento quer pessoal, 

quer profissional, nas várias áreas de intervenção na comunidade escolar. Este 

relatório estende-se por diferentes capítulos - a Introdução, a Dimensão 

pessoal onde retrato o meu percurso de vida até à realização do Estágio 

Profissional, o Enquadramento da Prática Profissional onde está inserida a 

Prática letiva e a caraterização do núcleo de estágio e dos alunos, um resumo 

das atividades realizadas ao longo do ano letivo e, por fim, a Conclusão, sobre 

todo o meu percurso como professor estagiário, bem como as minhas 

espectativas e motivações futuras.  
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ABSTRACT 
 

Training Report in obtaining the 2nd cycle of studies leading to the master’s 

degree in Teaching of Physical Education in Basic and Secundary education, of 

Faculdade de Desporto da Universdidade do porto.   

 In trainee condition, I did my internship in Escola Básica e Secundária 

do Cerco in order to continue learning about the performance of all related 

functions as a teacher. Belonging to a team of three elements, a cooperating 

teacher belonging to the school staff and a guiding college professor. This work 

also aims to reflect, analyze and review all my journey undertaken in the school, 

which allowed me to develop and improve some of my skills as a teacher, thus 

allowing me greater personal and professional growth in the various areas of 

intervention in the school community. 

This report extends over different chapters: Introduction, personal dimension 

where it describes my life path until the end of the professional internship; the 

Professional Practice of framework where it operates, the Professional Practice 

which are characterized the training group and the students; It will also 

summarize the activities carried out during the school year and the conclusion 

of my entire career as a trainee teacher, and my hopes and future motivations. 
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TEACHING / LEARNING, REFLECTION 
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Quanto mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha 

docência, tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não 

chega apenas no encontro do achado mas faz parte do processo de busca.  

Paulo Freire, Pedagogia da autonomia, p. 160. 

 

É cada vez mais importante, ao longo do crescimento e do 

desenvolvimento de um indivíduo, de forma a estabelecer uma ponte entre a 

teoria e a prática, dispor de uma formação que complete e aperfeiçoe as 

competências sócio-profissionais e o conhecimento do mundo profissional. 

 Deste modo, o estágio, parte integrante do 2º ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundários, da Faculdade da Universidade do Porto, a par da 

realização de um Relatório de Estágio de cariz científico, possibilita ao aluno a 

ligação entre a vertente prática e a teórica. 

 Existe a possibilidade de aquisição de novos conhecimentos teóricos e 

técnicos numa articulação entre a formação e as vivências preconizadas em 

contexto de trabalho, daí que os profissionais da área, devidamente articulados 

com os supervisores, acompanhem os alunos. 

 O presente trabalho insere-se no âmbito de um 2º ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física no Ensino 

Básico e Secundário que se fundamenta na vivência assumida junto da escola 

Básica e Secundária do Cerco e a Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

 Relativamente às funções desempenhadas, existiu um 

acompanhamento de todo o processo, estando ligado às turmas 6ºA, 7ºC, 11ºC 

e como professor titular da turma 11ºA existiu um envolvimento em todo o 

processo inerente ao desenvolvimento dos alunos e um acompanhamento de 

todas as aulas e reuniões. 
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 O objetivo passa também pela criação de um Relatório de Estágio, bem 

como todo o seu material de suporte, estabelecendo relações de forma a 

perceber a construção do mesmo, o seu desenvolvimento e a sua aplicação ao 

longo de um ano letivo.  

Baseado na observação, na interpretação e na análise que foi feita ao longo 

deste estágio, nestes escalões etários e com vista ao seu desenvolvimento, o 

objetivo geral passa por preparar o enquadramento geral dos alunos. Trabalhar 

segundo os princípios da escola que estão associados ao respetivo ano de 

escolaridade. Transmitir os valores, a imagem. Alimentar o entendimento inicial 

do jogo, fazendo-o evoluir para níveis cada vez maiores de complexidade, criar 

contextos relativos a um jogar que permita ser manifestado com regularidade e, 

fundamentalmente, oferecer um momento de liberdade e de criatividade em 

que é permitido aos alunos corresponder à imprevisibilidade e resolver os 

problemas que o jogo lhes apresente, conseguindo assim, dotar as crianças de 

critério. O grande e principal objetivo, num processo de formação, passa por 

desenvolver as características, desenvolvendo-as e tornando as crianças 

especialistas no que fazem melhor. Criar um grande nível de competitividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.DIMENSÃO PESSOAL 
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Desde que nasci que a minha vida está ligada ao desporto, seja 

recreativo ou federado, e sempre houve algo “nele” que me atraiu e me 

continua a atrair. O porquê dessa atração foi descoberto ainda era menino, pois 

interessava-me cada vez mais pelos vários desportos que existiam, querendo 

sempre saber mais sobre cada um e todos eles.  

2.1 O Caminho percorrido 
 

 Nasci a 12 de dezembro de 1985 e desde pequeno era irrequieto. Desde 

os meus 7 anos pratiquei desportos que fogem um pouco aos aspetos culturais 

portugueses. Por ter nascido na Venezuela, desde tenra idade pratiquei 

natação (nível federado) e desportos coletivos (não federados) como o 

basquetebol e o beisebol, pois é um país que a nível cultural sofre muita 

influência americana. 

Somente após a minha chegada a Portugal é que a minha vida 

desportiva mudou um pouco, visto que as escolas, não possuíam as condições 

a que estava habituado na Venezuela. Sendo assim e infelizmente, a prática de 

natação acabou e comecei a praticar bodyboard. Mais tarde, como era 

inevitável, comecei a direcionar mais o meu interesse para o futebol (nível 

federado) desporto rei em Portugal. Pratiquei futebol até aos séniores (24 

anos), entre outras modalidades como voleibol, andebol, basquetebol e 

atletismo, fosse através da escola (jogos juvenis de gaia) ou de uma forma 

recreativa com os amigos. Enfim, um vasto leque de modalidades que se 

mostraram muito ricas no meu desenvolvimento pessoal, cultural e social. 

 

Seguindo este percurso de vida, cheguei à conclusão que muitas das minhas 

experiências, momentos bons ou maus estiveram sempre relacionadas com o 

desporto. Assim sendo, e aliando-se tudo isto à vontade de ensinar, era mais 

do que óbvio para mim, escolher e tirar uma formação desportiva para poder 

continuar ligado ao desporto. 
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Mas antes de essa escolha ser realmente feita, ainda duvidei devido às 

influências do meu pai, pois também gostava muito das engenharias e por isso 

no secundário segui um curso científico natural que me forneceu bastantes 

conhecimentos fora do âmbito do desporto. Esta opção foi-me benéfica pois 

permitiu alargar os meus conhecimentos e tomar, futuramente, uma decisão 

mais consciente. Com o secundário terminado e com toda a ligação que ainda 

continuava a sentir pelo desporto, tornou-se óbvio, para mim, seguir uma 

formação que permitisse continuar ligado a esse mundo. Decidi tirar a 

licenciatura em educação física e desporto no instituto superior das ciências 

educativas de Odivelas. Foi aí e durante três anos, que tudo se tornou mais 

claro e me deu a certeza de querer prosseguir a minha formação no ensino da 

educação física. 

Com o curso finalizado surge a minha primeira proposta de emprego na escola 

de formação Milan Scuola Calcio no Boavista futebol clube. Aqui surge a 

oportunidade de trabalhar com crianças de tenra idade, e as primeiras 

dificuldades sentidas no ensino da educação física. Assim sendo decidi 

continuar a minha formação tirando o 1º nível de treinador de futebol junto da 

associação de futebol do porto e o mestrado em ensino básico e secundário na 

faculdade de desporto da Universidade do Porto. Penso que estas formações 

só têm contribuído para o meu amadurecimento não só a nível pessoal, mas 

também Profissional, visto ser agora muito melhor “professor” do que era no 

final da minha licenciatura, ou seja, consigo ter uma melhor perceção dos meus 

reais conhecimentos e lacunas, tentando sempre melhorar este último aspeto 

ou por formações constantes ou por leitura de livros ou artigos desportivos. 

Consigo, também, prestar uma melhor aplicação dos meus conhecimentos, o 

que me e levou a ser campeão, como treinador de futebol, no Vilanovense F.C 

nos escalões dos sub-10 e sub-16. Isto abriu-me as portas de outros clubes, 

como o clube desportivo do Candal e o Leixões futebol clube onde me encontro 

atualmente a treinar os escalões sub-10 e sub-9. 

Tendo trabalhado sempre com crianças, cada vez mais acho importante esta 

formação nos ensinos básico e secundário, pois cada vez se procura  

direcionar o ensino da educação física para as várias fases de 
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desenvolvimento não só cognitivo, como motor, das crianças. Sendo assim, e 

optando por este mestrado sabia que seria complicado e muito trabalhoso, não 

só por viver com a minha namorada, sendo a minha primeira experiência a 

viver fora de casa dos pais, mas também por trabalhar num ginásio e num 

clube de futebol, o que me faz ter de gerir o meu tempo da melhor maneira 

possível para poder dar resposta a todas as minhas responsabilidades. 

Tendo este ano a oportunidade de seguir para estágio e concluir o meu curso, 

o estágio profissional surge como o culminar da etapa do ensino, uma vez que 

mais tarde gostaria de tirar o mestrado em alto rendimento, direcionado 

também às minhas capacidades para voos mais altos a nível desportivo. 

Contudo este estágio visa colocar em prática a teoria adquirida até agora, a 

experimentação de estratégias, ideias, conceções e conhecimentos num 

ambiente real, sempre com uma supervisão que possa colmatar e corrigir os 

erros que ainda possa cometer dado que, pois é através da correção desses 

erros que aprendemos, e sem essa supervisão dificilmente me iria aperceber. 

No entanto, não é apenas para aprender a ensinar que se apresenta esta etapa 

formativa, mas também para me dar a verdadeira realidade dos aspetos que 

surgem à volta da planificação e as vivências no ambiente escolar, quer na 

relação com os alunos, quer com o restante corpo docente e não docente.  
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2.2 Expectativas em relação à escola/ Estágio Profissional 
 

O meu primeiro contacto com a escola deu-se de uma forma atribulada, 

visto não estar a contar ir para estágio este ano. Fui informado poucos dias 

antes do início das aulas que poderia estagiar na escola básica e secundária 

do Cerco. Esse contacto deu-se quase em primeira mão com a apresentação 

da professora Dárida Castro e o meu colega de estágio João Castro. Dias 

depois, num segundo momento, iniciei já o contacto com os funcionários e 

restantes professores. Fui também muito bem recebido pelo grupo de 

professores de Educação Física que aparentou ser bastante recetivo e 

disponível para me ajudar em tudo o que precisasse. Estranho foi entrar numa 

escola que, previamente, na faculdade, nos avisaram que era bastante 

complicada. Não digo o contrário, porém penso que os relatos que me foram 

transmitidos parecem ser um pouco exagerados, visto ter aí lecionado e sentir 

que por mais complicada e volátil que seja a escola, ainda possui uma boa 

comunidade e crianças bastante motivadas, educadas e com bastante vontade 

de aprender. 

Estranho é, também, como estudante e professor estagiário que sou, ouvir 

crianças a chamar-me de “stor” ou “professor”, ou seja, já estava habituado a 

ser líder e a ter responsabilidades, porém ouvir funcionários e crianças a 

tratarem-me assim, faz-me sentir ainda mais responsável por aquilo que estou 

a fazer. Tendo sentido esta mesma fora dos clubes ou ginásios senti e sinto um 

maior empenho relativamente aos meus conhecimentos pois sinto que mesmo 

não dominando ou não possuindo um conhecimento tão aprofundado em todas 

as modalidades, devo procurar evoluir esse aspetos pois as crianças vão 

procurar sempre as minhas respostas para as suas dúvidas.  

 

Como fiz toda a minha educação no ensino privado é diferente esta nova 

perspetiva que me surgiu da escola, pois um estabelecimento de ensino 

público é completamente diferente daquilo que estive habituado. Porém, tentei 

rapidamente fechar essa lacuna do funcionamento de escola. Tendo em conta 

a minha personalidade, alterei e adaptei-me um pouco, tentei não ser tao rígido 
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ou autoritário como sou nos treinos, onde puxo pelos meus atletas ao máximo 

e tentei adotar uma postura que se enquadre melhor a esta nova realidade, 

visto ser uma escola com algumas crianças problemáticas e com muitas 

crianças de etnia cigana. Empenhei-me para que este estágio me permitisse 

criar estratégias para melhor adaptar o ensino e este tipo de crianças e 

comunidades. Sei que foi uma etapa difícil, mas com muito trabalho e 

dedicação, consegui atingir os objetivos traçados por mim, pela professora 

Dárida Castro e pelo professor orientador. sou bastante objetivo, sei o que 

quero e pelo que luto. Assim, quando quero realmente uma coisa, vou até ao 

fim, dure o tempo que durar e custe o que custar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA 
 PROFFISIONAL 
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3.1 O Enquadramento da Prática Profissional  
 

 Neste capítulo serão referidos todos os pontos que circunscrevem o 

estágio, no que diz respeito à parte da aplicação prática. Começarei por 

realizar a caracterização da escola onde realizei o estágio profissional, bem 

como a caracterização da turma que me foi entregue pela professora 

cooperante Dárida Castro, da Escola Básica e Secundária do Cerco. 

O estágio Profissional na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

está inserido no 2º Ciclo de Mestrado do Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundários. No último ano deste Ciclo, “ele” é composto 

por uma prática de ensino supervisionada e pelo Relatório Final de Estágio 

Profissional, estando enquadrado por algumas obrigações institucionais e 

legais. Assim, o Estágio Profissional submete-se aos princípios decorrentes 

das orientações legais do Decreto-lei nº4372007 de 22 de fevereiro, que 

compõe a condição de aptidão profissional para a docência institucional.  

Assim, o Estágio Profissional decorre num núcleo de estágio supervisionado e 

acompanhado por um professor orientador, oriundo da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (prof. José Virgílio) e um(a) professor(a) cooperante 

(prof. Dárida Castro), oriundo da escola (escola Básica e Secundária do Cerco 

Porto) onde o estagiário (Enmanuel Rocha) se encontra. 

O professor cooperante tem a função de supervisionar, orientar o grupo de 

estagiários, durante todo o ano letivo. Cada estagiário assume uma das turmas 

em que o professor cooperante é titular. Sendo assim, o professor orientador 

apoia, dirige os seus estagiários na aprendizagem e na aquisição deste novo 

papel como professores estagiários. 
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Para concluir, a turma atribuida ao meu caso, foi a turma do 11ºA, constituída 

por 18 alunos bastante assíduos e cooperantes em todas as minhas/suas 

tarefas e propostas realizadas. 

 

3.2 Caracterização da Escola Básica e Secundária do Cerco 
 

 

Figura 1. Localização Da EBSC e Restantes Escolas Do Agrupamento 

 

O Agrupamento de Escolas do Cerco está situado na zona oriental da Cidade 

do Porto, freguesia de Campanhã. Esta localiza-se no extremo oriental do 

concelho do Porto, é delimitada a sul pelo rio Douro, a este e a nordeste pelo 

município de Gondomar, e a oeste, pelas freguesias de Bonfim e Paranhos, 

com uma área de 8,13 km2, que é a morada, segundo os Censos de 2011, de 

32.652 pessoas (a terceira freguesia mais populosa do concelho, com 14 
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bairros sociais). De acordo com os dados do Censos de 2011, residem em 

Campanhã 12995 famílias clássicas (os dados de 2001, apontavam para 13 

786) e 18 famílias institucionais (os dados de 2001, apontavam para 13). 

Em 1994, sensivelmente há 20 anos, Campanhã, em geral, e o Vale de 

Campanhã, em particular, era vista pela autarquia como: 

- Uma das zonas urbanas mais desfavorecidas quer da cidade quer da Área 

Metropolitana do Porto; 

- Zona periférica pautada por uma forte degradação sócio-urbanística e 

ecológica; 

- Zona de declínio industrial; 

- Zona onde existem reminiscências de uma agricultura de subsistência feita de 

forma informal e desordenada; zona possuidora de uma estrutura demográfica 

relativamente jovem face ao cômputo geral; 

- Zona caracterizada por uma forte desintegração dos ativos residentes 

do  mercado de trabalho; 

- Zona afetada por programas consecutivos de realojamento, sem articulação 

com políticas urbanas mais globais o que a tem transformado em «zona-

depósito» de Bairros sociais e de problemas sociais; 

- Zona de forte concentração espacial de pessoas carenciadas o que se traduz 

em efeitos perversos ao nível da produção e da reprodução de determinados 

problemas sociais, de que são exemplo, certos comportamentos desviantes; 

- Zona onde as populações (nomeadamente oriundas de bairros) se vão 

afirmando pela negativa, acentuando estigmas sociais; inadaptação à escola e 

dificuldades de integração laboral da população juvenil. 

Vinte anos volvidos e a caracterização da zona é idêntica. Nesta freguesia, 

como em todo o território nacional, verifica-se uma tendência para o 

envelhecimento da população. No entanto, no que se refere aos bairros sociais 

da freguesia, a tendência é a inversa. De uma forma geral, a população 

residente nos bairros municipais de Campanhã é mais jovem do que a média 

da freguesia e do concelho. Relativamente à escolaridade, podemos constatar 

baixos níveis de escolaridade da população residente na freguesia de 

Campanhã, o que se acentua ainda mais nos Bairros de Habitação Social / 
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Camarária do território: perto de 20% da população não tem qualquer grau de 

escolaridade, cerca de 30% tem o 1º ciclo do ensino básico, e menos de 10% 

atinge o 3º ciclo de escolaridade (Censos, 2001). Segundo dados dos Censos 

(INE, 2001), a taxa de desemprego na freguesia de Campanhã é de 13,7% (a 

maior do Concelho do Porto), sendo significativamente mais alta que a taxa 

nacional (6,7%). No que se refere à população residente nos bairros municipais 

de Campanhã, este valor é ainda mais alto e preocupante - 30,3% (Estudo 

Socioeconómico da Habitação Social, CMP, 2001). 

A freguesia de Campanhã concentra o maior número de Bairros Sociais e 

Camarários da Cidade - Cerco, Falcão, Lagarteiro, Pego Negro, Machado Vaz, 

S. Roque, S. João de Deus, Antas, Contumil, Monte da Bela e Ilhéu. Note-se, 

ainda, que os realojamentos de outros Bairros da cidade são feitos nesta zona 

(ie: Bairro do Aleixo). 

Nesta freguesia coabita um grande número de indivíduos da comunidade 

cigana, oriundos do bairro de S. João de Deus e outros, que, anualmente, são 

integrados nas escolas pelo facto de terem sido realojados no Bairro do Cerco. 

Paula Guerra, socióloga e docente na Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, apresentou no "V Congresso Português de Sociologia" uma 

comunicação intitulada: "Contextos de vivência no bairro do Cerco do Porto: 

Cenários de pertenças, de afetividades e de simbologias". Aí debruça-se sobre 

as auto e heteroimagens dos habitantes do Bairro do Cerco, notando que ao 

confrontarmos os habitantes com a imagem pública do seu próprio Bairro face 

aos outros bairros de habitação social do Vale de Campanhã e da freguesia de 

Campanhã, podemos considerar que as representações dos habitantes 

refletem gradações diversas, consoante o «ambiente social» e «construído» 

referente a cada bairro em particular. Num polo positivo, o Bairro do Falcão é 

classificado como tendo um «ambiente social» «muito bom» e «bom», seguido 

pelo Bairro de S. Roque da Lameira e pelo Bairro de Contumil, classificados 

entre o «bom» e o «razoável». Num outro polo, constituído por apreciações 

negativas, situam-se o Bairro do Cerco do Porto com um «ambiente social» 

medíocre, o Bairro do Lagarteiro oscilando ente o «medíocre» e o «mau» e por 

fim, o Bairro S. João de Deus, assumindo as categorizações de «mau» e de 
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«muito mau». Não deixa de ser significativo observar que na hierarquização 

dos espaços, os próprios residentes assumem sentimentos de auto 

marginalização, embora o seu próprio Bairro não se situe na posição mais 

desfavorável no contexto de freguesia de residência. Importa referir que o 

Bairro S. João de Deus foi demolido (última fase em 2008) e grande parte da 

sua população realojada no Bairro do Cerco. Em parte, as representações 

(auto representações) dos habitantes sobre os bairros que habitam refletem-se 

no ambiente das escolas. 

  

O Bairro do Cerco do Porto foi construído na década de 60. O objetivo 

primordial da construção deste Bairro Social (e de outros que surgiram 

posteriormente) foi de albergar famílias oriundas de zonas pobres e 

degradadas da cidade do Porto, de baixo nível social e cultural, de parcos 

recursos financeiros e baixas expectativas devido, sobretudo, à existência de 

desemprego e consequente ausência de projetos de vida, obrigando muitas 

destas famílias a manter uma luta cerrada pela sobrevivência, arrastando-as, 

por vezes, para estilos de vida desviantes, provocando a exclusão total no seio 

da comunidade em que estão inseridos, refletindo-se os efeitos nos seus 

descendentes. 

Nos últimos anos, num enquadramento de crise económica generalizada, os 

problemas sociais têm vindo a acentuar-se, bem como as vulnerabilidades e 

riscos envolvidos. Uma grande parte da população vive em condições 

económicas e socialmente desfavorecidas. Um grande número de agregados 

familiares vive em situação instável, com empregos precários, com práticas de 

trabalho atípicas, com um rendimento abaixo do salário mínimo nacional, 

dependendo de subsídios e do RSI (Rendimento Social de Inserção) 10. 

Verificam-se elevados índices de exclusão, quer do sistema educativo, quer do 

mercado de trabalho - fatores estruturantes no desenvolvimento sustentável de 

qualquer comunidade. As situações de exclusão social decorrem de um 

processo mais ou menos avançado de acumulação de ruturas várias: ao nível 

do trabalho, do habitat, da família e, grosso modo, ao nível da participação nos 
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modos de vida dominantes, com a consequente interiorização de identidades 

desvalorizadas. 

3.2.1 Estabelecimento de Ensino 
 

O estabelecimento de ensino em si, apresenta instalações bastante recentes, 

com espaços limpos e muitíssimo agradáveis, o que proporciona um ótimo 

ambiente tanto para os alunos e professores, bem como aos funcionários da 

escola. Apresenta várias zonas verdes onde os alunos podem divertir-se nos 

intervalos e proporcionar momentos recreativos fora das aulas. 
 

As restantes instalações abrangem cinco edifícios que possuem ligações 

entre si com corredores semicobertos para a proteção da chuva. Ainda existem 

mais dois edifícios (pavilhões) destinados ao ensino da educação física. Os 

primeiros edifícios são destinados a aulas e para serviços administrativos, de 

gestão e de direção da escola e para professores. Apresenta ainda salas para 

reuniões, biblioteca e uma reprografia. 

No que se refere à sua estrutura de coordenação: 

 Departamentos Curriculares: 

- Pré-escolar (coord. Fátima Guimarães) 

- 1.º Ciclo (coord. Plautília Miranda) 

- Línguas (coord. Fernanda Martins) 

- Ciências Sociais e Humanas (coord. Severino Polónia) 

- Matemática e Ciências Experimentais (coord. Isolina Silva) 

- Expressões (Dárida Castro) 

Equipa de Articulação Curricular: 

Constituída pelos coordenadores dos departamentos curriculares. 
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Coordenação Pedagógica de Docentes Titulares de Turma/Diretores de 
Turma: 

- 1ºCiclo (coord. Cristina Costa) 

- 2º Ciclo (coord. Mário Vieira) 

- 3º Ciclo (7.º/8.º anos - coord Mário Vieira; 9.º ano - Sofia Aguiar) 

- Secundário (coord. Sofia Aguiar) 

 

Coordenação dos Cursos Vocacionais, Cursos Profissionais e PIEF: Isilda 

Marques 

Coordenação do Plano de Melhoria TEIP e Projetos: Teresa Borges 

Representante da Educação Especial: Zélia Capela 

Ação Tutorial: Manuel Gonçalves  

Coordenadora das Bibliotecas: Idalina Meirinho 

SPO: Ana M.ª Almeida 

SASE: Cristina Campos (CSAE) 

Com isto a escola alberga aproximadamente 100 funcionários, e o grupo da 

disciplina de Educação Física é composto por 12 professores e 3 estagiários. 

 

3.2.2 Condições de Aprendizagem  

No que diz respeito às condições de aprendizagem, os espaços existentes para 

lecionar a disciplina de Educação Física, referimos inicialmente dois espaços 

exteriores tanto no ginásio 1 (G1) e no ginásio 2 (G2), que são compostos por 

um campo de 40m x 20m que é utilizado para a prática do Futsal ou futebol, do 

Andebol e basquetebol. Estes espaços possuem ainda uma pista com 4 faixas 
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para Atletismo, que apresenta um perímetro de, aproximadamente, 168m. Tem 

ainda uma zona reta com 4 pistas de 60m, ideal para provas de velocidade. 

No G1 ainda se localiza a caixa de areia e a respetiva pista que a serve, 

construída para o salto em comprimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No interior do G1 podemos contar com um pavilhão, o principal (que durante as 

aulas pode ser dividido em três partes), e também um ginásio pequeno para a 

prática de ginástica, uma sala de musculação bem como uma sala para os 

professores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Campo Exterior 

Figura 4. Sala Dos Professores 
Figura 3. Ginásio Para Ginástica 
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O ginásio grande tem duas balizas, respondendo às necessidades do Andebol 

e do Futsal ou futebol, tem também 2. 

 

Tabelas longitudinais para o Basquetebol 

e mais 6, colocadas perpendicularmente, 

param a referida modalidade. Tem ainda  

capacidade para a colocação de postes 

para uma rede de Voleibol e corfebol. O 

ginásio pequeno, mais pensado para a 

prática da ginástica, tem os espaldares e 

barra fixa e capacidade para fixar diversos 

aparelhos de ginástica. Todo o G1 está equipado com um sistema sonoro. 

 

 Ambos os espaços têm boa luminosidade, são limpos, cuidados e agradáveis. 

Além disso, são servidos pela arrecadação do material bem como 6 balneários. 

(três masculinos e três femininos)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Arrecadação 

Figura 6. Balneários 
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Figura 7. Pavilhão G2 

 

O G2 é muito similar ao G1, possui duas balizas, respondendo às 

necessidades do Andebol e do Futsal ou futebol, tem também 2 tabelas 

longitudinais para o Basquetebol e mais 6, colocadas perpendicularmente, para 

a referida modalidade. Tem ainda capacidade para colocação de postes para 

uma rede de Voleibol. 

Possui uma parede de escalada e equipamento para a prática de 

ginástica, bem como uma sala destinada à prática de aulas de dança ou 

desportos de combate.  

Tudo isto também é complementado por mais seis balneários (três 

masculinos e três femininos) e uma sala dos professores.  

 

 
Figura 8. Parede De Escalada 
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Todos os espaços interiores no G1 e G2 apresentam um grande 

corredor com uma pequena sala para os funcionários, bem como uma sala que 

funciona como posto de primeiros 

socorros, A sala dos professores é 

utilizada como um espaço de 

reunião, com uma mesa redonda, 

uma secretária e um computador. É 

servida por uma casa de banho, 

provida por um espaço de banho e 

por dois sanitários 

Sendo a escola uma 

infraestrutura recente, todos estes 

espaços estão bem conservados e 

não apresentam sinais de 

deterioração ou degaste. Os 

balneários são limpos sempre que 

uma turma acaba a sua utilização, 

bem como a sua limpeza diária para a manutenção dos pavilhões. 

 

Figura 9. Sala de Dança 

Figura 10. Funcionários 
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3.2.2.1 Inventário do Pavilhão Gimnodesportivo 1 
 

Arrecadação 1: 

• Bolas de futebol – 10 

• Bolas de basquetebol – 36 

• Bolas de minibasquetebol – 10 

• Bolas de voleibol – 25 

• Bolas de andebol – 23 

• Bolas de rugby – 5 

• Bolas de lançamento de peso - 11 

• Volantes – 18 

• Bola medicinal – 1 

• Pêra de boxe – 1 

• Raquetes de badmington – 22 

• Raquetes de ténis – 19 

• Mini Raquetes – 13 

• Sacos de transporte de bolas 

– 2 

• Carros de transporte de bolas - 2 

• Redes – 5 

• Testemunhos – 10 

• Arcos – 24 

• Discos de lançamento – 2 

• Cones meio-circulo – 15 

• Cones grandes – 10 

• Cones médios – 10 

• Cones pequenos – 7 

• Coletes – 19 

• Placas de pontos – 5 

• Marcadores de pontos – 1 

Figura 11. Material G1 
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• Bolcos de partida – 2 

• Contador de metros – 1 

• Cordas - 2 

• Colchões – 12 

• Capas de colchões – 1 

• Alisamento de areia – 1 

• Metro em altura – 2 

• Fio do salto em altura com 2 pesos na ponta - 3 

• Compressor – 2 

• Bomba de bolas – 1 

• Serrote – 1 

Ginásio interior: 

• Balizas – 2 

• Cestos de basquetebol – 8 

• Bancos – 8 

• Cortinas separadoras – 2 

• Redes de proteção - 2 

Ginásio Exterior: 

• Balizas – 2 

• Cestos de basquetebol – 4 

Arrecadação 2: 

• Postes de redes de voleibol – 13 

• Postes de colocação de redes – 4 

• Pau de redes de ténis – 2 

• Postes de corfebol – 2 

• Cestos de corfebol – 2 

• Redes – 2 

• Mini trampolim – 1 
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• Barreiras de salto – 22 

• Extintores - 5 

• Arcos - 5 

 

3.2.2.2 Inventário Pavilhão Gimnodesportivo 1 

3.2.2.2.1Sala de cardio 
 

 

• TRX-3 

• Tapetes (máquina) - 2 

• Bicicletas (máquina) -1 

• Elíptica- 1 

• Cordas de saltar-7 

• Steps- 4 

• Tapetes de aeróbica- 3 

• Balança bio impedância - 1 

• Espaldares- 4 

• Bosus -2 

• Plataforma de equilíbrio- 1 

• Roller- 1 

• Alteres- 4 de 3kg; 2 de 2kg; 2 de 1kg; 2 de 4kg e 2 de 5kg. 

• Ketlebell- 1 de 6kg; 1 de 10 kg e 1 de 8kg. 

• Cordas de 15 metros- 2 

• Gaiola supino- Tem 2 barras; 2 discos de 5 kg; 3 barras pequenas para 

halteres; 12 kg e 1kg; 6 de 2 kg e 1 de 4 kg. 

• Molas de segurança- 3 

• Mosaicos- 8 (colchões) 

 
 
 

• Bolas medicinais- 2 de 4kg; 1 de 3kg; 1 
de 2kg e 1 de 1kg. 

• Bolas suíças- 3 de 75cm, 1 de 55cm e 1 
de 35 cm 

• Parafusos de segurança- 4 
• Elásticos- 3 
• Plataforma elástica (jump) - 1 
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3.2.2.3Inventário do Pavilhão Gimnodesportivo 2 
 

 

• 17 Raquetes ténis 

• 23 Bolas de basquetebol 

• 10 Bolas de futebol 

• 10 Coletes 

• 13 Bolas de andebol 

• 18 Bolas de voleibol 

• 36 Arcos 

• 3 Bolas de rugby 

• 22 Raquetes de badminton 

• 4 Redes de voleibol 

• 1 Bomba de encher bolas 

• 4 Cordas de saltar 

• 36 Sinalizadores 

• 8 Cones 

• 1 Caixa de medir a 

flexibilidade 

• 17 Volantes 

• 3 Testemunhos 

• 1 Apito 

• 53 Patins 

• 2 Carrinhos de transporte de bolas 

• 10 Barreiras 

• 7 Pesos de lançamento do peso (atletismo) 

• 9 Sinalizadores altos 

• 4 Sacos de transporte de bolas 

• 3 Bolas medicinais 

• 1 Medidor de Flexibilidade do Tronco 

• 1 Tapete green (golfe) 

Figura 12. Material G2 
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• 5 Tapetes de green pequenos (golfe) 

• 2 Postes de salto em altura  

• 6 Bicicletas BMX 

• 6 Postes de segurar as redes de voleibol 

• 2 Cestos de korfball 

• 1 Capacete de patinagem 

• 2 Colchões de queda 

• 3 Carrinhos de transporte de colchões 

 
 
 
Material Interior Atual da Arrecadação Sala de Dança 
 

• 37 Tatames 

• 8 Colchões de esponja 

• 1 Colchão vermelho 

• 1 Trave olímpica 

• 1 Mini trampolim 

• 1 Plinto de iniciação 

• 2 Mesas de ténis de mesa 

• 1 Cavalo de esponja de iniciação 

•  

 

Material Interior Fixo 

• 2 Balizas 

• 8 Cestos de basquetebol 

• 4 Bancos suecos 

• 3 Paredes de escalada 

• 2 Redes de proteção 

• 4 Cortinas separadoras 

• 1 Barra de dança 
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• 6 Espelhos 

• 10 Espaldares 

• 1 Rádio 

2 Colunas 

Material Exterior 
 

• 2 Balizas 

• 2 Cestos de Basquetebol 
 

 
Material Danificado 
 

• 10 Patins 

• 2 Bicicletas BMX  

• 2 Raquetes de badminton 

 

 

Por tudo isto, posso afirmar que existem as melhores condições para a 

prática e ensino da educação física na escola do Cerco do Porto. As aulas 

tanto no G1 como no G2 disponibilizam não só as melhores infraestruturas, 

bem como os melhores equipamentos para a prática de qualquer modalidade, 

seguindo-se os Ginásios anexados ao pavilhão e terminando no espaço 

exterior. Assim, permite que o professor desenvolva uma unidade didática de 

forma contínua e com as melhores condições possíveis para a sua 

aprendizagem. 
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3.3 Caracterização da Turma.  
 

Turma 11ºA 

Tabela 1. Turma Do 11ºA  

                                                           
1 Os nomes foram ocultos para proteger a identidade dos alunos. 

Nº Nome do Aluno 

1 Xxxxxxxxxxxxxx1 

3 xxxxxxxxxxxxxx 

4 xxxxxxxxxxxxxx 

6 Xxxxxxxxxxxxxx 

7 Xxxxxxxxxxxxxx 

9 Xxxxxxxxxxxxxx 

11 Xxxxxxxxxxxxxx 

12 Xxxxxxxxxxxxxx 

13 Xxxxxxxxxxxxxx 

14 Xxxxxxxxxxxxxx 

15 Xxxxxxxxxxxxxx 

16 Xxxxxxxxxxxxxx 

18 Xxxxxxxxxxxxxx 

19 Xxxxxxxxxxxxxx 

22 Xxxxxxxxxxxxxx 

24 Xxxxxxxxxxxxxx 

25 Xxxxxxxxxxxxxx 

29 Xxxxxxxxxxxxxx 
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A turma A do 11º ano de escolaridade da Escola Secundária do Cerco é 

constituída por 18 alunos, 6 raparigas e 11 rapazes, com uma média de idades 

de 17 anos, sendo que onze têm 16 anos, cinco têm 17 anos e dois alunos com 

18 anos. Nesses 18 alunos, um não participa na aula de Educação física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às notas do ano letivo anterior, importa salientar que as notas 

são medianas, destacando-se apenas um aluno com nota 20 (5,6%), quatro 

com nota 19 (22,2%), um com 18 (5,6%), três alunos com 17 (16,7 %), quatro 

com 16 (22,2%) e finalmente três que tiveram a nota 15 (17,7 %).  
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Foram preenchidos inquéritos de modo a ser possível ter um conhecimento 

generalizado dos alunos relativamente aos seus hábitos diários, gostos, 

vivências desportivas e outras informações importantes. Os inquéritos 

contemplavam dez áreas:  

 

1) Identificação do aluno 2) Filiação 

3) Encarregado de Educação 4) Residência 

5) Escola 6) Educação Física 

7) Ocupação dos Tempos Livres 8) Atividade Física Desportiva 

9) Alimentação 10) Dados Médicos 

Tabela 2. Perguntas Do Inquérito 

 

 

Os pontos 1, 2, 3 e 4 são referentes às informações pessoais dos alunos, 

como o nome, data de nascimento, morada, encarregado de educação, entre 

outros, que são importantes para o conhecimento geral dos alunos. Os pontos 

seguintes dizem respeito aos hábitos e gostos dos alunos, quer na sua vida 

pessoal, quer na sua relação com a escola.  

 

 

No ponto 5 – Escola – é analisada a disciplina favorita dos alunos e a disciplina 

de que os alunos menos gostam. Analisando os resultados, é possível concluir 

que a disciplina preferida da maioria dos alunos é Educação Física e a de que 

menos gostam é Filosofia. Assim, podemos ter a noção de que a turma tem 

motivação para as aulas de Educação Física, porém, não prevendo de visto o 
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nível do ano letivo anterior que regista um desempenho não muito elevado para 

a prática nas aulas de Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas 4 alunos praticam atividade física organizada, 3 atividade física 

não organizada, e os restantes 12 alunos não praticam nenhum desporto 

regularmente, denotando uma vida sedentária sem estilos de vida ativos.  
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Gráfico 3. Disciplina Favorita 

Gráfico 4. Disciplina Que Menos Gostam 
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Entre os alunos que praticam desporto federado, praticam três alunos a 

modalidade de Futebol e um aluno Futsal. Relativamente aos alunos que 

praticam desporto ou atividade física encontram-se: natação, futebol e ciclismo. 

 

 

Uma vez que foram dadas várias opções aos alunos para escolherem a 

modalidade favorita nas aulas de Educação Física não foi possível determinar 

com exatidão, visto que alguns alunos escolheram apenas uma modalidade e 

outros duas ou mais. Desta forma, é apenas possível determinar a modalidade 

mais escolhida pela turma, sendo essa o Futebol, com 10 escolhas, seguindo-

se o Andebol com 8, e o Basquetebol com 7. A seguir temos o Badmínton com 

5 e empate de 3 para Voleibol, Ginástica, Patinagem e Natação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ponto 8 foi colocada a questão “Praticas alguma atividade física ou 

desportiva regularmente?”. Através desta questão, pretende-se saber quais os 

hábitos dos alunos, se adotam um estilo de vida ativo ou não - os resultados 

apontam que apenas 39% (7 alunos) praticam atividade física ou desporto 

organizado regularmente e 61% (11 alunos) não praticam nada. Estes valores 

Gráfico 5. Modalidade Favorita em E.F 
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caracterizam uma turma praticamente sem quaisquer hábitos desportivos, o 

que remete para uma turma na sua maioria sedentária em termos de atividade 

física. 

 

Após análise dos resultados é possível concluir que mais de metade da 

turma não tem estilo de vida ativo, no que respeita à prática desportiva, bem 

como a prática desportiva de alta competição praticamente não se encontra 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em atenção os hábitos alimentares dos alunos, e fazendo uma 

análise dos das suas respostas, é possível concluir que apenas um aluno faz 2 

refeições diárias, o que revela que praticamente a maioria se alimenta várias 

vezes ao dia.  
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Gráfico 6. Pratica A.F ou Desportiva regularmente 
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Em termos médicos, reportando às dificuldades que possam condicionar 

a prática física, os problemas evidenciados referem-se à visão, nomeadamente 

ao uso de óculos. Este aspeto pode influenciar de forma direta, caso não 

possam usar as lentes de contacto ou os óculos (prática de modalidades de 

mais contacto). Um só aluno tem "Válvula bicúspide2”…. (João Paulo Moreira)  

 

 

 

 

 

 

Contudo e em relação à última pergunta “Tem algum fator que 

condicione a prática de aula de Educação Física? “ Todos os alunos 

responderam pela negativa, ou seja nenhum aluno tem algum fator que possa 

impedir ou necessitar um certo cuidado para a prática de educação física.  

 

 

 
                                                           
2 A válvula aórtica bicúspide é a anomalia congénita mais comum, podendo ocorrer de forma 

isolada ou associada a outras malformações cardíacas congénitas. Pode ter uma função 

normal durante a vida, como também pode desenvolver calcificação progressiva, estenose, 

insuficiência, aneurisma aórtico e dissecção, além de endocardite infecciosa. 
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Gráfico 8. Dificuldades 
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3 Os nomes foram ocultos para proteger a identidade dos alunos. 

Alunos Idade Data de 
Nascimento 

Contacto 
Emergênci

a 

Desporto 
Praticado 

Peso 
(Registo 
Pessoal) 

Altura 
(Registo 
Pessoal) 

1. xxxxxxxx3 16 26/10/1998 - Nenhum 54 1,59 

3. xxxxxxxx 16 10/03/1999 - Nenhum 60 1,80 

4. xxxxxxxx 16 06/04/1999 - Nenhum 51 1,62 

6. xxxxxxxx 17 12/10/1998 - Ciclismo 56 1,70 

7. xxxxxxxx 17 05/10/1998 - Nenhum 60 1,60 

9. xxxxxxxx 18 01/04/1997 - Nenhum 83 1,80 

11. xxxxxxx 17 28/01/1998 - Nenhum 80 1,75 

12. xxxxxxx 16 02/07/1999 - Futebol 62 - 

13. xxxxxxx 16 15/09/1999 - Futebol, Natação 55 1,65 

14. xxxxxxxx 16 25/09/1999 - Futebol 60 1,83 

15. xxxxxxx 16 12/12/1999 - Nenhum 76 1,70 

16. xxxxxxx 16 13/04/1999 - Futsal 78 1,72 

18. xxxxxxx 16 31/03/1999 - Nenhum 52 1,62 

19. xxxxxxx 16 15/08/1999 - Nenhum - 1,70 

22. xxxxxxx 16 15/04/1999 - Nenhum 90 1,82 

24. xxxxxxx 16 14/11/1999 - Nenhum 80 1,65 

25. xxxxxxx 17 24/01/1998 - Nenhum 55 1,60 

29. xxxxxxx 18 03/08/1997 - Futebol 65 1,75 

Tabela 3. Informações Gerais Dos Alunos 
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3.4 Aptidão Física da Turma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo a avaliar a condição física dos alunos utilizamos os Testes 

funcionais. É um programa de educação e avaliação da aptidão física 

relacionada com a saúde. A bateria de testes utilizada incluiu os seguintes 

testes: agachamento com torção, passe de peito com bola medicinal no plano 

sagital (força de MI e MS), equilíbrio em prancha trocando os mecos de sítio 

(flexibilidade e equilíbrio) desenvolvimento com kettbell (força dos MS e 

abdominal), salto de corda (força dos Membros inferiores e capacidade 

aeróbia), burpees (capacidade anaeróbia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Circuito Do Treino Funcional 

Figura 13. Metodologia Do Treino Funcional 
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Importa salientar que quatro alunos não realizaram os testes, devido a 

terem faltado a aula ou ainda não fazerem parte da turma. esses dados foram 

registados pelos próprios alunos. 

Os resultados obtidos pelos Testes permitem verificar em que zona de 

aptidão física, se encontram os alunos segundos valores de referência abaixo 

indicados. Existem cinco zonas diferentes. 

 
Tabela 4. Tabela De Referencia FITSCHOOL Feminino 

 

Os valores de referência foram calculados com base em DECIS (divisão em 10 

partes iguais) Para atribuir notas basta duplicar o respetivo DECIL, Exemplo: se 

um aluno estiver no DECIL 6 tem 12 valores na bateria FITSCHOOL. 

                                                           
4 Os nomes foram ocultos para proteger a identidade dos alunos. 

1 0 22 0 9 0 6 0 16 0 44 0 8
2 23 26 10 13 7 9 17 18 45 56 9 13
3 27 32 14 16 10 12 19 21 57 68 14 20
4 33 37 17 18 13 16 22 25 69 75 21 28
5 38 > 19 > 17 > 26 > 76 > 29 >

BOLA MEDTRX BURPEES EQUILÍBRIO KETTLEBELL S. CORDA

Nomes TRX  Bola Medicinal  Bosu  Ketelbell  Corda  Burpees  Nota Final 

1 - xxxxxxx4 34 4 8 1 21 5 22 4 100 5 11 2 7,0 

3 - xxxxxxx 13 1 20  18 5 20 3 38 1 23 5 5,3 

4 – xxxxxxx 38 5 15 3 24 5 11 1 73 4 12 2 6,7 

6 – xxxxxxx 35 4 16 3 23 5 16 1 82 5 25 5 7,7 

7 - xxxxxxx 29 3 7 1 18 5 14 1 94 5 5 1 5,3 

9 - xxxxxxx 13 1 20 3 21 5 31 5 53 3 15 3 6,7 

11 - xxxxxx 38 5 10 2 11 3 12 1 10 1 8 1 4,3 

12 - xxxxxx 35 4 24 4 25 5 16 1 33 1 16 3   6,0 

13 - xxxxxx 69 5 31 5 25 5 27 5 46 2 26 5 9,0 

14 - xxxxxx 36 4 24 4 18 5 20 3 38 1 23 5 7,3 

15 - xxxxxx 32 3 18 3 10 5 12 1 30 1 9 1 4,7 

18 - xxxxxx 37 4 10 2 29 5 15 1 68 3 15 3 6,0 

19 - xxxxxx 20 1 10 2 5 5 8 1 72 4 8 1 4,7 

22 - xxxxxx 19 1 13 2 10 3 15 1 19 1 4 1 3,0 

25- xxxxxx 37 4 13 2 22 5 19 3 72 4 4 1 6,3 

Tabela 5. Resultados Quantitativos Dos Testes Funcionais 
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3.4.1 Resultados dos testes funcionais 
5 

 

 

 

 Rapazes Raparigas Total 

Precisa Melhorar 3 1 4 

Bom   4 5 9 

Excelente 2 0 2 

Não Realizou 2 1 3 
 

Tabela 6. Tabela De Resultados Quantitativos 

                                                           
5 Os nomes foram ocultos para proteger a identidade dos alunos. 
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Gráfico 10. Resultado Dos testes Funcionais em % 

 

Sendo assim, verifica-se que 2 alunos -11% estão no nível excelente e que 

a maior parte dos alunos está num nível bom de aptidão física - 50% - mas há 

4 alunos – 22% que precisam de melhorar Aptidão Física. Estes valores 

refletem um excelente nível por parte dos alunos, não só pelos resultados mas 

também pela facilidade de executar os exercícios, uma vez que conseguem 

realizar a maior parte dos exercícios da bateria de teste do treino funcional com 

bastante sucesso. 

 

3.4.2 Aspetos Psicossociais 
 

Quanto aos aspetos psicossociais, e contando com todo o contacto que 

já foi estabelecido com o 11º A, é possível fazer uma caracterização que me 

permite identificar como se comportam os alunos, qual a sua postura nas aulas, 

como aparentam estar empenhados e motivados para a prática das aulas de 

Educação Física. 

Assim sendo, a turma apresenta elementos que se destacam através de 

uma heterogeneidade notória, em que alguns demonstram ser muito proativos, 

com outros muito faladores, e outros muito reservados, ou seja, não é possível 

especificar a turma como um todo sem se especificar as diferenças que há 

entre eles. Com esta primeira análise, apresentam-se alguns alunos muito 

empenhados, que cumprem o que lhes é pedido, havendo por outro lado 

alguns alunos que são mais conflituosos. Numa perspetiva global, penso que a 

22%

50%

11%

16%
precisa Melhorar

Bom

Excelente

Não Realizou
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turma é fantástica e que contribuirá para que os objetivos sejam cumpridos, 

que confia em mim, vê-me como líder e como alguém de confiança e saber. 

 

3.4.3 Comparação Testes Funcionais 
 

O estilo de vida atual promove muitas vezes o sedentarismo (Matos, 

Carvalhosa, & Dinis, 2002), por isso a escola surge como uma ferramenta na 

promoção de estilos de vida ativos e saudáveis através de atividades 

curriculares, e não apenas como mera repetidora de conteúdos programáticos. 

A Educação Física desempenha um papel fundamental para a melhoria da 

qualidade de vida dos alunos e das suas aptidões físicas, como também para o 

incentivo à prática desportiva e o seguimento de estilos de vidas saudáveis.  
Acordo com Marques (2010a). O sedentarismo, aliado à falta de espaços livres 

nas nossas cidades, com a constante evolução das tecnologias que fazem os 

nossos jovens estarem sempre agarrados aos telemóveis, a verem televisão, 

jogar computador ou consolas, mais a insegurança sentida no dia-a-dia e 

outros, mais aliados a fatores socioeconómicos tais como o isolamento, o 

desemprego, a precariedade laboral, levam a que muitas famílias ou membros 

destas, tenham um estilo de vida muito pouco ativo com consequências por 

vezes nefastas para a suas vidas e enquadramento social. 

Daí tentei sempre que as minhas aulas fossem motivadoras e capazes 

de incutir hábitos desportivos aos meus alunos, como também o gosto pela 

prática desportiva, para que levasse a uma melhoria nas suas aptidões físicas 

e consequentemente a uma procura de hábitos e estilos saudáveis. Assim, 

para além de, em todas as aulas, os alunos efetuarem a modalidade proposta 

em questão, fosse coletiva ou individual, realizavam sempre exercícios de 

treino funcional, potenciando sempre todas as capacidades condicionais (força, 

resistência, velocidade, flexibilidade), fossem de uma maneira específica 

nalgum exercício proposto, fossem em tempos de transição ou de espera para 

execução. Para além de realizarem exercícios funcionais em todas as aulas, os 

alunos realizavam sempre os testes funcionais no início e no fim de cada 



45 
 

período, não só para avaliar o nível de aptidão física dos mesmo, mas para 

também ficarem a saber o seu nível de evolução. 

Assim, e visto já ter apresentado anteriormente a avaliação dos teste 

funcionais no inicio do 1º período, irei a seguir mostrar os resultados dos testes 

funcionais no 3º período. 

 

Gráfico 11 Resultados Finais Dos Testes Funcionais 

 

Analisando os dados dos testes funcionais e comparando-os aos do 

início do ano letivo até aos do fim do ano, é notória uma melhoria na condição 

física por parte dos alunos, não só porque gostavam muito do treino funcional, 

mas também porque os resultados eram sempre comunicados e os alunos 

tomavam consciência da sua performance e consequente nível. Contudo, e 

mesmo que a evolução da aptidão física seja pequena nalguns dos casos, é 

satisfatório saber que consegui melhorar as capacidades de todos os alunos. 
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Gráfico 12 Resultados Finais Dos Testes Funcionais em % 

 

 Verifica-se que 8 alunos - 44,4% estão no nível excelente e que a restante 

parte dos alunos está num nível bom de aptidão física – 44,4%, no entanto, 

continuam a existir 2 alunos (com excesso de peso) – 11,1% que precisam de 

melhorar Aptidão Física. Estes valores refletem uma excelente melhoria por 

parte dos alunos, não só pelos resultados mas também pela vontade que 

demostraram em melhorar as sua capacidades o que também leva a concluir 

que as estratégias adotadas foram eficazes. 

É verdade que o tempo que possuímos para a prática desportiva não é 

elevad0 e deveria ser superior, e que os alunos deveriam todos os dias 

despender um pouco mais do seu tempo para efetuarem alguma atividade 

extra como também possuírem mais cuidados com a sua alimentação, mas 

mesmo assim é de salientar que todos os alunos mesmo que tenham mantido 

o nível de aptidão física na escala do FITSCHOOL melhoraram bastante, o que 

me leva a concluir que o treino funcional é uma mais-valia e deve ser usada 

como mais uma ferramenta para potenciar as aptidões dos alunos. Deveria ser 

mais utilizado pelos professores de educação física, porque para além de 

promover exercícios que executam movimentos mais realistas do nosso 

quotidiano, é também bastante mais motivador para os alunos do que a 

utilização de outras baterias de teste. 
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3.5 Departamento de Educação Física 
 
O Departamento de educação física era composto por 12 professores de 

Educação Física e 3 Professores Estagiários. Foi visível que este grupo já 

estava habituado aos professores estagiários, pois fomos recebidos com 

bastante alegria e entusiamo por parte de todo grupo que logo se propôs ajudar 

em qualquer coisa que precisássemos.  

A nossa professora cooperante teve um papel fundamental nesta nova 

realidade para nós, pois não só nos ajudou na integração na escola, como 

também surgiu como a nossa “Mãe” que todo os dias nos ajudava e nos 

ensinava a caminhar neste nova aventura, ora por correções, feedback, 

motivação ou simplesmente pelo carinho demonstrado por nós. Não 

menosprezando os meus amigos estagiários, que também foram muito 

importantes na minha aprendizagem, pois com eles passei várias horas 

discutindo as nossas aulas sempre com o objetivo de fornecer uma perspetiva 

de tudo que correu bem ou menos bem para que pudéssemos evoluir como 

Professores Estagiários. 

A minha presença na escola acontecia todas as terças, quintas e sextas, 

para lecionar as aulas à minha turma (11ºA), bem como todas as aulas do 6ºA, 

que ficaram programadas logo desde o início do ano letivo. Eu e o João Castro 

elaboramos o planeamento anual e distribuímos uniformemente por todos os 

estagiários as unidades didáticas que iriamos lecionar. Fora deste horário 

também comparecia na escola para observação das aulas dos meus dois 

colegas estagiários (11ºC e 7ºC), bem como em reuniões do grupo de 

educação física e reuniões da direção de turma da qual era titular. 

Todos estes momentos foram partilhados com a professora cooperante 

Dárida Castro, e com os meus colegas de estágio com quem sempre houve 

ajuda mútua.  

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 
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4.1 Ser Professor  
 

 Desempenhar este papel na escola, apresenta-se como um marco 

fundamental em todo o meu percurso, pois é através dele que finalmente 

coloquei todas as minhas vivências, aprendizagens que adquiridas ao longo do 

meu percurso académico. 

 Então , nesta parte irei contar toda a minha intervenção como professor 

estagiário da escola básica e secundária do Cerco. Foi um ano letivo 

complicado e com muitas tarefas para desempenhar, não só a nível do próprio 

estágio mas também em conjunto com a minha vida pessoal e profissional, o 

que se relevou ser um grande e atribulado desafio. 

 Todas estas tarefas fizeram de mim, um homem melhor e um professor 

melhor preparado, pois tive de me adaptar a uma nova realidade de vida e, ao 

mesmo tempo, tive o prazer de ensinar e experimentar vivências únicas que 

serão certamente uma mais-valia para o futuro. 

 Como professor de educação física, comecei a aplicar num contexto 

diferente, uma prática reflexiva que já possuía como treinador. Essa prática 

passava pela reflexão dos erros ocorridos na parte fundamental do jogo, 

tentando corrigi-los ao longo da semana, nas aulas de educação física também 

usei o mesmo, porém não só utilizei isso para os “meus” alunos atingirem os 

objetivos propostos, mas também utilizei sobre mim criando estratégias de 

correção e autoavaliação do meu desempenho. 

Quanto ao estágio, a organização das várias áreas de desempenho do 

professor estagiário são definidas pela área 1 - Organização e Gestão do 

Ensino e Aprendizagem, área 2 e 3 - Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade, e por último, área 4 - Desenvolvimento Profissional Área 3 - 

Esta área engloba atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo 
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da vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade 

profissionais, a colaboração e a abertura à inovação. 

O relatório de estágio incorpora a componente de reflexão da ação da PES 

aliada à componente investigativa. 

4.2 Área 1- Organização e Gestão Do Ensino e da 
Aprendizagem  

 
Esta área engloba a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino tendo como tarefas: Lecionar as aulas à turma atribuída 

pelo professor cooperante, elaborar documentos para os três níveis de 

planeamento (anual, unidade temática e aula), elaborar os planos de 

observação sistemática e realizar as respetivas observações dos professores 

estagiários e do Professor cooperante ou outro professor da Escola, Elaborar a 

reflexão final escrita de cada aula e da unidade didática, do plano anual e das 

observações realizadas, participar nos conselhos da turma em que realiza a 

PES, nas reuniões do departamento curricular e do grupo disciplinar,  Construir 

e manter atualizado o portfólio.  

 

4.2.1 Conceção, Planeamento e Realização 

 
No que concerne à conceção, planeamento e realização, nós, como 

professores, deveremos possuir sempre um vasto leque de conhecimentos a 

todos esses níveis, porque não só os teremos que saber aplicar, mas também 

teremos de os saber adaptar de modo a que se enquadre no meio envolvente, 

ou seja, teremos que entender a cultura e a realidade da escola, o seu 

funcionamento interno e a sua hierarquia, os seus recursos materiais e 

humanos, para que possamos potenciar todas as suas vantagens, 

potencializando, assim, a aprendizagem dos nossos alunos. 
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Não partindo apenas de um pressuposto de repetição daquilo que está 

estipulado para os professores ensinarem, mas sim como a própria 

professora Paula Batista menciona nas suas aulas “devemos produzir 

mediante as condições em que estamos inseridos de modo à nossa prática ir 

ao encontro da especificidade do contexto”.6 

 

4.2.2 Planeamento 

 
Luckesi (1998) diz que o planeamento implica uma escolha e envolve 

juízos e valores sobre uma determinada realidade, ressaltando ainda que o 

planeamento é uma atividade orientada para uma finalidade e que esta contém 

opções políticas e filosóficas acerca da sociedade na qual vivemos. 

Quanto a escola, Libâneo (1994), diz que planeamento é um processo 

que visa articular o trabalho da escola com a realidade social e que tudo o que 

ocorre no interior da escola está atravessado de significados políticos, 

econômicos e culturais característicos da sociedade em que vivemos. 

Tendo isto em conta, e após uma análise ao Projeto Educativo Escolar, 

do Plano nacional de Educação Física, do projeto curricular de turma e do 

Regulamento interno da escola, procedemos ao planeamento daquilo que 

pretendíamos abordar e como o iríamos abordar, de maneira a favorecer as 

aprendizagens dos alunos. 

Entrando nesta fase do planeamento, foi evidente alguma insegurança 

da minha parte derivado à falta de experiência. Esta área foi umas das que 

enfrentei com mais dificuldade no início do Estágio Profissional. A fase de 

planeamento ocupava-me bastante tempo, porém posso considerar que foi 

uma das áreas em que obtive uma grande evolução. Durante todo este ano, 

depois de muito tempo investido no planeamento, a minha melhoria foi notória, 

não só ao nível da capacidade de analisar as situações planeadas que 

decorriam ou não da forma como foram previstas, originam ajustes do 

planeamento nas situações que propunha nas unidades didáticas. 

                                                           
6 Citação dos apontamentos proferidos pela Professora Paula Batista em Desenvolvimento Curricular  
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No decorrer do ano e numa fase posterior, foi notório que o processo de 

planeamento se tornava cada vez mais rápido, as decisões tomadas na 

extensão e sequência da matéria eram cada vez mais assertivas, contudo, e 

derivado a um maior questionamento da minha parte sobre a minha prática 

pedagógica, levava a reajustes do planeamento das unidades didáticas. 

 No que concerne à operacionalização, esta foi elaborada em três níveis 

de planeamento (anual, unidade didática e aula) sendo utilizado o modelo de 

estrutura de conhecimento (MEC) de Vickers (1990). 

Este modelo reflete uma forma estruturada percorrendo as várias 

categorias transdisciplinares: as Habilidades motoras, a Cultura Desportiva, os 

Conceitos Psicossociais e a Fisiologia do Treino. Para além disto o 

planeamento de Vickers (1990) ainda se encontra dividido em três fases 

distintas (fase da análise, tomada de decisão e aplicação). O que possibilita 

aos professores uma organização dos conteúdos de uma forma simples e 

completa.  

 

4.2.2.1 Planeamento Anual    
 

O planeamento anual é o primeiro nível de planeamento, assumindo uma 

perspetiva global, com poucas especificidades de atuação ao longo do ano 

letivo.  

Este documento foi preparado no início do ano letivo, tendo por base o 

Programa Nacional de EF do Ensino Secundário, no Projeto Curricular da EF e 

no roulement dos espaços da escola (efetuado pelo departamento de EF), bem 

como as características dos alunos. Sendo assim, recorrendo ao MEC de 

Vickers (1990) e utlizado as 3 etapas deste modelo de planeamento que estão 

adjacentes ao processo de ensino-aprendizagem, por forma a possuir uma 

atuação mais apropriada e específica. Foram, numa primeira fase, realizada a 

análise do Programa Nacional de EF, designadamente as competências gerais, 

transversais e específicas do ciclo de ensino, bem como a extensão da EF e a 

sua relação entre as diversas áreas (módulo 1). Seguidamente foi analisado o 
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envolvimento da Escola, no que diz respeito às condições locais da educação, 

as condições de aprendizagem e os materiais disponíveis para a prática 

(módulo 2). No módulo 3 foi realizado um trabalho de pesquisa onde foram 

analisadas as características do escalão etário, tal como algumas 

características individuais dos alunos que constituíam a turma que iria lecionar.  

Na fase das decisões, no módulo 4, surge a extensão dos conteúdos a 

abordar, resultando na calendarização das unidades didáticas. Esta 

calendarização relacionou-se diretamente com as modalidades coletivas e 

individuas a lecionar estipuladas pelo programa ou selecionadas pelos alunos 

(tabela 7 e tabela 8).  

No módulo 5 refente ao 2º ciclo foram definidos os objetivos gerais e 

específicos para cada uma das categorias transdisciplinares atrás expostas. A 

configuração da avaliação surgiu no módulo 6, onde foram atribuídas a 

percentagem de 75% para as os saberes (25% cultura física, 15% aptidão 

física e 60% para as habilidades motoras), 25% para os indicadores de 

comportamentos e atitudes (35% cumprimentos das regras da aula, 30% 

relações interpessoais e 35% participação na tarefa), estando o módulo 7 

destinado às progressões das áreas de extensão da EF. 

No módulo 5 referente ao secundário foram definidos os objetivos gerais e 

específicos para cada uma das categorias transdisciplinares atrás expostas. A 

configuração da avaliação surgiu no módulo 6, onde foram atribuídas a 

percentagem de 85% para as os saberes (20% cultura física, 30% aptidão 

física e 50% para as habilidades motoras), 15% para os indicadores de 

comportamentos e atitudes (20% cumprimentos das regras da aula, 10% 

relações interpessoais e 70% participação na tarefa), estando o módulo 7 

destinado às progressões das áreas de extensão da EF. 
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Período Modalidades Nº de aulas previstas Nº de aulas lecionadas 

1º Período 
Futebol  12 12 
Atletismo 12 12 
Voleibol 9 9 

2º Período Raquetes 
 12 12 

3º Período Patinagem 9 
 

9 
 

Tabela 7. Distribuição das modalidades e número de aluas previstas e lecionadas ao 6ºA 

Período Modalidades Nº de aulas previstas Nº de aulas lecionadas 

1º Período Futebol  12 12 
Ginástica  11 11 

2º Período Andebol  11 11 
Atletismo  10 10 

3º Período Basquetebol  9 9 
Lutas 10 10 

Tabela 8. Distribuição das modalidades e número de aulas previstas e lecionadas  ao 11ºA 

 

 

“ (…) Terei que planear e estruturar bem a sequência de exercícios propostos 

para a unidade didática de futebol pois apenas possuo 1/3 do pavilhão (…) ”   

(reflexão, 22 setembro de 2015) 

Umas das maiores dificuldades com que me deparei foi a necessidade de 

conjugar e adaptar as modalidades que iria abordar aos espaços que tinham 

disponíveis, pois apenas possuía 1/3 do pavilhão. Contudo, visto a escola do 

Cerco possuir um campo exterior e uma sala de ginástica, essa dificuldade foi 

rapidamente resolvida com uma melhor articulação entre os professores. 

 

“ (…) Agora tornou-se tudo mais fácil, pois com esta nova articulação dos 

espaços entre os professores, possuímos mais espaço para lecionar qualquer 

que seja a modalidade em questão (…) ”   

Reflexão 13 outubro de 2015  
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Tendo isto elaborado e sabendo que este planeamento nunca seria 

definitivo, pois poderia sempre sofrer alterações ou ajuste, tudo se tornou mais 

simples desde a elaboração das unidades didáticas (ver anexo 2) como a 

elaboração dos planos de aula (ver anexo 3). Este planeamento anual surgiu 

com uma base fundamental para o resto do planeamento, porque através dele 

poderia estruturar as minhas aulas ao longo dos períodos e estruturar temporal 

e espacialmente todos os conteúdos programáticos propostos. Deste modo 

percebi melhor o número de tempo (aulas) que teria para estruturar o módulo 

4- extensão e sequência dos conteúdos de cada unidade didática para que 

todos os conteúdos e objetivos fossem lecionados e atingidos. 

 

4.2.2.2 Modelo de Estrutura do Conhecimento  

 
Numa segunda fase, o planeamento foi elaborado através da 

realização de um Modelo de Estrutura do Conhecimento, proposto por Vickers 

(1990) para cada uma das modalidades que se iria abordar. Esta forma 

apresentou-se como crucial para que a ação do professor siga uma sequência 

lógica e eficaz. Este modelo consente a criação de uma estrutura, a partir da 

qual se apresenta o essencial e necessário na execução de uma atividade. As 

três fases em que o Modelo de Estrutura do Conhecimento se baseia, 

dividem-se em oito módulos:  

 

Módulo 1 – Estrutura do Conhecimento  
 

Análise do conhecimento personalizado e individual das modalidades, 

tendo por base conhecimentos obtidos por experts da modalidade, em conjunto 

com o conhecimento que se vai adquirindo sobre a modalidade ao longo dos 

anos.  
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Módulo 2 - Análise do Meio Ambiente  
 

Análise inicial sobre as instalações, segurança e materiais, com o 

objetivo de melhorar a nossa forma de atuar.  

 

Módulo 3 - Análise dos Alunos  
 

Proceder a uma breve análise dos alunos, com o intuito de os 

conhecermos melhor. Entender e estar a par das suas capacidades, das suas 

competências e das suas debilidades.  

 

Módulo 4 – Extensão e sequência dos conteúdos  
 

Restringir a esfera de ação e a sequência para uma unidade ou uma 

sessão. É neste módulo que realizamos as unidades didáticas, para, dessa 

forma, planearmos toda a nossa atividade na modalidade. A importância da 

elaboração de uma unidade didática é extrema para a preparação de um 

professor perante uma turma. Junto em anexo a extensão de conteúdos de 

uma modalidade realizada neste contexto de estágio profissional (ver anexo 2). 

Saber qual o nível em que a turma se encontra, para melhor poder adaptar os 

conteúdos a abordar. Extensão neste caso é o “tamanho” do conteúdo a ser 

incluído numa aula, por exemplo. E sequência será a progressão, a ordem pela 

qual o conteúdo será transmitido.  

 

Módulo 5 – Definição dos Objetivos  
 

Definir quais os objetivos para cada conteúdo, cada proposta de tarefa 

numa correta progressão pedagógica dirigida à turma.  
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Módulo 6 – Avaliação  
 

Momento onde se realiza a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 

É o modo de testar e perceber quais os conhecimentos dos alunos perante 

determinado conteúdo. O momento de definição do que se quer avaliar é 

crucial. (ver anexo 4) 

 

Módulo 7 – Progressões de aprendizagem  
 

Definir as progressões das atividades de aprendizagem. Estas são 

claramente um auxílio importante para o alcance dos objetivos propostos aos 

estudantes  

 

Módulo 8 - Aplicação  
 

Neste módulo encontram-se todas as outras aplicações determinantes, 

como é o caso das planificações de aula. É também o momento onde se 

definem modelos curriculares para criar diferentes instrumentos de ensino ou 

de treino. No início de todas as modalidades, o professor cooperante durante 

as reuniões de núcleo de estágio, deu sempre um prazo de alguns dias para 

apresentar o Modelo de Estrutura do Conhecimento da modalidade em 

questão. Apesar de ser bastante trabalhoso e árduo, penso que toda esta 

planificação foi crucial para a organização das aulas, e ainda para 

corresponder às necessidades da turma. Sempre que iniciava a abordagem a 

uma nova modalidade, as duas primeiras aulas eram preenchidas e destinadas 

à Avaliação Diagnóstica, para que dessa forma fosse possível identificar o nível 

da turma. Senti alguma dificuldade neste momento de avaliação, pois eram 

demasiados conteúdos para avaliar em tantos elementos, coisa que até ao 

momento nunca tinha feito. Após a realização de todas as unidades didáticas, 

tive que apresentar uma justificação sustentada tendo em conta os objetivos 

propostos. Desta forma a unidade didática era confrontada com uma reflexão e 
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uma análise para, caso fosse necessário, melhorar a maneira de atuar e 

eventualmente fazer alguma alteração. 

 

4.2.2.3 Modelos Praticados  

 
Metzler (2000) Um modelo é desenhado para ser utilizado em toda a 

unidade de instrução e inclui o planeamento, a implementação e avaliação 

funcional para essa unidade, o que significa que inclui, métodos, estratégias e 

estilos de ensino.  

Sendo assim, adotei o estilo comando, onde os exercícios eram 

determinados por mim na sua intensidade e duração, estabelecendo os 

critérios de êxito idênticos para toda a turma, comunicando de uma forma direta 

e utilizando sempre, como forma de comunicação, a componente verbal e  

depois a sua demonstração. 

Com isto, a minha atividade passava por demonstrar, controlar e avaliar 

a turma, sendo que, na parte da avaliação e correção, o meu feedback não era 

só dirigido à turma, mas também como o estilo de tarefa usa, dirigia um 

feedback individualizado ao aluno. Ou seja, caso o erro fosse generalizado e 

repetido pela maior parte da turma utilizava o FB corretivo geral para a turma, 

caso fossem erros particulares repetidos pelo mesmo aluno utilizava o FB 

individualizado. 

 

De acordo com Rink (cit por Mesquita, 2010, p.160) não existe nenhum 

programa de ensino que seja adaptado a todas as formas de aprendizagem. 

”Nomeadamente, perante alunos de baixo nível de desempenho, a ausência de 

indicações objetivas e referenciadas a critérios de realização das tarefas pode 

comprometer a aprendizagem.” Rink et al. (cit por Mesquita, 2010, p.160). 

 

No que concerne à minha intervenção e planificação foi utilizado o MID 

nas modalidades individuais (lutas, ginástica e atletismo) onde enxerguei por 

uma abordagem de níveis, onde trabalhei mais as suas componentes técnicas, 
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dividia a turma por estações ou grupos tendo em atenção os seus níveis de 

execução. 

No que concerne ao Ensino do Jogo Para Compreensão, os alunos 

deveriam criar consciência dos princípios táticos do jogo, sabendo pensar e 

decidir para depois aplicar nos problemas que surgissem no jogo. 

Foram, inicialmente, favorecidas as componentes técnicas com o 

objetivo de aumentar as capacidades dos alunos e consequentemente elevar o 

nível de desempenho no jogo. 

Criei progressões de base-topo com várias situações de superioridade 

numérica (2x1;3x1) privilegiando o ataque ou a defesa dependendo do objetivo 

do exercício para que não só os alunos com mais dificuldades conseguissem 

ter mais sucesso, mas também para conseguirem observar em que situações 

poderiam utilizar aquela habilidade ou princípio. À medida que a qualidade de 

desempenho progredia, aumentava também a dificuldade dos exercícios 

(2x2;3x3;4x4) 

Nesta abordagem por níveis, consegui manter a turma motivada, criando 

sempre soluções para os problemas criados e estratégias de dificuldade 

progressivas e indicadas ao seu grau de evolução. Esta abordagem foi para 

mim bastante gratificante, pois não só presenciei grande evolução por parte de 

toda a turma como também recebi elogios pelas aulas lecionadas, por parte da 

professora cooperante, pois toda a turma se mantinha sempre motivada nas 

aulas e nas tarefas propostas, porque, para além de possuírem critérios de 

dificuldade relativamente altos e desafiadores para cada nível, as próprias 

dinâmicas e exercícios praticados os faziam levar a acreditar que estavam num 

“treino” e não numa “aula”. 

 

4.2.2.4 Planos de aula  
 

O plano de aula surge como um guião, onde estão todas as informações 

estruturadas de como deveremos conduzir a nossa aula. De acordo com Rink 

(2014) o plano de aula é um guião no processo de ensino baseado nos 

objetivos que foram determinados durante a construção da unidade didática. 
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Bento (2003) defende que a aula deverá ser estruturada em três partes 

diferentes: parte preparatória, parte principal e parte final. Rink (2014) discorre 

ainda que a aula deve ter um princípio, meio e fim, pois somente desta forma o 

professor conseguirá conceder propósito às experiências dos alunos.  

As categorias didáticas do plano de aula, para além dos objetivos da aula e 

função didática, foram o tempo disponível para cada exercício, os conteúdos, 

os objetivos comportamentais, as situações de aprendizagem, as componentes 

críticas e a organização dos alunos/professor, que, ao longo do ano letivo, se 

revelou adequada, sendo simples, rápida e fácil de consultar.  

Bento (1987) refere também que o plano de aula integra-se no elo final da 

cadeia de planeamento do ensino produzido pelo professor. O plano de aula 

deve auxiliar como um guia, uma orientação da prática e não como um 

documento rígido, pois deve ser flexível e sempre passível a eventuais 

alterações. 

 

“Hoje senti uma grande dificuldade em cumprir todos os exercícios propostos para a 

aula, penso que deverei reduzir o número de exercícios e aumentar o tempo de 

exercitação de alguns “   

Reflexão 24 de setembro 2015 

 

Sendo assim este “guião” deve ser seguido mas não como se de uma regra se 

tratasse, pois por muito bom que tenha sido o planeamento ele estará sempre 

dependendo de fatores externos para resultar. Estamos sempre expostos a que 

se sucedam inúmeras situações que não estavam previstas aos nossos olhos, 

como por exemplo, as condições climatéricas não serem as favoráveis para a 

prática, o número de alunos a comparecer na aula, perda de tempo de aula ora 

na gestão dos exercícios ou na transição dos mesmos. 

 
“Hoje decidi retirar tempo no último exercício da aula, “no jogo formal” e aumentar a 

exercitação no penúltimo exercício, pois penso que os alunos necessitavam de 

compreender melhor a cobertura defensiva.” 

Reflexão 03 de novembro 2015 
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Com isto, o plano de aula aparece como um documento crucial, pois com este 

guião o professor irá conseguir facilmente contornar a imprevisibilidade de 

qualquer momento, e responder de forma mais célere e eficaz a um problema 

que possa surgir. É de referir também a importância extrema de um professor 

ser capaz de se moldar a contextos desfavoráveis, nunca se desviando do 

objetivo principal da aula, isto é, deve ser capaz de realizar ajustamentos que 

estejam enquadrados com o objetivo inicial da aula, de modo a não alterar o 

seu contexto. Neste âmbito, ao longo do ano letivo, todo o processo reflexivo 

foi essencial para melhorar as minhas ações quando o planeamento não se 

ajustava às condições que estavam programadas e concluo afirmando que a 

medida que me ia libertando da minha insegurança e passava a encarar o 

plano de aula como uma linha orientadora daquilo que foi previamente definido 

por mim, e não como um mandamento intransponível comecei realmente 

aplicar os meus conhecimentos. 

 

4.2.3 Prática Profissional  
 

A prática profissional é o momento em que coordenamos tudo que foi 

planeado por nós. Nesta parte, o professor estagiário vai obter experiência e 

conhecimento através da aplicação das aprendizagens obtidas na sua 

formação académica, nas suas aulas e na resolução de problemas que surjam 

no processo ensino-aprendizagem. Assim, durante este procedimento é 

necessário estar focado em todos os elementos que caracterizam a aula, de 

maneira a que seja o mais produtiva possível. 

Devemos possuir um conhecimento específico e profundo das 

modalidades, seus aspetos técnicos e táticos, possuir um conhecimento 

pedagógico sobre tudo o que vamos transmitir, e como afirma Siedentop (1983) 

o tempo potencial de aprendizagem constitui a variável mais potente na 

predicação de um ensino eficaz. Assim teremos de ser capazes de gerir as 

aulas da melhor maneira possível para que todas as tarefas sejam motivadoras 
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e promotoras da prática desportiva, mas também que sejam promotoras de 

sucesso para que todos os alunos consigam atingir os objetivos.  

 

4.2.3.1 Gestão da Aula\Turma  
 

Na gestão da aula, e sabendo que tanto a minhas atitudes como as dos 

alunos têm influência na alterações dos comportamentos, estabeleci desde o 

início regras e normas de conduta, regulamentei e sancionei os 

comportamentos incorretos, mostrando aos alunos que agiram mal 

fundamentando as repercussões na sua formação, tentando assim, promover 

autonomia de conduta. 

 
“Hoje para além da apresentação e escolha das modalidades a serem lecionadas, 

foram apresentadas as regras e normas dentro da sala de aula.” 

Reflexão 22 de setembro 2015 

 

Tentei criar rotinas, pois segundo Siedentop e Tannehill (2000) 

um sistema de gestão de tarefas infalível começa com o desenvolvimento das 

rotinas e implementação de regras que asseguram um ambiente apropriado na 

sala de aula. 

 Consegui que os alunos apresentassem um comportamento 

empenhado e desejado tanto nas modalidades coletivas como individuais, com 

isto quero dizer que senti que tinham a turma controlada, obtendo uma visão de 

tudo o que se passava e com a confiança de poder abordar aluno\grupo 

individualmente sabendo que os outros continuariam a exercitar mesmo sem 

estar em “cima deles”. 

 
“Senti-me surpreendido com a aula de hoje, pois mesmo sendo uma aula bastante 

repetitiva, derivado aos aspetos técnicos do salto em altura, a turma mostrou-se 

bastante empenhada.” 

Reflexão 10 de março 2016 
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  Siedentop (1996) refere que uma aula, com os alunos envolvidos nas 

atividades tal e qual o professor solicitou, satisfeitos com o que estão a 

executar e com o comportamento adequado, reúne os ingredientes de uma 

“boa aula”. Mas isto só aconteceu devido, também, às dinâmicas e rotinas de 

exercícios que íamos possuindo ao longo das unidades didáticas, pois os 

alunos compreendiam os objetivos que eram propostos e em que situação iria 

ser utilizada no jogo, fazendo lembrar, muitas vezes, e utilizando as palavras 

dos próprios alunos que a “aula” parecia um “treino de competição”. 

Tudo isto, aliado ao que afirma Leite (1983, p. 237) Mesmo que boas 

relações não garantam o sucesso no processo de ensino aprendizagem, elas 

podem facilitá-lo. Sendo assim, e possuindo este nível de “gosto pelas aulas ”, 

de empenho, motivação e boa relação por parte dos alunos, penso que não só 

foi bom para o decorrer das aulas, mas para todo o processo de ensino 

aprendizagem como também para a minha primeira experiência como 

professor estagiário. 

 

4.2.4 Obstáculos vividos 

 4.2.4.1 Instrução e Feedback  

 
Rosado e Mesquita (2011) refere a transmissão de informação como 

uma das competências fundamentais dos professores, realçando ainda o seu 

evidente papel na aprendizagem. 
Como já trazia alguma experiência do treino de futebol, nas questões da 

intrusão e feedback senti-me sempre bastante seguro nesta fase da minha 

aplicação como professor estagiário. 

 
“O professor orientador salientou que eu teria de ter mais calma nestes momentos, 

pois passava a informação e os feedbacks de uma maneira muito rápida.” 

Reflexão 21 de janeiro 2016 
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Rosado & Mesquita (2011) avançam que a corporação de estratégias de 

instrução na apresentação das tarefas motoras, de acordo com a 

especificidade das habilidades e o nível de execução dos alunos, revela 

eficácia. 

Assim, para possuir uma instrução de qualidade tentei reduzir mesmo ao 

essencial a informação que pretendia transmitir de uma maneira concisa para 

que a mensagem fosse percebida pelos alunos, aliando sempre isso à 

demonstração, simplificando o processo de instrução. 

No que respeita ao FB, “Feedback pedagógico é definido como um 

comportamento do professor de reação à resposta motora de um aluno ou 

atleta, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou 

realização de uma habilidade” (Fishman & Tobey, 1978, cit. por Rosado & 

Mesquita, 2009, p.82). Assim, sendo este um dos meus pontos fortes derivado 

ao treino, terei apenas de melhorar nas questão das “paragens” pois nem 

sempre é pertinente parar o exercício para a sua correção, por isso tentei usar 

FB de uma fora mais geral para que todos percebessem quais eram os erros 

frequentes que estavam a surgir no decorrer do exercício, e usava também a 

estratégia de não “prejudicar” o tempo potencial de aprendizagem dos alunos, 

informando e demonstrando outra vez ao aluno que continuava com algum erro 

repetitivo.   

 

4.2.4.2 Nas Aulas  

 
No início, a grande dificuldade sentida por mim não foi na escolha dos 

exercícios, pois penso que todos eram os necessários para a evolução dos 

conteúdos, mas sim a sobrecarga de exercícios que às vezes colocava nos 

planos de aula; isto aliado atrasos naturais, algumas “perdas de tempo”, ora na 

instrução, ora na demonstração e nas transições de exercícios não conseguia 

cumprir o plano como queria. Isso levava-me, muitas vezes, no início, a 

reajustar os tempos dos exercícios para que todos estes fossem cumpridos, 

porém os alunos não exercitavam tanto aquela habilidade motora como era 

pretendido. 
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Com isto, decidi reformular algumas rotinas da prática encadeando 

melhor os exercícios para que os alunos não perdessem tempo desnecessário 

nas transições de exercícios e reduzindo também o número de exercícios 

propostos por mim em cada aula, aumentando assim o tempo de exercitação 

nos outros que considerava mesmo essências.  

 

4.2.5 Aprender a Refletir  
 

Afirmando que, para evoluir e crescer como professores, deveremos ser 

capazes de refletir, penso que todos os atos de reflexão que este mestrado nos 

proporcionou, mostraram-se fundamentais ao longo do estágio. 

O professor reflexivo passa, então, a ser capaz de estar na procura 

constante da melhoria, através das vivências do dia-a-dia, conseguindo 

observar o erro e melhorar o processo de ensino aprendizagem. Ao identificar o 

erro, o professor consegue crescer, adaptar e potenciar a aprendizagem, o que 

é efetivamente um fator de desenvolvimento cumulativo pessoal, cultural e 

social. 

A reflexão de todas as nossas tarefas e o seu questionamento surge, 

assim, no dia-a-dia do estágio como uma forma de melhorar as nossas práticas 

e, inevitavelmente, melhorar todo o processo do ensino-aprendizagem. 

De acordo com Schön (1987), pode distinguir-se a reflexão na ação e a 

reflexão sobre a ação.          

Assim possuímos a reflexão na ação que é originada no decorrer da 

prática letiva. Ato de ensinar, originado na identificação de uma ação que não 

resultou e da consequente estratégia para a resolver. 

Existindo também a reflexão sobre a ação, surgindo de uma maneira 

mais pensada nos momentos apos as aulas, com o registo e reflexão escrita. 

Por isso, penso que estes atos de reflexão, tanto na ação como a ação 

surgem como uma ferramenta fundamental, pois sem reflexão todo o trabalho 

desenvolvido perde sentido. 
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Todas as reflexões e análises desde o primeiro dia de aulas, sejam 

sobre momentos de análise, planeamento ou de aplicação, surgem com o 

objetivo da nossa melhoria diária, dando evolução e resposta a todos os 

nossos conhecimentos, procurando, desta maneira, não só melhorar o ensino, 

mas também criando evolução e crescimento na nossa aprendizagem como 

professores. 

 

 

4.2.6 Avaliação  
 

De acordo com Rosado & Colaço (2002) avaliar é estimar, apreciar, 

quantificar e calcular o valor de algo. 

Na realidade, trata-se de um trabalho de discriminar e catalogar 

informação e de tomar decisões, com base em critérios. Tendo como funções a 

análise cuidada das aprendizagens conseguidas face às planeadas; a 

descrição que informa professores e alunos sobre objetivos atingidos e não 

atingidos; preparar, acompanhar e encerrar o processo de ensino – 

aprendizagem e conduzir todos os alunos ao sucesso. 

Como nos refere Carrasco (1989, p. 13), «a avaliação dos resultados de 

aprendizagem proporciona-nos o conhecimento do rendimento do aluno, em 

relação aos níveis dos objetivos, por um lado, e às suas atividades pessoais, 

por outro.» 

De todos os momentos que vivi dentro do Cerco, foi o momento das 

avaliações que me obrigou a demostrar um grande conhecimento sobre aquilo 

que estava a fazer, pois não só estava a diagnosticar os “meus” alunos como 

também os estava a classificar no que refere ao seu rendimento. Foi nesse 

momento que senti uma enorme responsabilidade pois os alunos esperavam 

sempre uma nota justa. 

 Fiquei sempre ansioso, nesses momentos, por pensar que os alunos 

poderiam não achar justas as notas. Contudo, e no decorrer do ano letivo, 
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passei a ser mais consistente e confiante nas minhas decisões, cada vez mais 

justo e muito menos ansioso. 

Esta prática avaliativa requer uma grande experiência na observação, 

que só se ganha com o tempo e com a capacidade de observar o indicado, 

sendo capaz de atuar com imparcialidade.  

           Os critérios de avaliação foram divididos em dois níveis distintos, que 

continham várias categorias e subcategorias. O primeiro, “indicadores 
comportamentais e atitudes” com um peso de 15% na nota final; aí 

encontrávamos as categorias referentes as atitudes e a forma de estar do 

aluno: 1- cumprimento das regras da aula, (subcategorias: assiduidade, 

pontualidade, material, atenção e concentração); 2- relações interpessoais; 3-

participaçao na tarefa, (subcategorias: cumprimento e empenho); o segundo, 

“saberes” com o peso de 85% na nota final; aí encontrávamos as categorias 

referentes às competências do conhecimento desenvolvido: 1- cultura física; 2- 

aptidão física; 3- habilidades motoras. 

Do ponto de vista da operacionalização, avaliei o Domínio Motor 

recorrendo à avaliação contínua e à avaliação sumativa; o domínio sócio 

afetivo foi avaliado de forma contínua; o domínio cognitivo, para além de ser 

avaliado nas situações de aula, foi avaliado por recurso a testes escritos (um 

teste no 1º período, um teste no 2º período e um teste no 3º período). 

No que concerne às modalidades de avaliação, foram utilizadas a 

avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 

Quanto à avaliação diagnóstica, ela surgiu no início de todas as 

modalidades abordadas com o intuito de fornecer informação sobre o nível 

global da turma, fornecendo um feedback sobre os pontos fortes e fracos, ou 

seja, é uma análise de conhecimentos e aptidões que o aluno deve possuir 

para poder iniciar novas aprendizagens. Essa avaliação era feita por uma 

grelha de avaliação diagnóstica que possuía 3 níveis de execução para ser 

mais fácil a observação: 1-não realiza; 2. realiza com alguma dificuldade; 3- 

realiza;  

Na avaliação formativa, o cuidado consistia em observar tanto o 

rendimento e desenvolvimento dos alunos, refletindo sempre na nota final. Esta 
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avaliação surge como uma forma de seguir o aluno durante a sua evolução ao 

longo do ano letivo e verificar se ele estagnou, regrediu ou realmente progrediu 

de maneira a não só facilitar, mas também tornar a avaliação sumativa mais 

fiável. 

Na avaliação sumativa, o cuidado consistia em ser o mais justo e correto 

possível perante toda a turma, pois era um momento mais formal e de alguma 

tensão por parte dos alunos. Esta avaliação foi elaborada ao longo do ano no 

final de todas as unidades didáticas, com a ajuda de uma grelha de avaliação 

sumativa que possuía 5 níveis de execução de todos os conteúdos abordados 

ao longo da mesma: 1 – não realiza; 2 – realiza com dificuldade; 3 – realiza; 4- 

realiza bem; 5- realiza muito bem. Aqui, a observação era feita de uma maneira 

mais ponderada e com mais tempo, visto haver mais níveis de execução, 

aumentado assim a dificuldade de observação. Esta avaliação era 

complementada com a realização de um teste escrito que englobava todas as 

modalidades lecionadas no período em questão, bem com, a informação da 

avaliação formativa. 

 

4.3 Área 2 e 3 – Participação na escola e relações com 
a comunidade  
 

Durante todo estágio profissional passamos imenso tempo na escola, 

tornando-se este espaço uma segunda casa. Passamos o nosso tempo não só 

a planear, refletir, partilhar conhecimentos e lecionar, mas também a assumir 

outros papéis na comunidade escolar. 

Sendo assim, foram várias as atividades em que participei durante todo 

o EP, procurando estar sempre presente e colaborar ao máximo nas atividades 

desenvolvidas, procurando também atingir e cumprir os objetivos que me eram 

propostos. 

A minha presença deu-se em várias atividades, ao longo do ano, porém 

não foram concretizadas a 100% devido a minha atividade profissional que 

condicionava em alguns caso a minha presença. 
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Visto que já despendia muito do meu tempo diário nas atividades de 

lecionar, observar e de reuniões que a professora cooperante considerava 

fundamentais, muitas vezes ficava complicado abdicar de mais horas de 

trabalho, quer no ginásio ou no clube. Assim, tentei participar em várias 

atividades desenvolvidas pelo departamento de educação física promotoras de 

pratica desportiva, quer fosse num papel ativo, desempenhando alguma 

função, ou mais passivo com simplesmente observador da atividade para 

conhecer o seu funcionamento e organização. 

Nestas atividades tive uma natural insegurança pois desconhecia 

completamente a sua organização embora possuísse uma visão geral que 

trazemos da faculdade, mas que é completamente diferente quando estamos 

inseridos no meio escolar. Através destas atividades, consegui retirar vários 

conhecimentos importantes para o meu futuro, para poder fazer, mais tarde, 

parte das suas organizações.  

Assim, nos pontos seguintes irei procurar dissertar acerca da 

minha participação e tarefas desenvolvidas. 

 

4.3.1 Direção de Turma  
  

Relativamente à experiência do acompanhamento do trabalho da 

diretora de turma (DT), opção escolhida por mim em conjunto com a professora 

cooperante, devido à minha impossibilidade de acompanhamento do desporto 

escolar, uma vez que os horários coincidiam com os meus treinos no Leixões 

S.C. Acompanhei todo o trabalho da DT no processo de acompanhamento dos 

alunos do 11ºA turma da qual era PE. 

Desde o início que a professora Isabel Pelicano se mostrou bastante 

disponível para me receber e ajudar em tudo que fosse possível, levando-me a 

perceber quais eram as responsabilidades educativas da DT, ajudou a 

conseguir um conhecimento mais aprofundado das suas funções, desde o 

conhecimento aprofundado de cada aluno, percebendo as suas dificuldades, 

carências e necessidades socias e educativas, possuir um dossiê de 

documentos ligados a cada aluno, o seu tratamento e registo de assiduidade e 



72 
 

ocorrências que surgiam nas aulas, avaliações, planos de recuperação e 

preparação das próprias reuniões de turma.   

De acordo com Fernández, (2005) Casos de famílias desestruturadas, 

onde a criança passa por vários conflitos, tem consequências em diversos 

âmbitos da sua vida. Uma delas é em relação ao processo de ensino 

aprendizagem, onde muitas vezes passa a encontrar dificuldades. 

 

Assim, compreendi, desde as primeiras reuniões de avaliação, que era 

necessário um conhecimento bastante aprofundado de cada aluno, ficando a 

conhecer a realidade dos seus problemas sociais, pessoais ou familiares.  

Percebi que, de facto, que existem alunos com problemas que 

necessitam de toda a nossa atenção e acompanhamento, para o qual é 

essencial um trabalho árduo com o objetivo de resolver ou amenizar esses 

problemas vivenciados quotidianamente. 

Assim as experiencias e problemas familiares que são causadores de 

pequenos distúrbios comportamentais nas aulas demostrados pelos alunos 

surgem sem a nossa compreensão mas que depois de um acompanhamento 

da DT são facilmente compreendidos. 

A Identificação de conflitos entre alunos da turma, não verificáveis na 

minha turma que tinha uma ligação muito boa, realização de planos de 

recuperação para os alunos com negativas, é um trabalho apenas possível em 

consequência a um trabalho em conjunto de todos os professores titulares da 

turma, pais e alunos, numa interligação coletiva procurando o objetivo comum 

de melhorar o sucesso escolar dos alunos. 

A direção de turma surge então com um papel fundamental que se guia 

não só por tarefas de aspeto administrativo, mas também pela de resolução de 

problemas individuais, tornando-se fundamental que o diretor de turma assuma 

um papel de mediador entre professores e alunos e com os pais. 
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4.3.2 Reuniões  
 

Desde o início do ano que as reuniões foram uma constante do EP, 

trazendo sempre momentos de partilha de opiniões, revendo sempre tudo o 

que era feito, de uma maneira construtiva. 

De acordo com Alarcão (1996), o uso de estratégias de cooperação e 

interação na aprendizagem têm como vantagens o aumento do pensamento 

estratégico, da análise crítica e da resolução de problemas. 

Assim, desde muito cedo que as reuniões não só foram transmissoras 

de linhas orientadoras para a nossa evolução como professores, mas também 

um espaço em que podíamos expor as nossas ideias, dar opiniões, falar sobre 

os nossos pontos fortes e fracos, sobre os nossos erros e tudo aquilo que 

poderíamos fazer para melhorar o nosso desenvolvimento e o dos nossos 

alunos. A complexidade dos problemas exige trabalho em equipa decorrente da 

assunção de projetos comuns. (Alarcão e Tavares, 2003, p. 132). 

Creio que o papel do PO e o PC surgem nestes momentos de uma 

maneira mais vincada e efetiva. É verdade que possuímos sempre um 

acompanhamento em tudo que fazemos, ora seja feito presencialmente ou à 

distância, mas é nesta reuniões que realmente discutimos e reajustamos a 

nossa atividade e nos apercebemos de algumas situações que caso não 

fossemos alvo de observação certamente nos iriam passar ao lado.   

 De acordo com Nóvoa (1992), o diálogo entre professores é 

fundamental para consolidar saberes emergentes da prática profissional. Com 

isto, a partilha de ideias com o PC foram uma constante, fosse em reuniões 

previamente estipuladas, fosse nas breves reuniões no final de cada aula, onde 

discutíamos e refletíamos sobre o que correu bem e menos bem, na busca de 

uma progressão e evolução na minha formação. 

As reuniões com o PO também se tornaram bastante úteis e serviram de 

grande alicerce, complementando todo o nosso processo com PE. Aqui, as 

reuniões eram também alvo de grande reflexão sobre o nosso desempenho e 

eficácia no decorrer das nossas aulas, mas também alvo de partilha de ideias e 
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do que poderíamos fazer para melhorar. Foram reuniões de cariz 

extremamente importante e enriquecedor para a nossa formação e evolução. 

Não descurando, também possuíram um cariz extremamente importante, 

todas as reuniões de núcleo de estágio, ou seja, todas as reuniões que realizei 

com os meus colegas estagiários sem a presença do PO e PC; é verdade que 

não tinham um papel tão formal, mas também eram recheadas de reflexões do 

que nós, PE, pensávamos das aulas uns dos outros, onde expúnhamos as 

nossas dificuldades em determinadas modalidades, pois eram pontos fortes 

dos outros e serviam também como situações motivadoras porque o EP pode e 

consegue afetar qualquer uma devido à sua exigência. 

Concluo, afirmando que todas estas reuniões serviram sempre para a 

minha formação como professor e contribuíram também para potenciar o meu 

poder reflexivo não só sobre os outros como também sobre mim. 

 

 

4.3.3 Atividades na Escola 
 

 4.3.3.1 Corta Mato 

  
Realizámos esta atividade no dia 16 de dezembro de 2015. Foi-me 

pedido, numa primeira instância, para ajudar na limitação dos percursos, pois 

possuíamos dois percurso diferentes e andamos pela escola a solucionar 

problemas das marcações para que os alunos não fossem confundidos; numa 

segunda instância fiquei responsável por estar perto da mesa, encaminhando 

os alunos para que pudessem recolher o seu dorsal e, numa terceira instância, 

ficaria numa área de transição, confirmando e ajudando que nenhum aluno se 

confundisse ou realizasse algum tipo de irregularidade. Caso isso fosse 

assinalado o aluno seria desqualificado. 

Assim, estes últimos dois processos foram repetidos várias vezes, pelos 

vários escalões criados tantos nos masculinos e femininos. 
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 É de salientar que a EBSC possui uma grande adesão na participação 

no corta-mato o que me surpreendeu muito e, ao mesmo tempo, me assustou, 

pois nunca tinha lidado com algo desta envergadura. Contudo, e apesar de não 

ter assumido um papel mais ativo no que diz respeito à sua organização, pois 

esta organização já está muito bem definida pelo professor Luís Rodrigues que 

faz parecer que a organização de um evento deste é muito fácil de realizar, 

dou-lhe os meus parabéns porque sei, de facto, pelo meu acompanhamento, 

que é bastante difícil e cansativo.  

Concluindo, penso que o corta-mato também surge como mais uma 

forma de diversão e competição saudável dentro do ambiente escolar, 

permitindo, a nós professores, outro tipo de ligação e de convivência com os 

nossos alunos e com a restante comunidade escolar. 

4.3.3.2 Desporto Escolar  
 

No desporto escolar, infelizmente não tive oportunidade de participar, 

mais uma vez, os horários eram incompatíveis com a minha atividade 

profissional, mas tive o prazer de acompanhar e discutir as vivências que o 

meu colega estagiário João Castro relatou. 

Nesta atividade algo me ficou bem claro: a EBSC possui uma excelente 

equipa de profissionais que se aplicam com muita dedicação, fornecendo aos 

alunos do Cerco uma escolha muito elevada e sem comparação com muitas 

outras escolas. 

No Cerco existem vinte e seis grupos/equipas distribuídas por dezanove 

modalidades - desde atividades rítmicas e expressivas, badminton, boccia, 

basquetebol, futsal, golfe, judo, natação, patinagem, voleibol - entre muitas 

outras.  

É de realçar que a nível de Desporto Escolar esta escola é Campeã 

Nacional de Desportos Gímnicos (Ginástica Acrobática e Ginástica de Grupo) e 

de Tag-Rugby. Em termos de imagem para o exterior o Grupo/Equipa de 

Ginástica é muito solicitado para atuações a nível nacional, bem como para 

participações em programas televisivos, conforme podem constatar facilmente 

no motor de busca Google - "Praça da Alegria". 
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Em termos regionais também temos campeões no Ténis de Mesa, no 

Judo (Desporto Escolar e Federado), no Badmínton, Patinagem, Natação e no 

Boccia (Desporto Adaptado Escolar e Federado) e, este ano surgiram novas 

modalidades, com vista a potenciar bons resultados: o Rugby de 7 (Desporto 

Escolar e Federado), o Voleibol, o Basquetebol, as Danças Urbanas e o Futsal. 

Em suma, fica uma experiência valiosa sobre a dedicação e esforço que 

os professores devem possuir para que isto possa acontecer, pois sei que os 

professores dedicavam muito do seu tempo, como também dispensavam muito 

do seu tempo pessoal para a preparação e organização desta prática.  

 

 

4.3.3.3 A Despedida  
 

Como o próprio título indica, a despedida da turma do 6ºA e do 11ºA foi 

um choque. Algo que no início do ano parecia que não tinha mais fim, e de 

repente chegou. Chegou e mais rapidamente do que pensámos. Já não 

queremos que acabe, porque gostámos de ser professores, gostamos das 

nossas turmas, dos alunos e de toda a comunidade em que estivemos 

inseridos.  

Surge, então, o derradeiro e último contacto com os alunos. Foi uma 

mistura de sensações, um verdadeiro sabor agridoce na boca, tudo porque, 

finalmente, estava feliz por ter concluído o ano letivo, por ter correspondido a 

todas as exigências do EP, pelo PC e PO e por ver a conclusão do curso cada 

vez mais perto. 

 

Mas também estava triste, porque toda a ligação que criámos, todas as 

amizades e laços que estabelecemos parecem chegar ao fim; parece um 

afastamento definitivo. Contudo, fica a lembrança do papel que todos tiveram 

na minha formação e a vontade e promessa de voltar um dia a lecionar de novo 

no Cerco. Mas se isso não acontecer, fica a promessa que vos irei visitar e ser 

sempre o vosso amigo, colega e eterno professor. 
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Assim, na última aula só houve espaço para dois momentos: o primeiro 

possuiu um cariz mais formal, foi realizada a autoavaliação; o segundo 

constituiu numa aula livre, onde os alunos praticavam modalidades à sua 

escolha deles; os alunos exercitavam à vontade mas, muitas vezes, paravam e 

procuravam-me para de uma maneira mais individual se despedirem de mim. 

Não vou mentir, foram momentos de alguma tensão emocional; senti-me 

comovido, pois se um aluno se despede e diz que irá sentir saudades minhas e 

das minhas aulas, é porque, como professor, consegui cativar e proporcionar 

momentos de aprendizagem. 

Por fim, e na parte final da aula falei perante toda a turma e do PC; 

agradeci tudo que fizeram por mim, todas as vivências que me proporcionaram 

para a minha formação e por terem sido os primeiros alunos da minha futura 

carreia. 

Concluindo depois com uma foto de grupo. 

 

 

 

 

 

  
 

4.4 ÁREA 4 – Desenvolvimento Profissional 
 

Este capítulo aspira à reflexão do que foi realizado e se considera 

essencial para a nossa formação como professores, caminho esse, que é 

longo, pois um professor deverá manter-se sempre em constante evolução, 

para se poder adaptar ao seu meio, alunos e orientações gerais. 

Essa procura passa também pela nossa curiosidade em saber mais, e 

tentar proporcionar o melhor dos nossos conhecimentos aos nosso alunos. 

Assim e de acordo com Freire (1996, p.15) Não haveria criatividade sem a 

Figura 16. Ultima Aula Do 11ºA Figura 15. Ultima Aula Do 6ºA 
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curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do 

mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos.  

Com isso, esta incessante procura de conhecimento e de evolução da 

nossa parte só nos irá trazer benefícios, ou seja, já que neste longo percurso 

estamos sempre a aprender e a evoluir competências é importante manter esta 

curiosidade sobre novos conhecimentos e uma grande criatividade para a 

resolução dos problemas diários quer surjam através dos nossos alunos, quer 

das nossas fragilidades como professores. 

Assim, mais uma vez mostra-se fundamental o papel reflexivo sobre 

toda a nossa análise, planeamento e aplicação, pois “Nenhum humano se pode 

eximir à atividade de pensar. Pensar é algo que acontece naturalmente e de 

pouco vale tentar ensinar a outro como fazê-lo exatamente.” (Alarcão, 1996). 

Com esta vontade de pensar e de refletir sobre todas as minhas 

decisões, na procura da melhoria das minhas competências, esta EP mostrou-

se ser uma grande valia na minha formação, pois através dele adquiri não só 

um dilatado repertório de valências e de experiencias mas também uma 

capacidade reflexiva sobre a prestação dos alunos, e a minha prestação como 

professor, pois é sempre mais fácil observar e detetar o erro nos outros do que 

em nós próprios. Assim surge a ferramenta do debate, uma vez que de pouco 

serve a reflexão individual, se não houver uma partilha com alguém de “fora”, 

ou seja, outros colegas da área, colegas estagiários, PC E PO, alguém que nos 

faça realmente ver aquilo que nos passou ao lado, alguém que sem mudar 

muito a nossa maneira de atuar, onde e como nos sentimos confortáveis, seja 

capaz, de com pequenos ajustamentos, potenciar a nossa atividade. 

Sendo assim, com este EP posso afirmar que houve uma melhoria 

profissional em mim, pois fez-me ver o ensino de uma maneira diferente, fez 

querer investigar mais, procurar e considerar todos os aspetos de matérias que 

supostamente pensava que já adquiria, fez-me potenciar o meu poder reflexivo 

não só mental, mas também a capacidade de o passar para o papel, 

componente em que possuía algumas dificuldade. 

Terminando, devo dizer que não estava a contar ir para estágio, por 

problemas burocráticos. Quando soube da notícia pensei que poderia não estar 
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apto, por ainda não dominar algumas “cadeiras” que tinha ainda que realizar, 

contudo e aproveitando a oportunidade que me deram, tenho que afirmar que 

este EP foi mesmo uma mais-valia em tudo, pois até me ajudou a compreender 

melhor toda a organização e desenvolvimento do todo o processo de ensino 

ajudando-me também a concretizar e finalizar “cadeiras” como DC, GCOE e 

DG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.CONCLUSÕES E PERSPETIVAS 
PARA O FUTURO 
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“Existem coisas na vida pelas quais vale a pena lutar até o fim” 

Paulo Coelho (2012) 

 

Chega assim o final de um caminho longo, árduo mas muito gratificante. Uma 

experiência que nunca esquecerei, através da qual tive a oportunidade de 

ensinar, aprender, errar e melhorar todas as minhas capacidades, mas melhor 

que tudo, a capacidade de crescer não só como professor mas como homem. 

O EP teve uma enorme importância na minha formação, logo desde os 

primeiros dias que me deparei com grande tensão emocional, e confrontado 

com um grande conjunto de tarefas a realizar. Visto ter começado um pouco 

em cima do início das aulas, tive um sentimento de inexperiência, pois tinha 

que fazer tudo em tao pouco tempo e a quantidade de informação era imensa. 

Mais isso tudo fez com que ainda tivesse mais força de vontade, pois este era 

o “ano”, o ano do tudo ou nada para mim, um ano que tive que investir mais na 

minha educação e lutar pelo meu sonho, visto que em anos anteriores não dei 

tanto valor a isso, dedicando-me mais ao trabalho. 

Contudo, e aproveitando a oportunidade que me deram, decidi investir mais, e 

lutar por adquirir mais competências, conhecimentos e novas aprendizagens. 

Isto só se tornou mais fácil, porque ao realizar aquilo de que realmente se 

gosta, estamos mais motivados e o receio de falhar desaparece e cresce a 

vontade de aprender e lutar para conquistar o nosso sonho. 

O caminho foi difícil. Tenho que admitir que durante as minhas falhas pensei 

em desistir, durante o ano que estive parado pensei em nunca mais estudar, 

mas isso tudo porque todos nós temos momentos de fraqueza e eu passei pelo 

meu. À medida que isso passou e a minha resiliência voltou, tudo mudou. 

Aliado a oportunidade fornecida pela professora Paula Batista e o professor 

Amândio Graça, tudo ficou mais claro ainda, pois o sonho estava perto e eu só 

tinha que lutar e o agarrar. 
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Durante o estágio lutei, fiz do meu exemplo de vida apoio para os meus 

colegas, para eles não desistirem, pois eu estive perto desse mesmo erro. 

Assim, graças às minhas falhas e inseguranças, revistos também nos meus 

colegas, percebi que, afinal, era normal por vezes sentir essa insegurança, o 

que me deu a mim mais motivação para tudo o que surgiu, lutei com garra e 

determinação, agarrei cada conselho que os professores orientador e 

cooperante me deram, motivando-me, quando afirmavam que gostavam do 

meu comportamento como PE dentro e fora das minhas aulas. 

Esta nova fase como PE e a possibilidade de poder lecionar durante um ano na 

EBSC foi extremamente gratificante, sei que tive que desempenhar outras 

funções e que tinha grandes responsabilidade, mas do que gostei, de facto, foi 

de ensinar, transmitir conhecimentos e valores, tocar no coração das crianças. 

Isso, sim, para mim é essencial. Ensinar, fora ou dentro da escola, é o que me 

dá mais prazer na vida. Saber que de alguma maneira contribui para o 

desenvolvimento daquela criança traz aquela autossatisfação intima que não 

se consegue explicar, só sentir, e, por isso, estou muito agradecido. 

As minhas vontades e planos para o futuro? Passam certamente por continuar 

a lecionar, mesmo que por agora seja difícil ser colocado, mas continuarei a 

trabalhar com crianças e jovens e com os departamentos de formação, 

ensinando e transmitindo os meus conhecimentos na modalidade de que gosto 

mais. Tentarei, mais tarde, continuar a minha formação no alto rendimento ou 

estudar no estrangeiro, adquirindo os níveis que me faltam como treinador de 

futebol. 

Sei que tenho que evoluir muito mais, pois este EP foi uma pequena amostra 

na minha vida como professor, comparado aos anos que ainda poderei ensinar 

nas escolas. Assim, e como referi atrás, terei sempre de manter os valores e a 

personalidade que me trouxeram até esta meta, continuar a lutar e a manter a 

minha curiosidade em aprender e ser cada vez melhor, chegando assim a 

níveis de excelência, de um verdadeiro professor de educação física, repleto de 

capacidades reflexivas, com valores, aptidões e competências para o que o 

futuro me reserva. 
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“De tudo, ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos sempre começando... A certeza de que precisamos  

continuar... A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar… 

Portanto devemos: 

Fazer da interrupção um caminho novo...  

Da queda um passo de dança...  

Do medo, uma escada...  

Do sonho, uma ponte...” 

Fernando pessoa. 
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Anexo 1- Plano anual 11ºA 
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Anexo 2- Extensão e conteúdos na modalidade de Andebol 
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Anexo 4 -Parâmetros de Avaliação em Andebol  
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