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RESUMO 

 

 O estágio profissional apresenta-se como uma primeira oportunidade de 

aplicar num contexto prático, mas controlado, toda a formação teórica adquirida 

até então. Esta relação simbiótica entre a teoria e prática permite ao professor 

estagiário uma evolução constante e uma predisposição para todas as suas 

experiências e vivências futuras. Durante este processo o estudante estagiário 

experiencia o dia-a-dia escolar de um professor em toda a sua dimensão. No 

término deste percurso, o professor estagiário elabora o relatório de estágio. 

O presente documento tem como objetivo explanar e refletir sobre todas as 

atividades propostas e realizadas, assim como a reflexão da atuação do pro-

fessor estagiário ao longo de todo o estágio profissional. Desta forma, a organi-

zação do documento está dividida em cinco grandes capítulos: o primeiro Capí-

tulo (introdução), apresenta a pertinência e o contexto da elaboração do relató-

rio de estágio. No segundo Capítulo (Enquadramento Biográfico) realizo uma 

apresentação autobiográfica. O terceiro Capítulo (Enquadramento da Prática 

Profissional) divide-se em quatro subcapítulos, sendo o primeiro uma breve 

apresentação do estágio profissional; o segundo descreve o enquadramento 

legal e institucional; o terceiro mostra-nos a escola como instituição; por fim, o 

quarto subcapítulo discorre sobre quem me acompanhou neste percurso. O 

quarto Capítulo (Realização da Prática Profissional) divide-se em três grandes 

áreas que estão previstas no regulamento do estágio profissional: Área 1: Or-

ganização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Área 2: Participação na 

Escola e Relação com a Comunidade; Área 3: Desenvolvimento Profissional. 

Nesta última área encontra-se o estudo de investigação, que teve como objeti-

vo verificar os efeitos de um programa de força com a duração de treze sema-

nas em alunos do décimo segundo ano. O último capítulo do presente docu-

mento refere-se às conclusões e perspetivas futuras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSI-

NO-APRENDIZAGEM, INDISCIPLINA, REFLEXÃO. 
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ABSTRACT 

 

The practicum presents itself as the first chance where it is possible to 

apply all the theoretical knowledge acquired throughout the years, in a practical, 

but yet controlled environment. The symbiotic relationship between theory and 

practice enhances the constant evolution of the preservice teacher. Within 

practicum it is expected that the preservice teacher live the full experience of 

what means to be a teacher, since this process has several resemblances with 

the future professional activity, causing an important personal and professional 

evolution. By the end of this process, the preservice teacher presents the re-

sults of its work in this practicum report. 

This document aims to present and discuss all the activities proposed 

and realized, and the actuation of the preservice teacher throughout its practi-

cum. Being so, this document contemplates five main chapters. The first chap-

ter, introduction, explains the motivation for the development of this practicum 

report. Then, in the following chapter, a biographical context of the preservice 

teacher is presented. In the third chapter, this is divided in four different sec-

tions: a brief presentation of the practicum program, the institutional and legal 

framework of the practicum process, school as an institution, and the key per-

sons in this process. The fourth chapter is divided in three areas: organization 

and management in the teaching-learning process, involvement within the 

school community and the professional development which is a research study 

that discusses the influence of a thirteen weeks strength training program in 

twelfth grade students. Finally, the conclusions and the future work perspectives 

are discussed in the last and fifth chapter. 

 

KEYWORDS: PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, TEACHING-

LEARNING, INDISCIPLINE, REFLECTION. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 O presente Relatório de Estágio foi desenvolvido no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional. Esta unidade curricular encontra-se inserida 

no plano de estudos do Mestrado de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Este relatório revela-se como a etapa final do Mestrado de Educação Fí-

sica nos Ensinos Básico e Secundário e tem como objetivo explanar e refletir 

sobre todas as atividades propostas e realizadas ao longo da Prática de Ensino 

Supervisionada, assim como da atuação do Estudante Estagiário ao longo de 

todo o ano. 

O estágio profissional é um marco fundamental no caminho que o estu-

dante estagiário tem para percorrer para se tornar professor de Educação Físi-

ca, pois é um período de tempo onde tem uma oportunidade única para colocar 

em prática todas as aprendizagens teóricas adquiridas. Desta forma, podemos 

dizer que é na escola cooperante que acontecem as vivências mais marcantes 

que posteriormente permitirão moldar a génese da sua identidade profissional. 

Consequentemente, o estágio profissional é visto como o palco de experiências 

que permite ao estudante estagiário o início do desenvolvimento profissional, 

dotando-o de experiência aumentando assim o seu crescimento profissional 

(Marcelo, 2009). 

Este documento encontra-se dividido em cinco grandes capítulos sendo 

o primeiro a Introdução. Este pretende esclarecer e explanar de forma breve e 

concisa tudo o que irá constar no relatório de estágio. O segundo capítulo é o 

Enquadramento Biográfico, onde estarão descritos os marcos mais importantes 

da minha prática de ensino supervisionada e algumas das razões que me leva-

ram a ingressar nesta viagem. No terceiro capítulo, o Enquadramento da Práti-

ca Profissional descreve a escola onde decorreu a minha prática de ensino su-

pervisionada, a minha turma residente, o meu núcleo de estágio, os professo-

res da área disciplinar de Educação Física (que foram os facilitadores da minha 

inclusão na comunidade escolar) e por fim os meus guias, a Professora Orien-

tadora e o Professor Cooperante. O quarto capítulo, Realização da Prática Pro-
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fissional encontra-se dividido em três grandes áreas: Área 1 (Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem), Área 2 (Participação na Escola e Rela-

ção com o Meio) e a Área 3 (Desenvolvimento Profissional). Na área 1 estará 

referenciado tudo o que foi fundamental na minha prática de ensino supervisio-

nada, desde a avaliação, passando pela indisciplina característica da minha 

turma residente até ao planeamento. A área 2 mostra todas as atividades reali-

zadas ao longo do estágio profissional e as relações estabelecidas com a co-

munidade escolar, desde funcionários, professores e encarregados de educa-

ção. Nela, fica bem patente o companheirismo, a cooperação e a participação 

existente no meio escolar entre o pessoal docente e não docente. Por fim, a 

área 3 consiste no estudo de investigação-ação que teve como objetivo verifi-

car os efeitos de um programa de treino de força com a duração de treze se-

manas tem na condição física de alunos do décimo segundo ano de escolari-

dade. Esta investigação poderá tornar-se numa ferramenta útil para o meu de-

senvolvimento profissional. No último capítulo deste documento apresento as 

conclusões e perspetivas futuras fruto de uma retrospetiva de todo o processo 

de estágio. 
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2 – ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

 

‘’Ao longo dos últimos anos, temos dito (e repetido) que o professor é a pessoa, 

e que a pessoa é o professor. (…) Que ensinamos aquilo que somos e que, 

naquilo que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos.’’ 

(Nóvoa, 2009, p. 7) 

 No processo de formação de um professor é impensável dissociar a di-

mensão pessoal da profissional. Significando isto que “a identidade não é algo 

que se possui, mas sim algo que se desenvolve ao longo da vida.’’ (Marcelo, 

2009, p. 12). Pode-se assim reconhecer que o modo como vivenciamos as 

nossas aulas como alunos influencia a nossa conduta enquanto professores, 

transformando o passado num “(…) grande alicerce para edificarmos novas 

experiências (…)’’  (Cury, 2003, p. 114). 

O professor enquanto produto final, resulta da combinação das experi-

ências vividas com os conhecimentos adquiridos, sendo que é sempre condici-

onado pelo meio em que se insere, tornando-se assim a identidade de cada 

docente única e singular. 

Esta breve exposição permite-me concluir que a dimensão pessoal do 

professor é indispensável para o êxito da sua atividade profissional. 

 

2.1 – O CAMINHO PERCORRIDO  

 

No culminar do meu percurso na Faculdade de Desporto da Universida-

de do Porto, agora como Estudante estagiária de Educação Física, torna-se 

impossível não refletir acerca de tudo o que me encaminhou para este trilho. 

Embora não consiga precisar o momento específico em que despertou em mim 

este carinho pelo desporto, pois “a memória é a caixa de segredos da persona-

lidade. Tudo o que somos, o mundo dos pensamentos e o universo de nossas 

emoções são produzidos a partir dela.’’ (Cury, 2003, p. 105) 

Passando a redundância, começo pelo princípio, recordo-me de ter tido 

uma infância feliz. No passado, não muito longínquo, sobressaem momentos 
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em que me senti amada, encorajada e feliz por tudo o que tinha ao meu alcan-

ce, não só em termos materiais, mas principalmente afetivos. Tive a oportuni-

dade de vivenciar uma infância no seio de uma família não muito grande, mas 

sempre unida. Embora poucos, sabíamos que independentemente dos momen-

tos, teríamos em quem nos amparar ou com quem partilhar as nossas alegrias. 

É ainda na infância que o desporto entra na minha vida, como não podia 

deixar de ser, incutido pela minha família através de brincadeiras, mergulhos 

na praia, jogos da apanhada, passeios de patins em linha e algo que nunca vou 

esquecer, a forma como aprendi a andar de bicicleta.  

Ouvimos muitas vezes falar em superação e transcendência no despor-

to, algo que só se entende quando vivenciamos essa sensação. Hoje sei que a 

primeira vez que senti algo parecido foi quando finalmente tirei as rodinhas da 

minha bicicleta. Tenho de agradecer, e por todas as vezes que o faça, nunca 

serão suficientes, ao meu avô Domingos. Nunca pensou em desistir de nos 

ensinar, digo “nos ensinar’’, pois foi o responsável por todas as suas netas 

aprenderem a andar de bicicleta, e de hoje se orgulharem desse feito. Ele 

sempre soube que eu era capaz, acreditou em mim com todo o carinho, paci-

ência e dedicação. Atingimos o nosso objetivo após dias e dias, correu atrás da 

bicicleta para que eu não caísse, caiu para que eu não me magoasse quando 

caía e, finalmente sorriu quando fui capaz de andar apenas uns metros sem as 

simples rodinhas ou a ajuda da sua mão. Foi neste momento que senti que era 

capaz de voar. Afinal, tinha conseguido andar sem as rodinhas, voar não podia 

ser assim tão difícil.  

Simultaneamente, andava na natação por opção dos meus pais, que es-

tavam cientes da importância do desporto e de todos benefícios que nos pro-

porciona a nível cognitivo, motor e psicossocial. Pratiquei a modalidade durante 

sete anos aproximadamente, sem carácter de competição apenas com o obje-

tivo de ser um pouco melhor todos os dias. Agora consigo perceber a impor-

tância da natação na minha vida, a liberdade e segurança vivida numa simples 

ida à praia e ainda que muitas vezes uma pessoa nem sequer pense nisso, um 

sentimento extremamente recompensador. Sem dúvida, a aprendizagem desta 
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modalidade em tão tenra idade, facilitou-me a realização dos pré-requisitos, o 

bilhete para seguir o resto do sonho. 

Ao entrar no primeiro ciclo do ensino básico, aderi ao desporto escolar, 

na modalidade de andebol. Naquela altura, foram necessários poucos treinos 

para perceber que o andebol era efetivamente a modalidade que mexia comi-

go, com a qual me identificava, sendo desde aí atleta federada. A escola que 

frequentei acolhia um clube nos seus horários de treino e jogos, pelo que fui 

encaminhada para essas sessões poucas semanas após iniciar o Desporto 

Escolar. O primeiro clube que me acolheu enquanto atleta foi a Associação 

Desportiva e Cultural de Santa Isabel. 

No segundo ciclo do ensino básico mudei de escola mas nunca deixei o 

meu desporto de eleição nem o clube onde estava inserida. Foi nestes anos 

que percebi que queria algo mais do desporto. Talvez o quisesse como base 

da minha vida, por tudo aquilo que representa: os valores, a disciplina, o rigor, 

a transcendência, a luta, o fair play, a convivência com os outros e a maneira 

como se encaram as derrotas e as vitórias. A luta contra as adversidades, é um 

aspeto importante no desporto e que se repercute no nosso quotidiano. Com o 

desporto, aprendemos a nunca desistir dos nossos objetivos, que a velocidade 

com que se faz o caminho é secundária e que a obtenção do longínquo hori-

zonte é a verdadeira meta. 

Foi no andebol que encontrei um refúgio, onde podia ser eu, onde podia 

tentar ser cada vez melhor. Sou atleta federada há mais de uma década e te-

nho imenso orgulho no caminho percorrido até aqui. Dele fizeram parte fases 

finais e finais nacionais das quais saímos vitoriosas. É-me impossível descre-

ver estes sentimentos no singular, apenas fazem sentido num plural, o plural de 

equipa, em que todas remam na mesma direção. 

A última fase antes da faculdade, foi o ensino secundário e por tudo o 

que tinha vivenciado até aqui, decidi ingressar no curso Tecnológico de Anima-

ção Sócio Desportiva do Colégio Internato dos Carvalhos, convicta de que seria 

a melhor opção. Durante três anos conheci professores que tal como eu tinham 

o desejo de moldar e tornar os alunos e atletas em pessoas melhores. O que 

eles conseguiram fazer comigo, mostrando-me os seus exemplos enquanto 
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pessoas e guiando as minhas escolhas enquanto aluna e futura profissional da 

área, é agora um modelo para mim. Foram sem dúvida três anos de intenso 

crescimento pessoal e profissional, acompanhados de muita felicidade e reali-

zação. 

Durante esses três anos, aprendi a teoria e no décimo segundo ano foi-

me proporcionada a oportunidade de utilizar esses conhecimentos num contex-

to prático. Foi então que na disciplina de projeto tecnológico de estágio lecio-

námos algumas aulas no infantário Jumbo (crianças dos seis aos oito anos de 

idade), no Lar Juvenil dos Carvalhos (Jovens dos quinze aos dezoito anos) e 

no Lar de Idosos de Perosinho (dos cinquenta aos sessenta e cinco anos). Este 

ano foi crucial no meu desenvolvimento profissional, visto que foi a primeira vez 

que tive contacto com um plano de aula, com uma ficha de registo de observa-

ção de aula, com relatórios e fundamentalmente, com as pessoas para quem 

todo o nosso trabalho estava direcionado. 

Neste período, iniciei simultaneamente, o meu percurso como treinado-

ra. Depois de alguns anos a aprender, achei que podia começar a partilhar o 

que sabia com os mais novos. Dessa forma, comecei a treinar os escalões de 

bâmbis e minis do Ideal Clube Madalenense e dessa forma percebi a importân-

cia de participar de uma forma ativa no desenvolvimento e crescimento de cri-

anças e jovens. O facto de os poder acompanhar diariamente, ver a sua evolu-

ção a nível desportivo, pessoal e social é fascinante. Poder fazer parte do le-

que de exemplos a seguir e moldá-los enquanto pessoas é indiscutivelmente 

algo que me cativa. 

Concomitantemente ao ensino secundário, frequentei o Grupo de Jovens 

de Canelas que foi fundamental na minha formação pessoal. O convívio, a su-

peração, a luta, a cooperação do grupo eram levados ao limite em todas as 

atividades realizadas. Desde os acampamentos, aos passeios mistério, tudo 

teve impacto na formação da minha personalidade.  

Neste ponto do meu percurso, surgiu o último teste para entrar na tão 

desejada Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Tudo começou 

como se fosse um filme em que teria de realizar uma audição (pré-requisitos) 

para poder ser a protagonista da minha licenciatura em Ciências do Desporto. 
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Assim foi, no décimo segundo ano a par de muito trabalho, testes e aulas práti-

cas, sabia que precisava de treino extra para conseguir alcançar o que sempre 

quis, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

O Professor Vítor Daniel disponibilizou-se vezes sem conta para nos 

ajudar em todos os treinos. Estes treinos tinham uma pequena particularidade: 

eram realizados na faculdade, com o objetivo de nos familiarizar com o ambien-

te e a pressão que iríamos sentir nos verdadeiros dias de prova.  

Após tanto esforço e dedicação, o resultado não podia ser outro: “AP-

TA”! E como uma boa notícia nunca vem só: “Resultado final: colocada; Insti-

tuição: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.”  

Foi a segunda vez que senti que voar era mais fácil. 

Iniciava-se então a licenciatura em Ciências do Desporto na Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. Rapidamente surgiram as aulas teórico-

práticas, as frequências, os exames, as avaliações práticas das apresentações, 

os trabalhos de grupo, os jogos pela equipa da faculdade, as horas incontáveis 

nas argolas do pavilhão de ginástica, as noites mal dormidas, os últimos minu-

tos de estudo antes de entrar no exame com esperança de saber um pouco 

mais… Parecia um inferno, mas não, pois em contrapartida surgiram novas 

amizades, a loucura da praxe, o que é ser caloiro, as flexões, as alegrias e as 

lágrimas partilhadas, o cortejo, a felicidade quando um desafio era superado, o 

incessante querer saber mais... Tudo isto, sem exceção, contribuiu para a mi-

nha formação enquanto estudante e pessoa.  

Durante estes árduos anos de licenciatura, optei pela metodologia de 

andebol. Nesse âmbito, realizei o estágio no Futebol Clube do Porto, com a 

duração de uma época desportiva, que como toda e qualquer organização 

desportiva tem os seus pontos a favor e contra. No Futebol Clube do Porto tive 

acesso a um mundo desportivo que poucas pessoas chegam a conhecer, pois 

a este nível a competição e exigência são altíssimas. A capacidade e a entrega 

de cada atleta são fundamentais, pois em cada um existe um possível jogador 

de alta competição. Isto constitui aquilo que para mim é um dos pontos menos 

positivos. Nestes clubes, o coração, ou seja, o sentimento fica para segundo 

plano, os treinadores, atletas e dirigentes, são apenas “pequenas peças” numa 
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estrutura muito grande que está totalmente orientada para a obtenção de resul-

tados, sendo que muitas vezes isso conduz a situações menos positivas na 

formação pessoal e desportiva de muitas crianças e jovens.  

Na minha opinião, até mesmo pela minha anterior passagem por outros 

clubes, as idades em questão não deveriam ter como objetivo central a compe-

tição mas sim a formação quer a nível desportivo quer a nível pessoal. Com 

isto, que explicar que a competição não é um meio para a formação, mas um 

fim em si mesmo. Pelo que cabe ao líder/treinador fazer escolhas que permi-

tam um equilíbrio entre a competição e a formação dos atletas. Assim nestas 

idades específicas os resultados têm que ser algo secundário quando compa-

rados com os dois aspetos referidos anteriormente. 

Esta época permitiu-me ter a certeza que o que me realiza é contribuir 

para a formação de atletas (aprendizagens sólidas e estáveis) e, principalmen-

te, de pessoas (promoção de valores). Foi nessa altura que consegui perceber 

claramente que me sentia muito mais orientada para o ensino, do que para 

uma área mais ligada à competição, como o alto- 

-rendimento. Sinto que como professora, posso marcar e fazer alguma diferen-

ça na vida de todos os alunos que “passam’’ por mim, ou pelo menos em gran-

de parte desses alunos, quer sejam crianças ou adolescentes. Quero que utili-

zem o que lhes foi ensinado através do desporto e da Educação Física noutros 

campos das suas vidas. 

Todavia, isto não significa que o papel do professor é mais ou menos vá-

lido que o do treinador. Desta forma, encontramos muito alunos na escola que 

são obrigados a estar nas aulas, enquanto que nos treinos a grande maioria 

dos atletas estão na modalidade porque gostam. Assim, revela-se mais difícil 

marcar a diferença num aluno desmotivado e desinteressado do que num atleta 

que se mostra apaixonado pelo desporto/modalidade que pratica. 

Os seis semestres de licenciatura não se resumiram a praxe e aulas, por 

isso não posso deixar de referir o Desporto Universitário, no qual estive envol-

vida durante quatro anos, competindo pela equipa feminina de andebol da Fa-

culdade de Desporto da Universidade do Porto. O Desporto Universitário con-

tém um espírito completamente diferente, permitiu-me representar a nossa fa-
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culdade ao lado de pessoas que têm uma paixão comum, o andebol, é das me-

lhores sensações que podemos viver. Defendemos as nossas cores, freneti-

camente, ou não fôssemos alunos de Desporto da melhor faculdade do país. 

Uma fase muito importante durante a licenciatura e a minha formação 

pessoal, que está inevitavelmente interligada com a minha formação profissio-

nal, foi a disciplina de Metodologia do Desporto l – Treino Desportivo – Ande-

bol, com o docente José António Silva. O Professor José António é alguém que 

eu vejo como um exemplo a seguir, sempre empenhado e eficiente no seu tra-

balho; por outro lado, é um Ser Humano capaz de ajudar em tudo o que esteja 

ao seu alcance. Tenho a certeza que o Professor José António Silva é alguém 

que vou ter como referência no meu percurso. Isto permite-me aludir ao meu 

primeiro ano de mestrado onde tive oportunidade de ser discente do Professor 

e mais uma vez aprender coisas novas e úteis no meu dia-a-dia e reforçar co-

nhecimentos e aprendizagens anteriores. Foi um ano repleto de Didáticas Es-

pecíficas, onde lecionei nas escolas e pude aplicar tudo o que tinha aprendido 

até então. Foi um ano de descoberta e um ano que me permitiu começar a 

formar a minha personalidade enquanto Professora.  

Chegada a este momento não posso ignorar tudo e todos os que fizeram 

parte deste caminho e que me ampararam, protegeram e incentivaram. Desta 

forma, é-me imposto reconhecer que sem a família e amigos, os professores e 

os treinadores, a escola e a faculdade, a participação no desporto escolar e 

federado, as experiências, valências e conhecimentos conquistados não seriam 

tão relevantes. 

Sabia que não iria ser um ano fácil por tudo o que me tinha sido relatado 

por colegas de anos anteriores mas como o trabalho nunca me assustou, não 

hesitei por um segundo que fosse em ingressar no mestrado que tanto sonhei, 

o Mestrado de Ensino da Educação Física dos Ensinos Básico e Secundário. 

As dificuldades encontradas no caminho têm sempre solução e isso apenas 

depende de quem as enfrenta ou da forma como o fazem. Sei que por vezes 

não é assim tão linear, mas as dificuldades acabam por nos tornar pessoas 

mais completas e preparadas para as dificuldades que nos possam surgir. Co-

mo tal, todas as dificuldades encontradas têm de ser encaradas como um teste 
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que nos vai avaliar e mostrar se estamos preparados para o nosso futuro. In-

dependentemente do resultado desse teste, importa não desistir ou nunca ire-

mos saber se aquele obstáculo teria sido ultrapassado. Este último ano letivo 

foi repleto de experiências, desafios, estímulos, dificuldades, dilemas e emo-

ções fortes. Todos estes aspetos foram importantes no desenvolvimento das 

minhas capacidades. Neste momento sinto que estou melhor “equipada” para 

me lançar no jogo da minha vida. 

 

2.2 – EXPETATIVAS SOBRE O ESTÁGIO PROFISSIO-

NAL 

 

No fim do Estágio Profissional pretendia que as ferramentas adquiridas 

até então, não só através dos professores mas também por todas as experiên-

cias que me foram proporcionadas pelos meus pais, família, amigos e todos 

aqueles que de alguma forma contribuíram para a minha evolução, sejam com-

plementadas com todas as experiências que vou viver. Apesar de algum medo 

que senti inicialmente, este foi vencido pela coragem e vontade de ser sempre 

melhor. Tal como expetava, este ano foi árduo mas muito compensador, pois o 

estágio é entendido como “(…) o clímax de um processo de formação que ga-

ranta o domínio das competências requeridas pela profissão docente.’’ 

(Proença, 2008, p. 119) 

O impacto com a realidade foi imprevisível até ter sido vivenciado, sendo 

que apenas nesse momento fui capaz de perceber a intensidade desta experi-

ência. O ano de estágio torna-se assim no culminar entre o meu percurso aca-

démico e o início da minha vida profissional, sendo o conflito de duas realida-

des, pelo que é fundamental refletir acerca do mesmo. Esta dualidade vivida 

durante todo o ano letivo, como aluna na Faculdade de Desporto e Professora 

na Escola Secundária de Almeida Garrett, leva-me a pensar que se por um la-

do fui uma aluna ávida de conhecimento na faculdade, na escola cooperante 

senti-me uma professora realizada por ter transmitido esse conhecimento. Re-

lativamente à comunidade escolar, todas as expetativas foram ultrapassadas. 
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Inicialmente achei que o meu envolvimento na escola seria um processo moro-

so e um pouco mais difícil, algo que não aconteceu pois fui acolhida de braços 

abertos pela comunidade docente e não docente, sentindo-me parte da “mobí-

lia’’.  

As expetativas em relação ao contexto escolar onde me inseri eram ele-

vadas, visto ser uma das melhores escolas públicas do país. A Escola Secun-

dária Almeida Garrett tem um corpo docente estável, competente e muito expe-

riente. As suas instalações foram recentemente renovadas e remodeladas e 

apresentam condições ótimas para a prática desportiva, dispondo de vários 

espaços e materiais. Estavam, assim, reunidas excelentes condições para a 

realização do meu trabalho.    

Aquando do início do Estágio Profissional “(…) o entusiasmo era enor-

me, até que ao longo das aulas percebemos uma coisa, afinal é muito difícil ser 

professor. É o peso da responsabilidade a falar mais alto e a dizer-nos tanta 

coisa simultaneamente, que nem sabemos o que ouvir, tamanha a confusão 

inicial’’ (Lopes et al., 2015, p. 303). Não obstante, esta caminhada levou-me a 

um mundo novo e real.  

A “minha’’ guia dos momentos mais difíceis, a Professora Orientadora 

Margarida Alves e o guia “que me foi atribuído’’ e de todos os dias, foi o Pro-

fessor Cooperante Paulo Cunha. Esperava que tanto a professora orientadora 

como o professor cooperante, fossem capazes de me auxiliar nas diferentes 

etapas do Estágio. O papel da Orientadora foi fundamental e, segundo Cardoso 

(2009), a orientadora de estágio acompanha a prática pedagógica tendo uma 

intervenção ativa junto da mesma, surge como um dos principais elementos no 

processo de formação e tem como objetivo proporcionar ao futuro professor 

uma prática docente de qualidade. Contudo, as expectativas mais elevadas 

direcionaram-se para o Professor Cooperante, uma vez que este assumiu um 

lugar de destaque no meu dia-a-dia. Segundo Alarcão e Tavares (1987) o Pro-

fessor Cooperante é um profissional, com mais prática e consequentemente 

mais conhecimentos, sendo estes claros e refletidos sobre as situações, difi-

culdades e problemas que ocorrem no quotidiano da ação docente. Esta expe-

riência auxiliou-me ao longo de todo o ano para que não cometesse erros 
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“desnecessários’’ e facilmente corrigidos durante a minha atuação junto da 

turma. Assim sendo, a realidade que vivenciei foi de encontro às minhas expe-

tativas iniciais, superando-as por vezes.  

O Núcleo de Estágio já me era familiar há alguns anos. Já conhecia as 

minhas duas colegas desde que frequentava o ensino secundário no Colégio 

Internato dos Carvalhos. A nossa educação/formação deu-se num meio co-

mum, pelo que sabia o que esperar de cada uma. Sabendo que o local de for-

mação é o mesmo e que as suas personalidades são completamente diferen-

tes, foi uma excelente oportunidade de percebermos o mesmo conteúdo em 

diferentes perspetivas, partilhando-as, culminando assim numa troca de ideias 

capaz de acrescentar valor a todos e a cada um. 

O grupo de Educação Física é constituído por professores acessíveis, 

comunicativos, enérgicos e sempre prontos a ajudar. As idades dos Professo-

res que o constituem foram um ponto positivo na minha formação. Ou seja, sa-

bendo que elemento mais jovem tem cerca de vinte anos de diferença dos res-

tantes elementos do núcleo. Esta característica mostrou-se importante pois 

permitiu-me ter uma perspetiva do que é “ser Professor’’ após alguns anos de 

experiência. Desta forma estive sempre recetiva a conselhos de pessoas sá-

bias e vividas. O que receava inicialmente era que a distância entre gerações, 

pudesse dificultar a comunicação e a interação, algo que não aconteceu. 

Por último, e para mim o mais importante, os alunos. As inúmeras ques-

tões que tinha quando iniciei este processo, aliadas às escassas respostas, 

permitiram-me construir a minha opinião sobre a turma e não ter um preconcei-

to inicial formado pelo que me diziam. Apresentando um pouco o meu grupo de 

trabalho, foi-me atribuída uma turma do curso Científico-Humanístico de Ciên-

cias Económicas. Embora quisesse ter uma opinião própria, estar consciente 

dos problemas que poderia encontrar, era apenas uma forma de os enfrentar. 

Segundo o PC, esta era uma turma com problemas de comportamento e matu-

ridade, sendo esse o principal ponto a melhorar. A turma era constituída por 

vinte e quatro alunos, estando apenas vinte e dois inscritos na disciplina de 

Educação Física.  
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Ter consciência daquilo que fomos, somos e principalmente do que iremos ser 

capazes, é vital para nossa realização profissional. O Ser Humano é alimenta-

do de sonhos e objetivos, sendo que o que expectamos sobre algo torna-se o 

combustível para a obtenção e concretização da meta proposta. 
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3 – ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

3.1 – ENTENDIMENTO DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

 

O Estágio Profissional é uma unidade curricular inserida no segundo ci-

clo de estudos conducente ao grau de Mestre da Faculdade de Desporto.  

O ano de estágio encontra-se enquadrado na formação inicial de profes-

sores e “(..) é considerado um espaço privilegiado de socialização na profissão 

(…)’’ (Batista & Queirós, 2013, p. 36). Neste período pretende-se que a forma-

ção superior se torne mais do que apenas aprendizagem de conhecimentos e 

competências, que exista valorização da reflexão crítica que guie o estudante a 

questionar-se incessantemente sobre os próprios conteúdos. Assim o tempo e 

o espaço que permitem (re)construir o pensamento, o conhecimento e as con-

ceções é indispensável (Batista & Queirós, 2013). Durante o Estágio Profissio-

nal é vital que o Estudante Estagiário seja consciente e portador de uma atitude 

e pensamento crítico, pois só assim serão capazes de ultrapassar o obstáculo 

do ‘’como fazer’’ até alcançarem o ‘’porquê’’ e ‘’para quê’’ da sua intervenção.  

Os futuros profissionais têm de ser capazes de utilizar os diferentes co-

nhecimentos e habilidades nas diversas situações que irão encontrar ao longo 

da sua vida profissional. A capacidade de escolha vai-se aprimorando com a 

experiência prática, pois só a vivência de situações reais nos permite aumentar 

a bagagem (Batista & Queirós, 2013). 

Ainda no término desta etapa do meu percurso académico, existe o con-

fronto entre a teoria (de tudo o que aprendi até hoje), com a prática (realidade), 

algo que tornou todo este ano incerto e cheio de dúvidas. O Professor Estagiá-

rio “(…) sente como se da noite para o dia o indivíduo deixasse subitamente de 

ser estudante e sobre os seus ombros caísse uma responsabilidade profissio-

nal, cada vez mais acrescida para a qual ele percebe não estar preparado” 

(Silva, 1997, p. 53). 

Pode-se, por isso, concluir que no contexto real da prática profissional é 

fundamental que a atuação inicial dos candidatos seja mais apoiada, esperan-

do-se que com o decorrer do ano letivo, se torne progressivamente mais autó-
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noma no que toca à sua relação e dependência do corpo docente da escola. 

Este processo deve ser gradual no que toca à integração e responsabilidade 

que lhes é concedida, permitindo a cada Estudante Estagiário a construção da 

sua identidade profissional, pois “ser professor implica saber quem sou, as ra-

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

sociedade (Alarcão, 1996, p. 117). Em suma, os professores têm que ser agen-

tes ativos no desenvolvimento e funcionamento das escolas, mantendo sempre 

o foco principal que na formação dos alunos. 

 

3.2 – ENQUADRAMENTO LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

A estrutura e funcionamento do Estágio Profissional são regidos pelas 

orientações legais constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro. Segundo Matos1, o processo do Es-

tágio Profissional respeita o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da Uni-

versidade do Porto, o Regulamento geral dos segundos ciclos da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto e o Regulamento do Curso de Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

A organização da unidade curricular é do encargo do professor regente, 

em estreita relação com a Comissão Científica e a Comissão de Acompanha-

mento do Curso de Mestrado em Ensino. O Estágio Profissional funciona du-

rante os terceiro e quarto semestres do segundo ciclo de estudos. Caracteri-

zando-se pela sua duração prolongada, pela imensa responsabilidade que in-

cute nos seus formandos e pela inclusão num grupo de trabalho de pares que 

conta com o apoio do Professor Cooperante da escola. Apresentando-se como 

um quadro muito favorável para a inclusão na profissão neste início de proces-

so (Ponte et al. (2001) 

A supervisão do processo de ensino é realizada por um professor da Fa-

culdade de Desporto, que exerce a função de orientador, sendo este nomeado 

por um órgão competente, mas também, por um Professor Cooperante, esco-

                                                      
1
 Regulamento da unidade curricular estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao 

grau de mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da Faculda-
de de Desporto da Universidade do Porto - 2016/2017. 
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lhido pela comissão científica, após ter sido ouvido o professor regente da uni-

dade curricular do estágio.  

O mesmo está devidamente enquadrado pela Comissão Científica do 

Curso de Segundo Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino 

da Educação Física, presidida pelo Diretor do Curso.  

 

3.3 – A ESCOLA COMO INSTITUIÇÃO 

 

Segundo Carvalho (2006), nos dias correntes a educação é considerada 

um dos principais promotores de socialização e de desenvolvimento individual. 

Os sistemas educativos mostram os valores que pelos quais a sociedade se 

orienta e que simultaneamente quer transmitir. Assim, podemos conceber que 

a sociedade se preserva através da comunicação e cooperação entre indiví-

duos, especificamente, numa cultura escolar, tendo um conjunto de aspetos 

que caracterizam a escola como instituição. 

Sabemos que a formação é um processo contínuo que se desenvolve ao 

mesmo tempo que o indivíduo. Facilmente podemos concluir que a educação 

escolar desempenha um papel indispensável na construção dos valores de ca-

da um, através dos quais se integrará na sociedade. Ou seja, a escola tem em 

si um conjunto de elementos que refletem a sociedade e o contexto sociocultu-

ral em que se insere.  

Barroso (2017) distingue assim diversas perspetivas quanto à cultura 

escolar: perspetiva funcionalista, onde a instituição educativa é vista como um 

simples transmissor de uma cultura que é, definida e produzida exteriormente. 

Traduzindo-se nos princípios, finalidades e normas que o poder político (social, 

económico, religioso) determina como a criação do processo educativo e da 

aculturação das crianças e dos jovens; perspetiva estruturalista, apresenta a 

“cultura escolar’’ através da modelização das suas formas e estruturas, seja a 

estruturação do plano de estudos, das disciplinas, do modo de organização 

pedagógica, dos meios auxiliares de ensino, entre outros; e por fim a perspeti-

va interacionista, que se traduz na cultura organizacional da escola, não en-

quanto instituição global, mas sim de cada escola em particular e das suas es-
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pecificidades. Esta ‘’cultura’’ é produzida pelos atores organizacionais, pelas 

relações que estabelecem uns com os outros, com o espaço e nas relações 

com os saberes. Nóvoa (1992) afirma que as instituições escolares adquirem 

uma dimensão própria, enquanto espaço organizacional onde também se to-

mam importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas. 

Concluindo, a escola é uma instituição detentora da sua própria cultura, 

que se constrói e desenvolve durante o percurso escolar. Esta cultura determi-

na a identidade de cada escola, distinguindo-a das demais, marca o desenvol-

vimento do indivíduo gerando os valores e princípios através dos quais a soci-

edade se guiará. Os valores são transmitidos aos discentes através de cada 

escola, tendo como objetivo formar pessoas e Seres Humanos capazes de se 

integrarem na sociedade e na realidade a que pertencem. 

 

3.3.1 – ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALMEIDA GARRETT 

 

A análise do contexto escolar é determinante para a prática da nossa 

ação, pois através dela conseguimos aceder aos recursos humanos e materi-

ais, aos regulamentos da escola, ao público que frequenta esta instituição em 

particular, às atividades calendarizadas e sobretudo à forma como a Educação 

Física é encarada neste meio.  

Numa vasta lista de possíveis escolhas a Escola Secundária Almeida 

Garrett foi a minha primeira opção. Esta escola apresentava inúmeras vanta-

gens, como por exemplo: é considerada uma escola de referência, está locali-

zada numa zona privilegiada da cidade de Vila Nova de Gaia, próxima de hos-

pitais, centros comerciais, restaurantes, todo o tipo de serviços e é uma escola 

que normalmente está muito bem classificada nos rankings nacionais das esco-

las.  

A cidade de Vila Nova de Gaia recebe em si dezenas de clubes despor-

tivos e ginásios, criando assim uma ligação muito próxima com o desporto. Es-

tas diversas possibilidades permitem que população residente veja reunidas as 

condições para a prática de um estilo de vida ativo e saudável. 
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A Escola Almeida Garrett acolhe o terceiro ciclo do ensino básico (séti-

mo, oitavo e nono ano) e o ensino secundário (décimo, décimo primeiro e dé-

cimo segundo ano) cientifico-humanísticos, sendo estes: ciências e tecnolo-

gias, línguas e humanidades, artes visuais e ciências socioeconómicas. A es-

cola tem também os ensinos articulados na música e na dança, assim como 

um serviço de psicologia e orientação. Este serviço foca-se na informação e 

aconselhamento vocacional, no apoio psicológico e psicopedagógico e no 

apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da Comunidade Educativa.  

A comunidade escolar é constituída por mil quatrocentos e cinquenta e 

três alunos, sendo que seiscentos e dois são alunos do ensino básico e oito-

centos e cinquenta e um são alunos do ensino secundário. Em relação ao pes-

soal docente e não docente, é constituída por cento e onze professores e trinta 

membros do pessoal não docente, sendo estes uma psicóloga, dez assistentes 

técnicos e vinte e três assistentes operacionais.  

O horário de funcionamento da escola é em regime duplo (manhã e tar-

de), sendo que as aulas de manhã começam às 8:15h e terminam às 13:15h e 

as aulas de tarde começam às 13:20h, terminando às 17:30h, à exceção da 

quarta-feira em que não há aulas de tarde para toda a escola. 

Relativamente à disciplina de Educação Física, as instalações desta 

escola são constituídas por dois pavilhões gimnodesportivos (Ginásio de bai-

xo – dividido em três espaços; Ginásio de cima – dividido em dois espaços 

mais a área Fitness), que possibilitam a prática das mais variadas modalida-

des, e pelos gabinetes da área disciplinar de educação física. A par destes es-

paços, a escola apresenta ainda um polidesportivo ao ar livre, constituído por 

um campo de Futebol/Andebol, composto por duas balizas e três tabelas de 

basquetebol independentes do campo anteriormente referido, que possibilitam 

a lecionação da respetiva modalidade. Estes pavilhões apresentam condições 

excelentes devido às recentes remodelações a que foram sujeitos, assegu-

rando, a possibilidade de ser desenvolvido um trabalho de excelência com 

os discentes. 



20 
 

A utilização dos espaços descritos é regulada pelo roulement2, elabo-

rado pelo coordenador do departamento da disciplina em consonância com 

todo o grupo disciplinar.  

No que diz respeito à gestão dos equipamentos, a escola dispõe de 

um leque variado de materiais em bom estado e necessários à lecionação das 

modalidades. Cada pavilhão possui os materiais necessários para as aulas le-

cionadas, sendo proibido transportar material de um pavilhão para o outro. 

Cada ginásio conta com a colaboração permanente de um funcionário, que 

fica encarregue de manter o controlo e a organização das instalações. A 

abertura das portas para a entrada dos alunos, a entrega do saco dos valo-

res, o controlo da entrada nos pavilhões gimnodesportivos é da sua inteira 

responsabilidade, levando a cabo o cumprimento de regras estabelecidas pe-

los órgãos administrativos. 

 

3.3.2 – ESCOLA EB 2/3 TEIXEIRA LOPES 

 

Durante este percurso houve ainda outra “casa’’ que me acolheu e me 

fez crescer, a EB 2,3 Teixeira Lopes. Foram duas semanas que ficaram mar-

cadas de uma forma especial e bastante positiva no meu primeiro ano como 

professora.  

O Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos foi criado em junho de dois 

mil e dois, sendo constituído por seis estabelecimentos de ensino, sendo esta a 

escola sede. A sua denominação foi alterada com o passar dos anos e em fe-

vereiro de mil novecentos e oitenta e cinco passou de Escola Preparatória Tei-

xeira Lopes para EB 2,3 Teixeira Lopes, denominação atual. O nome desta 

instituição é resultante do Patrono da escola que se encontrou na chefia da 

instituição por vinte e dois anos. Esta escola alberga alunos do quinto ao nono 

ano, ou seja segundo e terceiro ciclos.  

A vinte e dois de outubro de mil novecentos e setenta e três a escola 

muda de instalações e passa a situar-se na Rua José Fontana, onde se encon-

tra atualmente. Este estabelecimento é constituído por seis pavilhões dispersos 

                                                      
2
 Distribuição de espaços para as atividades letivas. 
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e em vários níveis de terreno, sendo destinados a atividades letivas e um des-

tinado ao órgão de gestão, aos serviços administrativos e de apoio (pavilhão 

administrativo). 

Entre outros espaços esta escola possui um pavilhão, uma biblioteca, 

um auditório, uma sala de música, salas de informática, laboratório de química. 

Para além dos espaços referidos, foi alvo de algumas adaptações que permiti-

ram a criação de novas funcionalidades, nomeadamente a Sala de Estudo e o 

Gabinete de Integração Educativa, o melhoramento da sala dos Diretores de 

Turma e a criação da Unidade de Multideficiência de segundo e de terceiro ci-

clo. 

 

3.4 – QUEM ME AJUDOU A CONSTRUIR O CAMINHO 

 

3.4.1 – Supervisão 

 

 A supervisão do Estágio Profissional é um ponto importante e que influ-

encia a construção da personalidade e identidade do Estudante. A existência 

desta simbiose entre estágio e supervisão tem como consequência o cumpri-

mento de vários requisitos para que o objetivo final seja alcançado com suces-

so. Assim o supervisor tem como função “(…) ajudar o professor a ensinar e a 

tornar-se um bom profissional para que os seus alunos aprendam melhor e se 

desenvolvam mais. A função do professor é a de colaborar com o supervisor 

para que o processo se desenrole nas melhores condições e os objetivos defi-

nidos sejam atingidos.’’ (Alarcão & Tavares, 1987, p. 65). Neste ponto, torna-se 

imprescindível perceber as funções do Professor Cooperante e da Professora 

Orientadora. O percurso percorrido pelo Professor Estagiário deve ser guiado e 

não imposto, o mesmo deve ter liberdade para procurar o seu próprio caminho 

para que possa aprender de forma (in)dependente com o ciclo ação-erro-

aprendizagem. A função do Professor Cooperante não é indicar o caminho a 

seguir, mas mostrar todas as possibilidades e ajudar o estudante a identificar 

qual a via mais compatível com o seu trabalho, personalidade, e mais importan-

te, o meio em que se encontra inserido.   
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 Sabemos que o processo de ensino-aprendizagem não é unidirecional e 

que existe um relação de simbiose ativa durante todo o processo, “podemos 

assim afirmar que os sujeitos que intervêm directamente no processo de su-

pervisão continuam em desenvolvimento. Desenvolver-se e aprender para po-

der ensinar a aprender e ajudar a desenvolver os alunos, parece ser, na reali-

dade, não apenas o objetivo fundamental das actividades da supervisão da 

prática pedagógica mas também a tarefa principal a realizar.’’ (Alarcão & 

Tavares, 1987, p. 57).  

 Todos os intervenientes neste processo acrescentaram algo de si e leva-

ram um pouco de cada um, quer a nível pessoal como profissional, aumentan-

do assim os seus conhecimentos.  

 

3.4.1.1 – Professora Orientadora 

 

 De acordo com Matos, a Professora Orientadora deve apoiar a conceção 

e a realização do Projeto de Formação Individual do Estudante Estagiário, co-

laborar ativamente com a escola e com o Professor Cooperante, mantendo a 

coerência na igualdade e corresponsabilização. Da mesma forma, deve super-

visionar a prática educativa do Professor Estagiário em todas as áreas de de-

sempenho, de acordo com os documentos orientadores do Estágio Profissio-

nal, realizar observações de aulas previstas no documento orientador, reunir 

com o Professor que acompanha todo o processo, com o Núcleo de Estágio e 

com o Estudante individualmente, se assim for necessário, avaliar e aprovar 

desempenho ao longo do ano e propor uma classificação, orientar o Relatório 

de Estágio e incorporar o júri das provas públicas. 

 Ao longo do processo, o papel da Professora Orientadora foi discreto, 

apesar de estar sempre disponível quando necessário. A sua presença na es-

cola foi realizada uma vez em cada um dos períodos escolares, num total de 

três. Estas observações eram alvo de um trabalho ainda mais árduo, pois a sua 

presença suscitava sempre algum nervosismo. A preparação para estas aulas 

era levada à exaustão, pois o medo que um daqueles escassos momentos de 

observação fosse menos bom, era muito elevado. A Professora estabelecia 
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pontes entre a escola, a faculdade e o Núcleo de Estágio. Estes momentos, 

proporcionaram-me um crescimento em conjunto com as minhas colegas Esta-

giárias por intermédio da discussão de ideias e da troca de opiniões, levando-

me dessa forma a propor novos processos/estratégias e a reformular ideias 

prévias. 

 A Professora teve um papel indispensável na redação dos principais do-

cumentos do Estágio Profissional, tais como o Projeto de Formação Individual, 

o Estudo Investigação-Ação e o presente Relatório de Estágio. Qualquer dúvi-

da que lhe fosse colocada ou para um simples desabafo sobre o nosso desen-

volvimento, a Professora Orientadora esteve presente, ajudando-me a des-

construir as complexas moléculas em simples átomos de forma a que este difí-

cil trilho se tornasse mais tranquilo e motivante.  

Ao longo do ano de Estágio, a Orientadora rapidamente percebeu uma 

das minhas maiores ‘fraquezas’: a transparência que transmitia através de al-

gumas expressões faciais. Esta questão foi alvo de crítica construtiva, passei a 

tentar controlar um pouco melhor esse aspeto durante os períodos de leciona-

ção. Até debater esta questão com a Professora, a tristeza ou até mesmo a 

frustração eram evidentes, por outro lado a alegria e o elogio também tinham 

facilidade em surgir. Percebi então que o “8 e o 80’’ teriam de passar rapida-

mente a um “36’’, em busca do equilíbrio que não era importante apenas para 

mim mas principalmente para todos os meus alunos com intuito de melhorar as 

suas aprendizagens.  

Em modo de conclusão, foi gratificante perceber que apesar dos escas-

sos momentos partilhados, estes foram fundamentais para levar a bom porto o 

complexo desafio que é este ano de estágio. 

 

3.4.1.2 – Professor Cooperante 

 

 Inicialmente o guia ‘’que me foi atribuído’’, era um pouco estranho, tor-

nando-se difícil perceber algumas das suas convicções. Rapidamente e desde 

cedo criticou alguns aspetos da nossa prática, como as grelhas de avaliação 

diagnóstica que eram carinhosamente apelidadas de “grelhados’’. Foi-me dito e 
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repetido diversas vezes “isso não serve para nada!’’; “esse “grelhado’’ é enor-

me, não vais preencher tudo!’’. Em resposta afirmei: “vou sim’’ convicta das 

minhas capacidades. O olhar que dirigi várias vezes para o Professor Coope-

rante era acompanhado de uma legenda muito específica “é um ser de outro 

mundo’’, o que ele dizia parecia não fazer qualquer sentido. Após várias aulas 

com esta discussão percebi que o que acontecia na realidade era um pouco 

diferente da teoria. Foi então que o “ser de outro mundo” começou a ter um 

pouco de razão tornando-se assim um pouco “mais humano’’.  

 Segundo Batista e Queirós (2013), o papel desenvolvido pelo Professor 

Cooperante é de extrema relevância no acompanhamento dos estudantes es-

tagiários coordenando a relação entre estes e as organizações envolvidas no 

processo. Contudo, o PC durante o processo de estágio assumiu todas as suas 

obrigações, superando até o seu compromisso para com o Núcleo de Estágio.  

 O Professor foi um motor fundamental neste processo de estágio. Ele 

esteve presente todos os dias, em quase todas as horas, nos momentos difí-

ceis e pessoais que foram partilhados. A relação criada foi importante, pois 

percebi que tinha ali uma base muito estável e sólida que me acompanhava ao 

longo de todo o percurso. O tempo partilhado teria como consequência uma 

relação mais relaxada, sem ser a rígida relação professor-aluno.  

Os momentos em que a boa disposição reinou foram sem dúvida a ra-

zão para a construção da relação saudável e equilibrada que existiu. Todas as 

bolachinhas pedidas, as natas partilhadas de volta de uma mesa de café, onde 

a conversa e a troca de ideias acabavam por ser o prato principal, acabaram 

por adoçar um pouco mais este percurso. Sem dúvida que estes aspetos enri-

queceram o meu Estágio Profissional. 

Os momentos de reflexão e conversa eram feitos informalmente, dei-

xando-nos mais confiantes para participarmos e partilharmos as nossas opini-

ões. Estes momentos aconteciam no final de todas as aulas, preparando a 

nossa futura intervenção. O facto dos acontecimentos serem recentes facilitava 

a sua recapitulação para uma eventual correção ou um incentivo pelos desem-

penhos positivos.  
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Porém, sabemos que qualquer relação, seja ela amorosa, profissional, 

ou de amizade, tem os seus altos e baixos. Houve momentos em que o Profes-

sor Cooperante mostrava que a sua posição não ia de encontro às nossas de-

cisões. Contudo, grande parte do meu crescimento deveu-se a estes momen-

tos contraditórios, pois permitiram-me pensar pela minha própria cabeça e per-

ceber o que seria melhor naquele momento com aquela turma para uma moda-

lidade específica. Assim, fui capaz de confirmar que nada tem uma receita úni-

ca e que para conseguir ter um bolo leve e agradável tenho que considerar 

com cautela todos os ingredientes e a quantidade que irei usar de cada um.  

Concluindo, o saldo deste ano letivo, foi sem dúvida muito positivo. 

Quando ingressei neste mestrado achava que tinha uma bagagem de experi-

ências razoável e neste momento saio com a sensação que eram apenas um 

pequenino estojo. Não trocava nem mudava nada neste processo pois a expe-

riência do Professor foi o ingrediente secreto para tornar o meu ano de estágio 

no melhor bolo da minha vida. 

 

3.4.2 – Núcleo de estágio 

 

No início de um ano tão rigoroso e difícil como é o ano de Estágio Pro-

fissional, queremos ter sempre alguém que sabemos que nos irá apoiar. O fac-

to de não sabermos à partida quem nos irá acompanhar neste processo leva-

nos a ficar um pouco mais receosos, pois independentemente quem seja há 

que saber lidar com diferentes personalidades e convicções, esta adaptação 

torna-se fundamental para um bom trabalho em colaboração. Independente-

mente da preparação individual que cada um possui, é essencial a forma como 

nos relacionamos enquanto grupo.  

Como já referi, o Núcleo de Estágio já me era familiar. As minhas duas 

companheiras de viagem frequentaram o ensino secundário no Colégio Interna-

to dos Carvalhos. Consequentemente, a nossa formação foi comum; em con-

trapartida, as personalidades eram completamente diferentes.  

O trabalho de grupo foi fundamental para que todas conseguíssemos 

“espremer o sumo da laranja’’ até ao fim de forma a obtermos o melhor resulta-
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do, pois “muitas das eventuais tomadas de decisão consubstanciam-se e tor-

nam-se possíveis através do trabalho colaborativo e de apoio entre os estudan-

tes estagiários e o professor cooperante” Alves et al. (2014, p. 215). 

O sentimento de vulnerabilidade “(...) devido a todas estas inseguranças, 

a cooperação e o trabalho de grupo são fundamentais, fase na qual a relação 

com o professor cooperante é fulcral e a união do grupo de estágio se revela 

indispensável” (Queirós, 2014, p. 74). Neste sentido, todas tentávamos remar 

para o mesmo lado para que o barco andasse cada vez mais rápido sem nunca 

se afundar. 

 

3.4.3 – Grupo da área disciplinar 

  

Inicio esta secção com um breve exercício. Imaginem que estão num 

relvado e no meio surge um pequeno girassol... Por muito grande que seja es-

se relvado, o girassol irá sempre sobressair. “Porquê?’’, pergunto eu! Porque é 

que no meio de uma imensidão verde apenas uma única flor consegue ter tanto 

destaque? Será que é por ser diferente? Por ser nova? Deixo esta resposta ao 

vosso critério. 

Ao entrar na sala de professores de Educação Física, senti-me como o 

pequeno girassol. Embora tentasse não dar nas vistas, todos os olhares recai-

am sobre mim. O meu tímido “bom dia professor’’, seguido de um “bom dia pro-

fessora’’, obtiveram respostas como: “professor? Somos colegas, trata-me pelo 

nome próprio’’. Acho que aí me apercebi um pouco da realidade em que me 

encontrava. Ali, não era mais a aluna Alexandra, mas sim a professora (ainda 

que estagiária) Alexandra. Aquele “Professor’’ foi bastante difícil de ser substi-

tuído pelos nomes próprios dos professores. Um outro aspeto que não auxiliou 

em nada a minha discreta entrada nesta sala foi a minha estatura. Por muito 

recatada que tentasse ser, a minha altura foi alvo de comentários imediatos. 

Para além disso o facto do Núcleo de Estágio ser apenas constituído por rapa-

rigas, foi por si só motivo de estranheza.  

Foi de fácil perceção o ambiente familiar existente neste grupo, o que le-

vou a uma integração rápida. Para essa integração muito contribuiu a simplici-
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dade e altruísmo demonstrados desde início, circunstâncias que me motivaram 

ainda mais para o trabalho em equipa. Assim, segue-se uma breve reflexão do 

meu diário de bordo que retrata na perfeição como fui recebida e como me sen-

ti integrada neste grupo. 

 

“Nesta escola e especialmente no grupo de Educação Física é o dia do almoço 

partilhado. Cada professor fica responsável de levar algo. (…) Mas acima de 

tudo era mais uma oportunidade de convivermos e partilharmos bons momen-

tos com aqueles que considero serem exemplos. 

Claro que as estagiárias vão ser sempre as bebés do grupo, até nos pergunta-

ram qual das três tinha trazido o Nestum para o nosso almoço. Através destas 

pequenas brincadeiras percebo que não podia ter feito melhor escolha para a 

escola onde iria estagiar. Em nenhuma escola iria encontrar um grupo que nos 

tratasse assim, como professoras (que ainda não somos) mas ao mesmo tem-

po com todo o carinho preocupação e cumplicidade de uma família.’’ 

 

(Diário de Bordo, fevereiro de 2017) 

 

Após uma breve apresentação todos os professores ficaram a saber o 

meu nome e idade, apenas vinte e dois anos de existência deram espaço a 

comentários como: “oh, que bebé’’; “acho que ainda devo ter um biberão no 

carro’’. Não senti estes comentários como troça, mas como uma forma (até) 

simpática de me integrar, brincando com a nova colega de EF. 

Este grupo é composto por dezasseis professores: três estagiárias, sete 

professores e seis professoras. Senti que a amizade era um grande alicerce 

deste grupo e os momentos de partilha eram também momentos de formação. 

As reuniões que todos os colegas dizem “que seca!’’, não o eram; com um gru-

po assim, tínhamos sempre algo a acontecer.  

A aprendizagem não é unicamente realizada pelos professores da disci-

plina, para os Estagiários. A escola é um meio de partilha e saberes entre vá-

rias áreas e cada uma dessas tem muito a aprender com todas as outras. De-

vido às circunstâncias, o meu tempo foi na sua generalidade despendido com 
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os colegas de Educação Física, sei que aprendi muito com eles, mas tenho a 

certeza que também lhes deixei ficar alguma parte de mim. Como afirma Nóvoa 

(2009) existe uma necessidade de desenvolver os professores através dos pro-

fessores, isto significa que o processo de formação baseado na investigação só 

faz sentido se for construído dentro da profissão. Isto significa que independen-

temente das idades e da experiência todos temos espaço para aprender um 

pouco mais com os outros. 

Sem dúvida que este grupo foi muito especial e diferente de todos os ou-

tros, quer sejam de outra área disciplinar ou de outra escola. Foi o grupo do 

meu estágio, o grupo que não vou esquecer. Com eles posso não ser um gi-

rassol mas sou certamente um trevo de quatro folhas cheio de sorte.  

   

3.4.4 – Caracterização das Turmas 

 

3.4.4.1 – 12º ano 

 

Ao iniciar este percurso, comecei desde cedo a imaginar como seria a 

minha turma, sim, minha! Era com eles e para eles que iria desenvolver todo o 

meu trabalho e empenhar-me de corpo e alma. Sabíamos as três opções que 

tínhamos, os obedientes, os desafiantes e por fim os terroristas. Sabendo des-

tas breves descrições, claro que o Núcleo de Estágio ficou relutante em relação 

aos terroristas, ninguém se atrevia a dizer “eu quero ficar com eles’’. Conse-

quentemente, o Professor Cooperante decidiu que nos iria conhecer um pouco 

melhor e através das nossas personalidades iria atribuir-nos uma turma. Sorte 

ou azar? Os terroristas foram a minha turma residente durante este ano letivo. 

Esta turma pertence ao curso Científico-Humanístico de Ciências Económicas, 

apresentando por vezes problemas comportamentais, pelo que o meu objetivo 

principal passava pela melhoria dos alunos nesta vertente. 

Esta turma foi dividida em dois grupos, de acordo com o nível de de-

sempenho motor e comportamento dos seus constituintes.  

As informações que obtive sobre estes alunos, incidiram principalmente 

no comportamento e indisciplina, principalmente dos rapazes. Desde logo per-
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cebi que o meu principal objetivo era combater este estigma. As primeiras au-

las foram lecionadas no auditório, quatro aulas teóricas para que os alunos 

percebessem tudo o que iria acontecer ao longo do ano e terem breves noções 

do que iria ser trabalhado. Posso afirmar que uma turma em contexto de sala 

de aula nada ter a ver com uma turma em contexto desportivo. 

No fim destas quatro aulas, eu pedi para que cada um deles pegasse 

numa caneta e num papel e escrevesse as suas expetativas em relação às au-

las e à professora. Deixo agora alguns exemplos dos rapazes: 

 

“Espero que a professora seja exigente e que nos ponha em forma e na ordem. 

E que venha almoçar connosco. 

As aulas espero que consigam aumentar o meu rendimento e experi-

mentar coisas novas.’’ 

 

(Expetativas iniciais, outubro, Hugo3) 

 

“Resumindo, dos meus colegas espero respeito e profissionalismo, visto que 

todos somos crescidos e com uma mentalidade mais evoluída. 

“Da professora Alexandra espero muitas caras más e muitos berros, mas todos 

os professores estagiários são assim. Aposto que as outras professoras são 

assim nas outras aulas e aqui são top! 

Lá no fundo a professora gosta de nos dar aula e até curte de nós. 

Das aulas espero esforço e trabalho.’’ 

 

(Expetativas iniciais, outubro, Tomás) 

 

“Vou morrer no primeiro quarto de hora mas não tem mal. 

Não me parece que iremos ter uma relação amigável. 

Digo isto porque sou preguiçoso e a professora cheira a rosas, que mel. 

As aulas penso que vão ser puxadas mas sempre siga. 

#vainafé #épramorrer #nãoéparaquemquer #éparaquempode’’ 

 

(Expetativas iniciais, outubro, Bruno) 

                                                      
3
 Todos os nomes utilizados neste Relatório de Estágio são fictícios.  
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Deixo apenas dois breves exemplos das meninas: 

 

“Eu acho que as aulas de Educação Física vão ser exigentes e produtivas. 

Espero conseguir melhorar alguns aspetos com as aulas e espero conseguir 

ultrapassar algumas das minhas dificuldades. 

Em relação à professora eu acho que também vai ser exigente, mas 

acho que nos vai ajudar quando precisamos.’’ 

 

(Expetativas iniciais, outubro, Rita) 

 

“Sinceramente, pela postura que a Professora toma sei que vão ser aulas bas-

tante ativas e difíceis, o que é bom porque ''puxa'' mais por nós. O facto de ser 

uma Professora faz-me sentir muito mais segura e à vontade porque finalmente 

as mulheres se mostram capazes de fazer algo igual ou melhor que os ho-

mens. 

Em relação às aulas, sinto que vão ser muito produtivas, no entanto, es-

tamos perante uma turma complicada que ainda leva as coisas na brincadeira, 

mas como disse, a postura da Professora vai melhorar o comportamento da 

turma. Espero coisas boas este ano e apesar de não a conhecer ainda, tenho a 

certeza que vou gostar de si.’’ 

 

(Expetativas iniciais, outubro, Bárbara) 

 

É notória a diferença de cada um dos grupos, atendendo às expetativas 

iniciais que redigiram em relação à disciplina e à professora.  

Concluí o meu ano de estágio com o sentimento de dever cumprido. Re-

lativamente aos rapazes, o comportamento e disciplina melhoraram, ainda que 

lentamente, mas a meta foi alcançada. O grupo de alunos que era rotulado co-

mo indisciplinado e até mesmo mal-educado, passou a ser um grupo de alunos 

com regras e disciplina, que sabem que têm que ter diferentes comportamentos 

dependendo do ambiente em que se encontram. 
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Quanto ao grupo das alunas, cujo empenho e concentração estavam 

muito próximas da inexistência, agora vê-se vontade, dedicação e afinco duran-

te as aulas, algo impensável no início do ano.  

Neste capítulo não posso deixar de referir um caso especial que tinha na 

turma. Uma menina com vários problemas e doenças que quando me foi men-

cionado o caso em particular, chegou mesmo a ser referida como “um poço de 

doenças’’. Perturbações tais como asma, problemas na tiroide, autoestima, en-

tre outros. Inicialmente este aluna não me olhava nos olhos e necessitava da 

bomba cinco vezes por aula. No final do ano, passa por mim com um sorriso e 

diz “bom dia professora’’. No que diz respeito à utilização da bomba apenas 

acontece uma ou nenhuma vez durante toda aula. É um privilégio ver a evolu-

ção de alguém e, principalmente, fazer parte dela. Bento (2008, p. 15) diz, “afi-

nal é bom sentir que não se vive em vão, que os outros não são indiferentes à 

nossa passagem pela vida e que esta é uma ocasião única de trocarmos olha-

res e afetos”. Desta forma, acompanhar o crescimento desta turma foi a melhor 

coisa que alguma vez me poderia ter acontecido, saber que trabalhei com afin-

co, horas de sonos “perdidas’’ a pensar “o que é que eu vou fazer com eles?’’. 

Horas perdidas pensava eu, hoje sei que foram horas de sono “ganhas’’ para 

todos os envolvidos no processo. 

 

3.4.4.2 – 5º ano 

  

 O Estágio Profissional presenteou-me com uma turma do quinto ano da 

Escola EB 2/3 Teixeira Lopes. Esta turma era constituída por vinte alunos sen-

do que apenas seis são do sexo feminino e os restantes catorze são do sexo 

masculino. As suas idades estão compreendidas entre os dez e os doze anos.  

O tempo despendido com estes alunos foi apenas de duas semanas. 

Nestas duas semanas lecionei quatro aulas (duas de cem minutos e duas de 

cinquenta minutos), tempo suficiente para confirmar que esta é a faixa etária 

que mais me fascina. A motivação e a entrega destes alunos é algo irresistível. 

Para uma melhor perceção do meu sentimento segue-se uma das minhas re-

flexões do diário de bordo sobre esta turma que me encantou. 
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“Hoje estou com o coração cheio! Saí da aula das minhas mini pestes com um 

sorriso de orelha a orelha. A aula correu lindamente, os alunos adoraram e eu 

também. Estiveram muito focados e empenhados nas tarefas. 

Esta manhã apenas confirmou o que eu já sabia, sinto-me bastante mais con-

fortável e útil ao lecionar ao quinto ano, ou seja, a crianças que estejam nas 

aulas com motivação intrínseca, e não por causa de uma nota ou de faltas. Sin-

to que querem aprender sempre mais. No final da aula a Professora Liliana 

comentou que após a minha instrução sobre cada um dos exercícios eu termi-

nava com um “vai!!’’, e neste caso era completamente desnecessário. Quando 

eu o dizia já não tinha metade da turma sentada, iam a correr para serem os 

primeiros a realizar coda exercício.’’ 

 

(Diário de Bordo, março 2017) 

 

A unidade didática que lecionei neste ciclo de ensino foi de atletismo. 

Nesta modalidade, decidi abordar o salto em altura e o lançamento do dardo. 

Sabia que iria ser um obstáculo a ultrapassar, pois a modalidade em questão 

nunca me foi muito próxima. Encontrar formas de lecionar conteúdos tão espe-

cíficos de um modo lúdico seria um desafio para o qual precisava de ajuda. 

Como tal, recorri a um dos nossos professores da Faculdade para me auxiliar 

nesta adaptação. 

 Comparativamente à minha turma residente, a diferença na lecionação 

foi abismal. Sabia que iria ser diferente, mas nunca tinha percebido que teria de 

modificar tanto a minha instrução e os meus feedbacks. Relativamente a esta 

turma existiam casos pontuais de mau comportamento. Uma estratégia utiliza-

da para tentar prevenir e superar esses casos, foi solicitar aos alunos que me 

auxiliassem nas tarefas de gestão de aula, montagem e recolha de materiais. 

Estas estratégias teriam de ser procuradas e experimentadas por mim, pois 

esse é o papel do professor.  

 A maior dificuldade sentida foi na instrução inicial em que os alunos che-

gavam bastante enérgicos e mantê-los calmos e atentos era uma tarefa quase 
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impossível. A instrução deve ser breve e concisa, apenas contendo a informa-

ção necessária para dar início ao exercício em questão. 

 Sinto que, embora fossem apenas duas semanas as aprendizagens fo-

ram inversamente proporcionais ao tempo, ou seja, embora o tempo não fosse 

prolongado, as aprendizagens foram imensas, assim como a alegria e vontade 

de ensinar. Esta turma, e como gosto de lhes chamar, as minhas mini pestes 

tornaram o meu ano de Estágio especial e com muito significado. 
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4 – REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

4.1 – ÁREA 1 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO 

E DA APRENDIZAGEM 

 

“O processo de ensino é um sistema, um fenómeno unitário. Todos os 

aspetos e momentos deste processo estão em inter-relação, influenciam-se 

reciprocamente’’ (Bento, 2003, p. 17). Neste sentido, a conceção, o planea-

mento, a realização e a avaliação constituem o caminho que seguimos para 

estruturar o processo de ensino-aprendizagem. Estas etapas, pela sua ordem, 

são necessárias para uma implementação adequada. 

Considerando as quatro fases como uma só, e não cada etapa de uma 

forma isolada e descontextualizada, conseguimos perceber o processo de or-

ganização e gestão do ensino e da aprendizagem. Estes conceitos não podem, 

portanto, ser dissociados, como “a planificação e análise/avaliação do ensino 

são, justamente, necessidades e momentos desencadeadores de reflexão 

acerca da teoria e prática do ensino. Por isso mesmo aumentam a competência 

didática e metodológica e geram segurança de ação. Não somente porque o 

ensino, mediante planificação e análise, adquire os contornos de uma atividade 

racional, humana, mas também porque, deste modo, o professor se liberta de 

determinadas preocupações, ficando disponível para a vivência de cada aula 

como um ato criativo” (Bento, 2003, p. 11). 

 

4.1.1 – CONCEÇÃO 

 

 Segundo Bento (2003, p. 9) “todo o projeto de planeamento deve encon-

trar o seu ponto de partida na conceção e conteúdos dos programas ou normas 

programáticas de ensino’’, sendo que para a sua realização é primordial o en-

tendimento destes aspetos. Ou seja, a conceção, tem que ser a primeira etapa 

do processo ensino-aprendizagem. 
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 A origem etimológica de “conceção’’, guia-nos para vários significados, 

tais como, “faculdade de entender’’, “entendimento’’, “noção’’, entre outros 

(Dicionário da Língua Portuguesa, 2014, p. 189). 

  Desta forma, na conceção procura-se que o professor seja capaz de 

perceber o conteúdo da matéria de ensino, que a interprete e a molde ao con-

texto onde se desenrola o processo de ensino-aprendizagem, a sua pratica de 

ensino supervisionada.  

 Segundo Bento (2003, p. 15) “O ensino é criado duas vezes: primeiro na 

conceção e depois na realidade’’, sendo que este requisito é fundamental para 

que o processo decorra da melhor forma possível. Desta forma, é imprescindí-

vel compreender e conhecer o contexto de forma macro (escola) e micro (tur-

ma). Durante a apresentação da escola foi de fácil perceção que esta se dividia 

em blocos, cada zona se direcionava mais para um curso ou até mesmo ano 

de escolaridade. Após este reconhecimento inicial, as turmas foram distribuídas 

ao Núcleo de Estágio pelo Professor Cooperante. O meu foco dirigiu-se para a 

turma que me foi atribuída e a caracterização da turma por parte do Diretor de 

Turma e simultaneamente Professor Cooperante, auxiliou-se a perceber para 

quem se dirigia todo o processo, possibilitando-me assim uma melhor adequa-

ção dependendo das particularidades da mesma. No entanto, só o contacto 

direto com a turma deixou claras as relações existentes entre todos os seus 

elementos e as personalidades mais extravagantes e/ou discretas.  

 O passo seguinte deteve-se no estudo e reflexão crítica dos programas 

e os conteúdos a ensinar. A orientação do Professor foi de extrema importância 

na execução desta tarefa, guiou-nos ao longo do processo, facultando-nos to-

dos os documentos necessários: o Programa Nacional de Educação Física do 

Ensino secundário, Roulement, Plano Curricular do décimo segundo ano, o 

Regulamento Interno da Escola e o Regulamento da Área Disciplinar. O Plane-

amento Anual foi construído em conjunto pelo com as minhas colegas estagiá-

rias.  

 A leitura do Programa Nacional de Educação Física do Ensino secundá-

rio alertou-me para conhecimentos fundamentais para o processo de ensino-

aprendizagem. Este apresenta uma disciplina focada no valor educativo da ati-
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vidade física diversificada, orientada para o desenvolvimento multilateral. Na 

minha perceção, o programa não é rígido, ou seja, deve ser considerado como 

um ponto de partida para a prática de ensino devendo ser adaptado ao contex-

to em que cada um está inserido. 

  Sendo esta adaptação fulcral no êxito da lecionação da Educação Físi-

ca, surgem assim os documentos próprios da escola, escritos de acordo com o 

contexto onde está inserida e das suas condições de ensino. Bento (2003) diz 

que o planeamento e a preparação do ensino são tarefas demasiado comple-

xas e solicitam a consideração e harmonia de dois níveis: o nível das indica-

ções gerais (central) e o nível das indicações locais (escola). Assim sendo, os 

programas correspondem ao nível central enquanto os restantes documentos 

correspondem ao nível local.   

 A adaptação do currículo à escola e a adequação dos conteúdos pro-

gramáticos à turma, aprimoraram as estratégias utilizadas na minha atuação. 

De acordo com Siedentop e Tannehill (2000), são estas estratégias que carac-

terizam os professores eficazes, a adaptação dos currículos às necessidades e 

particularidades do contexto que está inserido.  

 

4.1.2 – PLANEAMENTO 

 

“A preparação é tudo. Noé não começou a construir a arca quando estava a 

chover.’’ 

(Buffet, s.d.) 

Tal como na secção anterior, começo por analisar a origem etimológica 

do conceito associado à palavra “planeamento’’, que significa “ato ou efeito de 

planear’’ e “determinação de objetivos e dos meios para os atingir’’ (Dicionário 

da Língua Portuguesa, 2014, p. 567). 

Segundo Bento (2003), o planeamento do professor relaciona as exigên-

cias e os conteúdos programáticos com o cenário vivido no momento, esta re-

lação expressa a personalidade do professor, o seu conhecimento, competên-

cia e principalmente o seu estilo único de ensinar. 
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O professor é constantemente confrontado com a teoria vs prática. Esta 

dualidade transforma-se no primeiro obstáculo a ser ultrapassado. De acordo 

com Metzler (2000), os professores em início de carreira planeiam, contudo, 

não estão preparados para a realidade. Existem inúmeras condicionantes não 

refletidas fruto da inexperiência que culminam em alterações futuras. Agregado 

ao “duelo’’ anterior temos ainda a possibilidade vs realidade, esta frequente 

reflexão entre os conteúdos e as condições de ensino que tornam o planea-

mento (im)possível. Ao planear, estou a projetar teoricamente tudo o que irá 

acontecer no futuro, mas certos acontecimentos, que não dependem de mim, 

levam a que o meu planeamento falhe e tenha que ser alterado. Planear não é 

apenas esquematizar mas sim preparar para a realidade. Como tal, surge a 

necessidade de realizar contantes retificações. Como já referi anteriormente, os 

acontecimentos inesperados e que não são controlados por mim, como por 

exemplo as condições meteorológicas, levaram-me a criar alternativas (plane-

amentos secundários) eficazes para os solucionar.  

O roulement apresenta-se como um documento em que é possível veri-

ficar os espaços onde se irão realizar as aulas. Apesar da sua existência ter em 

vista a definição de regras de ocupação dos espaços, estas muitas vezes não 

eram cumpridas, ocasionando diversos problemas e tornando o referido docu-

mento ineficaz.  

Segundo Bento (2003), a realização do processo de ensino e da sua 

continuidade salienta a necessidade de diferentes planeamentos para a prepa-

ração do ensino pelo professor, tais como, o planeamento anual, a unidade 

didática e o plano de aula. Os planos referidos anteriormente são elaborados, 

inter-relacionados e compreendidos como fases intermédias e imprescindíveis 

na melhoria do ensino. 

 

4.1.2.1 – PLANEAMENTO ANUAL 

 

 O plano anual é considerado como o nível um do planeamento. Este ní-

vel constitui-se como uma “perspetiva global que procura situar e concretizar o 

programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas’’ (Bento, 2003). É ainda 
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neste ponto que a precaução relativamente aos fatores que influenciam a nos-

sa atuação enquanto docentes é determinante. Estas condicionantes são deci-

sivas para a antecipação de contratempos, culminando no sucesso ou insuces-

so do nosso percurso. 

 É essencial ter esta visão mais alargada e afastada do nosso almanaque 

escolar, para que a perceção do número total de aulas seja correto, organizan-

do e ordenando as modalidades a ensinar de acordo com as condicionantes 

existentes no nosso contexto. O plano anual mostra as modalidades a lecionar 

nos três períodos dependendo do ano de escolaridade. Existe ainda a oportu-

nidade de escolher, dentro de um leque limitado de opções, uma modalidade 

alternativa a lecionar nos diferentes períodos. O Núcleo de Estágio foi questio-

nado acerca de quais as modalidades alternativas que iriam abordar com as 

suas turmas. Após algum tempo de discussão a decisão foi tomada e optámos 

pelo râguebi nas suas formas mais básicas (tag râguebi e bitoque râguebi) e 

pela corrida de orientação.  

O Râguebi foi lecionado no segundo período e a corrida de orientação 

no terceiro. Relativamente ao número de aulas atribuída a cada modalidade 

não tive opção de escolha, foi-me indicado qual o percurso a seguir. No primei-

ro período lecionei a modalidade de basquetebol e voleibol alternadamente. 

Esse período contou com vinte e três blocos de noventa minutos, distribuídos 

da seguinte forma: um bloco para a apresentação, quatro blocos de aulas teóri-

cas que me permitiram explanar todo o ano letivo aos alunos, três blocos de 

Avaliação Diagnóstica, doze blocos e meio de aulas práticas e meio bloco para 

o teste teórico. Por fim, foram reservados três blocos para a avaliação sumati-

va.  

No segundo período, apenas lecionei basquetebol até ao final de janeiro, 

introduzindo futebol, andebol e râguebi no início de fevereiro. Neste período 

lecionei dezanove blocos de aulas práticas, um bloco dividido em teste teórico 

e fitschool, dois blocos de avaliação e por fim um bloco que ficou reservado 

para uma aula livre, perfazendo um total de vinte e três blocos. 
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Por fim, no terceiro período, apenas lecionei oito blocos práticos, três 

blocos destinados à avaliação e dois blocos reservados para as duas últimas 

aulas livres do ano. 

 Relativamente ao roulement, pudemos contar com a colaboração de to-

dos os colegas do departamento e que permitiram que as nossas aulas decor-

ressem sempre no mesmo local. O facto de se utilizar sempre o mesmo espaço 

era de extrema importância, pois ao longo dos dois períodos iniciais tivemos 

um circuito de condição física que funcionava numa área adjacente. Como tal, 

e para conseguirmos controlar a turma, teríamos de ter os dois espaços ao 

mesmo tempo o que veio a acontecer. 

 O planeamento, independentemente do nível, é uma estrutura flexível, o 

que nos leva a perceber as constantes mudanças que vão acontecendo ao 

longo do ano.  

 

“(..) “planeamento anual’’, é algo que já me andava a intrigar há algum tempo, 

pois o meu estava em constante mudança e eu não achava que fosse o mais 

correto. Foi-me relembrado que o um planeamento é apenas isso, um plano. E 

se há mudanças? Ainda bem, quer dizer que me consigo afastar do que pen-

sei/planeei e adaptar-me à realidade! Penso que já vou na terceira mudança do 

planeamento anual, e agora não acho isso mal, apenas o vejo como uma evo-

lução’’ 

 

(Diário de Bordo, março de 2017) 

 

Tal como referi anteriormente, nas modalidades coletivas não tive opção 

de escolha, quer na modalidade quer no período em que lecionei cada uma 

delas. Posto isto, consigo constatar que as condições meteorológicas justificam 

a abordagem do futebol e do andebol no primeiro ou terceiro períodos e nunca 

no segundo. Ou seja, estas duas modalidades são de difícil adaptação para 

uma turma do décimo segundo ano no interior do pavilhão apenas com um ter-

ço do campo e uma baliza. Por outro lado, a abordagem ao voleibol e ao bas-
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quetebol permite uma adaptação fácil a essas condições, visto que existem 

redes e tabelas amovíveis disponíveis para a rentabilização desse espaço. 

O planeamento anual foi baseado na análise inicial de todos os cons-

trangimentos tendo sido alterado várias vezes, após uma avaliação contínua 

dos mesmos, que facilitou e permitiu a (re)definição dos objetivos. 

 

4.1.2.2 – UNIDADE DIDÁTICA 

 

 “De acordo com as indicações do programa, o plano anual subdivide-se 

em períodos, com diferentes unidades de matéria’’ (Bento, 2003, p. 60) ou uni-

dades didáticas, passando de um planeamento mais generalizado para um 

perspetiva mais focada na matéria a ensinar. Independentemente desta especi-

ficação, o caminho traçado pelo planeamento anual é mantido, pois como afir-

ma Bento (2003, p. 60) “o conteúdo e a estrutura do plano de cada unidade são 

determinados pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria e pelas li-

nhas metodológicas do programa e do plano anual’’. 

 A ação de qualquer professor de forma a permitir um ensino eficaz, deve 

ser refletida e orientada. Assim, a lecionação de cada modalidade, foi precedi-

da da planificação pormenorizada da unidade didática e de toda a matéria de 

ensino. Para tal recorreu-se ao modelo de estrutura do conhecimento de 

Vickers (1990), assim como está definido nas normas orientadoras do Estágio 

Profissional4. 

  O modelo de estrutura do conhecimento, segundo Vickers (1990), pro-

cura ser um documento que congrega conjuntos de ideias, estratégias e con-

textos de forma a orientar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Este en-

contra-se organizado em oito módulos, que por sua vez estão inseridos em três 

grandes módulos: análise, decisão e aplicação. Numa primeira instância (análi-

se) o professor compreende o que vai ensinar (módulo 1 – análise da modali-

dade), pesquisa sobre o contexto escolar (módulo 2 – análise do envolvimento) 

e por fim estuda a turma alvo do foco da sua ação (módulo 3 – análise do en-

                                                      
4
 Matos, Z. (2013). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Condu-

cente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 
Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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volvimento). Num segundo momento (decisão), o professor determina quais os 

conteúdos a abordar e divide-os pelo número de aulas disponíveis (módulo 4 – 

extensão e sequência dos conteúdos), estabelece os objetivos a atingir (módu-

lo 5 – definição dos objetivos), constrói os momentos e tipos de avaliação que 

vai realizar (módulo 6 – configuração da avaliação) e cria uma progressão di-

dático-metodológica apropriada ao nível doa alunos (módulo 7 – progressões 

de ensino-aprendizagem). Na terceira e última fase (aplicação) o professor 

adapta e concretiza toda a informação que obteve nas fases anteriores, apli-

cando-a na prática, através da conceção do plano de aula (módulo 8 – aplica-

ção real). 

 Como afirma Bento (2003), quando o planeamento da unidade didática 

se transforma numa mera distribuição da matéria de ensino pelo tempo que 

está calendarizado, esta distribuição torna-se demasiado curta não dando tem-

po para a consolidação das atividades. E este ponto é relevante na medida em 

que não podendo haver uma mera distribuição da matéria, é fundamental haver 

uma organização dos conteúdos a lecionar.   

 Siedentop (1991) explica que quando estruturamos o conteúdo na uni-

dade didática, é fundamental entender o que transmitir nos três domínios edu-

cacionais. O domínio motor inclui habilidades técnicas, táticas, performance e a 

aptidão física; o domínio cognitivo inclui o conhecimento sobre as modalidades; 

e por último, o domínio afetivo é centrado, principalmente, nos valores e atitu-

des do aluno passando também pelas relações que estabelece no seio da tur-

ma. 

 De acordo com as quatro categorias transdisciplinares (cultura desporti-

va, fisiologia do treino, condição física e habilidades motoras e conceitos psi-

cossociais), o professor consegue perceber a matéria a ensinar, proporcionan-

do uma melhor transferência para a realidade de cada aula (plano de aula). 

Consequentemente, o módulo 4 é considerado como uma peça fundamental do 

programa da disciplina, mostrando aos professores e seus discentes, de uma 

forma clara, cada etapa de ensino-aprendizagem (Bento, 2003). É seguramen-

te considerado uma peça chave para a atuação do professor, tendo em conta a 

sua íntima ligação com todos os outros módulos.  
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 Relativamente à construção das minhas unidades didáticas, todas foram 

planeadas com base na avaliação diagnóstica. Esta avaliação deu-se no início 

do ano para todas as modalidades que iria lecionar. Através da mesma percebi 

que a minha turma tinha dois níveis distintos, pelo que decidi fazer uma abor-

dagem da base-topo para ambos atendendo às diferenças observadas. Assim 

sendo, ao longo do ano letivo construí sempre duas unidades didáticas para a 

mesma turma tendo em conta diferentes objetivos e nível de dificuldade. Como 

é possível constatar, o sucesso da planificação está então dependente (i) da 

observação inicial e (ii) da otimização dos recursos teóricos e materiais dispo-

níveis. 

 É de fácil perceção que nem todas as turmas se encontram na mesma 

etapa de desenvolvimento, sendo que por vezes os objetivos dos programas 

nacionais estão um pouco desajustados para o nível em questão (décimo se-

gundo ano). Este ‘’problema’’ aconteceu com a minha turma, tendo por isso de 

ajustar o nível de ensino ao nível da turma, considerando o programa nacional 

como um ponto de partida.  

Concluindo, tal como Siedentop (1991) afirma, se os objetivos que nos 

propomos alcançar forem demasiado ambiciosos, os alunos irão falhar e con-

sequentemente ficarão desanimados e desiludidos. Por outro lado, se os obje-

tivos forem demasiado fáceis, os alunos ficarão entediados. O sucesso reside, 

em grande parte, no planeamento do professor. Este tem de criar etapas e 

objetivos que favoreçam o desenvolvimento da turma, mantendo os níveis de 

motivação elevados. Assim o planeamento vai sofrendo alterações e ajustes 

pois só com o tempo é que podemos ‘’afinar’’ os nossos objetivos. 

 

4.1.2.3 – PLANO DE AULA 

 

 O plano de aula, é um momento de planificação mais específico, tendo 

uma importância fundamental no desenlace do ensino do professor e na 

aprendizagem dos alunos. 

 Logo que iniciámos o ano letivo, a criação de um plano de aula modelo 

foi das primeiras tarefas a ser realizada pelo Núcleo de Estágio (Anexo 1). In-
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dependentemente da marca pessoal e sentido estético de cada elemento, foi 

imperativa na criação deste documento standard, com o auxílio do Professor 

Cooperante. Desta forma, o cabeçalho do plano de aula continha as seguintes 

informações (específicas de cada aula): o professor que a iria dirigir; a turma; o 

número de alunos; a data; o número da sessão; o espaço onde iria ser leciona-

da; a unidade didática; o número da aula; a hora; a duração; o material; função 

didática; e o objetivo geral. Neste último ponto, seguindo a proposta de Vickers 

(1990) definiram-se ainda as habilidades motoras, a fisiologia de treino e da 

condição física, cultura desportiva e conceitos psicossociais. O corpo do plano 

de aula, estava dividido em três partes: inicial, fundamental e final. Em cada 

uma destas partes podíamos observar o conteúdo a ser praticado em cada 

exercício e o tempo de duração do mesmo, os objetivos específicos de cada 

tarefa, a ilustração de cada uma das situações de aprendizagem e suas varian-

tes e por fim, as suas componentes críticas. 

 Num momento mais introdutório da prática de ensino supervisionada, a 

estruturação do plano de aula revelou-se uma tarefa algo complexa e demora-

da, pois todos os exercícios eram selecionados cuidadosamente e as situações 

de aprendizagem explicadas e controladas até à exaustão, tentando perceber 

quais os prós e os contras de cada um deles. O gradual conhecimento da tur-

ma e dos alunos que a constituíam, permitiu-me reconhecer de forma mais efi-

caz as necessidades específicas da turma, tornando o processo de seleção 

dos exercícios numa tarefa mais eficiente e rápida.  

Considerando a abundância de comportamentos desviantes por parte de 

alguns elementos da turma, estes tinham de ser previstos já no planeamento 

da sessão, sendo que sempre tentei optar por uma forma de organização que 

os prevenisse. Bento (1987, p. 105), ajuda-nos a entender que temos de “(…) 

diferenciar as aulas de turma para turma, atendendo às características marcan-

tes do seu estado de desenvolvimento e do seu empenhamento na atividade 

física e desportiva (…)”. Afirma ainda que “sem a antecipação conceptual acer-

ca dos objetivos de cada aula, sem a reflexão antecipada sobre o conteúdo e a 

organização processual, é absolutamente impossível um trabalho sistemático, 

regular e consciente de educação e formação’’ (Bento, 2003, p. 106). Esta tare-
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fa revelou-se crucial, pois quanto mais pensada e preparada estivesse a aula, 

mais confiante me sentia diante dos alunos, pois “o resultado de uma aula de-

pende preponderantemente da qualidade da sua preparação’’, Bento (2003, p. 

106).  

 Relativamente às quatro categorias transdisciplinares, estas estiveram 

sempre presentes e o seu desenvolvimento foi sempre tido em conta. Quanto à 

cultura desportiva, era destacada na terminologia, história e regulamento de 

cada modalidade, sendo trabalhada ao longo de toda a aula. O trabalho especí-

fico da condição física realizou-se num percurso adjacente a cada aula. No que 

diz respeito às habilidades motoras, refiro-me principalmente às situações de 

aprendizagem. Estas tiveram um carácter sobretudo cooperativo, em forma de 

jogo reduzido, criando grupos de trabalho homogéneos para uma maior indivi-

dualização do ensino, aumentando o tempo e o número de oportunidades de 

exercitação ou situações de aprendizagem competitivas, levando a um maior 

empenho por parte dos alunos e diminuindo, assim, os comportamentos desvi-

antes.  

Por fim, os conceitos psicossociais (Anexo 2), são constantemente res-

gatados durante a aula. A criação de um clima saudável para a aprendizagem 

foi uma preocupação constante, sendo que os valores como o respeito, espírito 

de equipa, autonomia, responsabilidade e cooperação, eram alvo de uma práti-

ca contínua, tendo como objetivo contribuir para a criação de cidadãos capazes 

de viver em sociedade. 

 Podemos, então, referir que o plano de aula assume uma importância 

indispensável no processo de ensino. É neste nível de planeamento que o pro-

fessor consegue mostrar o seu verdadeiro “eu’’, percetível através da sua ins-

trução, do controlo da turma, da gestão e organização do tempo de aula e das 

aprendizagens. A forma como aborda e promove cada situação, seja com tra-

balho de grupo, com competição ou pela definição de objetivos individuais, re-

vela muito acerca da sua personalidade enquanto professor. 
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4.1.3 – REALIZAÇÃO 

 A definição da palavra “realização’’ traduz-se no “ato ou efeito de reali-

zar’’, “execução’’ e “concretização’’ (Dicionário da Língua Portuguesa, 2014, p. 

617). 

 Após as etapas da conceção e do planeamento serem ultrapassadas 

com sucesso, chegamos a uma nova fase do ensino: a realização. 

De acordo com as Normas Orientadoras do Estágio Profissional, a etapa 

da realização sugere que o Estudante Estagiário deve “conduzir com eficácia a 

realização da aula, atuando de acordo com as tarefas didáticas e tendo em 

conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica’’ (p. 4). Para esse 

fim o Estagiário, deve utilizar ferramentas que permitam uma fácil adaptação à 

diversidade de alunos; favorecer as aprendizagens e o desenvolvimento da 

noção de competência no aluno; utilizar uma linguagem própria da disciplina e 

que esta esteja adequada a diferentes situações; compreender ativamente os 

alunos no processo de aprendizagem e gestão do currículo; potenciar o tempo 

de aprendizagem, melhorar a qualidade da instrução, do feedback, da orienta-

ção dos alunos, do clima e da gestão da aula; valer-se de decisões e ajusta-

mentos. 

Bento (2003) afirma que, se procuramos ensinar com êxito, se queremos 

formar alunos detentores de conhecimentos e capacidades consistentes, temos 

então de potenciar as aprendizagens, definindo o essencial do ensino e con-

centrar a nossa ação e a dos alunos nos aspetos mais relevantes. No meu ca-

so, a realização da prática educativa foi processada na direção de um ensino 

eficaz, isto é, através de uma ação constante, consciente e refletida. 

Em suma, nos capítulos seguintes serão aprofundadas as estratégias 

em que me apoiei para apresentar um papel mais ativo na formação dos meus 

alunos. 
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4.1.3.1 – INDISCIPLINA E ESTRATÉGIAS DE PREVEN-

ÇÃO 

 

 A disciplina de Educação Física apresenta por si só caraterísticas dife-

rentes das outras matérias escolares, especialmente pelos conteúdos, pela 

forma como estes são lecionados e pelo espaço das aulas. As atividades de 

cooperação, o contacto físico, a oposição e a relação entre os alunos permite-

nos perceber a especificidade desta disciplina na escola.  

A mesma não se limita a ensinar e a desenvolver capacidades e habili-

dades motoras, tem também como objetivos o desenvolvimento da responsabi-

lidade, disciplina, cidadania e a criação de valores em cada um dos alunos. 

Ao iniciar o meu ano de Estágio Profissional tive bastantes receios, um 

deles estava relacionado com o facto da minha turma residente frequentar o 

décimo segundo ano e o facto de as nossas idades serem tão próximas, poder 

deturpar um pouco a ideia de professor-aluno. Em conversa com o Professor 

Cooperante, revelei-lhe este receio e este, sem hesitação, conseguiu ajudar-

me com pequenas estratégias para combater essa situação. No entanto, a tur-

ma já estava habituada a ter estagiários no comando das suas aulas desde o 

décimo ano de escolaridade.  

Segundo Pereira (2006), conhecer os alunos, os seus interesses e moti-

vações é uma condição essencial na prevenção de situações indesejáveis. As-

sim sendo, só com o passar do tempo e das aulas consegui, por mim, arranjar 

estratégias adequadas e eficazes.  

  O problema disciplina/indisciplina, apresenta-se como uma questão re-

lacional, consequentemente a responsabilidade não pode ser apenas exigida a 

um dos membros desta relação simbiótica. Estrela (1998, p. 17) afirma que “o 

conceito de indisciplina relaciona-se intimamente com o de disciplina e tende 

normalmente a ser definido pela sua negação ou privação, ou pela desordem 

proveniente de quebra das regras estabelecidas’’. Desde o início, a minha atu-

ação foi muito rigorosa relativamente ao cumprimento das regras para o bom 

funcionamento da aula. Assim sendo, a regra entende-se como uma expetativa 

em relação ao comportamento dos diferentes intervenientes numa situação, 
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tornando-se imperativo que o professor ensine essas regras. De modo a incre-

mentar a sua aceitação por parte dos alunos o professor deve fundamentar a 

sua existência (Siedentop & Tannehill, 2000).   

 Para Domingues (1995), o controlo disciplinar pretende firmar três fins: 

antecipar o aparecimento da indisciplina; resolver situações reais; e assegurar 

condições que conservem os seus efeitos após a ação indisciplinada. Posto 

isto, a antecipação das ações de indisciplina são cruciais para o professor. Se 

este for eficaz na prevenção deste comportamento, os outros níveis terão um 

peso menor na sua ação. O que diferencia os professores eficazes é “o ênfase 

colocado na prevenção dos problemas e na associação entre a prevenção e 

uma boa gestão da sala de aula’’ (Carita & Fernandes, 1997, p. 96). 

 Relativamente à minha turma, sabia de antemão que existiam compor-

tamentos de indisciplina frequentes. Perante este facto, decidi adotar algumas 

estratégias, sendo uma delas nomear alguns alunos da turma “responsáveis’’ 

pelo grupo de trabalho em que estavam inseridos, auxiliando-me na instrução e 

montagem dos espaços. Os moldes da aula de Educação Física no primeiro 

período ajudaram a que esta estratégia fosse eficaz, pois metade da turma en-

contrava-se na “zona fitness’’ e o outro grupo no espaço onde se praticava a 

modalidade.  

 

“No grupo dos rapazes tinha claramente um aluno com mau comportamento, 

mas muito influente na turma. Decidi então que este seria um dos meus capi-

tães, achando que uma forma de melhorar o seu comportamento seria atribuir-

lhe alguma responsabilidade. Para contrabalançar “o estrago’’ o segundo capi-

tão foi alguém que eu notei muito empenho e motivação.’’ 

 

(Diário de bordo, outubro de 2016) 

 

 Esta estratégia mostrou-se eficaz nos primeiros momentos, mas após 

algum tempo o cargo era desempenhado com alguma leviandade, acabando 

por prejudicar mais do que ajudar na construção dos exercícios. Assim, fui 

obrigada a modificar esta estratégia, tornando-me a única figura de autoridade 
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na aula. Essa alteração só foi possível porque o grupo que realizava o circuito 

de condição física se tornou autónomo, facilitando-me a assunção do papel que 

os capitães deixaram de exercer. 

 Com o decorrer das aulas, o conhecimento sobre os alunos aumentava 

levando-me a perceber quais as estratégias que funcionavam para a prevenção 

da indisciplina. Segundo Brito (1986), uma estratégia interessante para prevenir 

a manifestação de comportamentos inapropriados é que o professor seja capaz 

de tornar as aulas mais agradáveis através da diversificação, movimento e ale-

gria. Na minha turma residente percebi que existiam duas estratégias que fun-

cionavam muito bem: a competição e a novidade. A competitividade era facil-

mente aplicada em exercícios durante as aulas; para a novidade, decidi convi-

dar uma atleta e treinadora de râguebi para lecionar uma aula. 

 

“Com tudo o que se passava na turma, achei que seria bom ter uma “lufada de 

ar fresco’’, visto que os alunos reagem muito bem novidades. Pensei no que os 

motivaria para as aulas de Educação Física e será que existe algo ou alguém 

melhor do que a melhor jogadora nacional de râguebi? 

Convidei uma aluna da Faculdade de Desporto, e minha colega na equipa de 

andebol da faculdade. (…) Para além de treinadora de râguebi e aluna do mes-

trado de alto rendimento, já terminou o seu mestrado de ensino na mesma ins-

tituição, com isto sei que estaria pronta e motivada para ensinar o que tanto 

gosta. 

No início da aula quando apresentei a minha convidada especial, os alunos 

ficaram desde logo com um brilho nos olhos, concentrados e focados em tudo 

o que ela dizia. 

Fez exercícios muito apelativos e com muito movimento, sempre contextualiza-

dos. Foi muito bom ver o empenho da turma nas tarefas.’’ 

 

(Diário de bordo, fevereiro de 2017) 

 

 Sinto que ao longo do ano o comportamento dos alunos foi melhorando 

e, consequentemente, a indisciplina foi diminuindo. Isto deveu-se à criação de 



50 
 

uma relação professor-aluno que inicialmente não estava devidamente fomen-

tada e a uma motivação crescente de ambas as partes. 

 Intimamente relacionado com a indisciplina, temos a gestão do tempo de 

aula. Nas palavras de Oliveira (2002, p. 260) “não gastar tempo nas transições, 

ser claro e breve nas explicações, evitar tempos mortos na aula, iniciar e aca-

bar as aulas a horas, não gastar tempo em situações de espera, estabelecer 

sinais de organização, estabelecer rotinas (paragens, formação de filas, etc)’’, 

são estratégias apontadas por para que os comportamentos fora da tarefa por 

parte dos alunos sejam cada vez menos frequentes. Quanto aos ganhos na 

aprendizagem, também estão ligados à gestão do tempo de aula, pois quanto 

maior o tempo de empenhamento motor e potencial de aprendizagem, maiores 

são os ganhos. Percebemos, assim, que existe uma grande necessidade de 

criar rotinas com a turma e que os tempos de gestão e organização devem ser 

diminuídos ao essencial e indispensável para a aula.  

  

4.1.3.2 – INSTRUÇÃO E FEEDBACK 

 

 Para se ser um bom professor é imprescindível a criação de relações 

quer com os alunos, colegas de trabalho e funcionários. A base de uma relação 

reside na comunicação, como tal, considero o ensino um espaço privilegiado 

para a criação de relações humanas.  

 Siedentop (1991) diz-nos que a instrução é um processo baseado no 

conjunto de comportamentos de ensino que fazem parte dos conhecimentos do 

professor e este transmite-os dependendo dos objetivos e dos conteúdos de 

ensino de cada aula. Para um ensino eficiente é necessário destacar e poten-

ciar a comunicação entre professor (emissor) e os alunos (recetores). 

 A instrução envolve todo o tipo de comportamentos verbais e não-

verbais, como por exemplo, exposição, explicação, demonstração e feedback. 

Todos eles são guiados pelos objetivos da aprendizagem (Rosado & Mesquita, 

2011). Segundo Rink (1985), a instrução divide-se em três fases da tomada de 

decisão, sendo eles: a pré-ativa, em função do planeamento anual, da unidade 

didática ou do plano de aula, colocando em evidência a importância de com-
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preender as informações que nos são fornecidas na fase de planeamento; a 

ativa, que se executa durante a lecionação da aula e revela a capacidade de 

recolha de informações no momento de forma a adequar a instrução o melhor 

possível; e, por fim, a pós-ativa, materializando-se na capacidade de absorver 

informações da reflexão pós aula. 

 Uma das minhas preocupações iniciais foi a instrução, sabia que tinha 

de ser curta, clara e eficaz. Para obter este resultado estudei os objetivos de 

cada sessão e exercício de modo a preparar-me para a prática, já que o mo-

mento de instrução perante a turma tinha de ser feito com confiança e firmeza. 

No entanto, tinha sempre a sensação que poderia existir alguma dúvida, uma 

vez que tal como Rosado e Mesquita (2011) referem, existem diferenças entre 

aquilo que os professores pretendem dizer e aquilo que realmente dizem; exis-

tem diferenças entre aquilo que o aluno ouve e aquilo que compreende; e exis-

tem diferenças entre aquilo que é compreendido e o que é executado.  

Com o avançar das aulas percebi que os alunos entendiam facilmente 

aquilo que lhes era explicado. O uso das palavras-chave foi fundamental, pois 

estas faziam um transfer direto para as componentes críticas do exercício facili-

tando assim a compreensão da turma. Contudo, por vezes, havia necessidade 

de complementar a explicação com uma demonstração. Rink (1985) diz-nos 

que a demonstração unida à explicação, assume-se como indispensável, pois 

possibilita ao praticante a visualização daquilo que terá que executar. Referin-

do-me ainda às palavras-chave, Rosado e Mesquita (2011) afirmam que os 

alunos, quando confrontados com a demonstração do exercício aliada às pala-

vras-chave, tornam-se mais eficazes na realização da tarefa e recordam melhor 

as informações que lhe foram transmitidas. Os mesmos autores sugerem que 

sempre que for possível, a demonstração deve ser realizada pelos praticantes, 

permitindo um efeito de modelação comportamental. Dependendo da modali-

dade, selecionei diferentes alunos (em função de uma maior aptidão para a 

tarefa) para realizarem a demonstração ao mesmo tempo que eu realizava a 

explicação. Desse modo, ficava livre de forma a focar a minha atenção noutros 

aspetos como a correção de erros (se fosse necessário) e principalmente no 

controlo da turma.  
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Por conseguinte, durante o tempo de exercício torna-se fundamental a 

intervenção do professor de forma a ajudar os alunos com informações úteis no 

sentido de corrigir e melhorar a sua prática. Este momento de intervenção de-

signa-se por feedback. Metzler (2000) afirma que após os alunos iniciarem a 

tarefa, o principal papel do professor passa observação e transmissão de feed-

back. O feedback é o resultado de uma observação do professor sobre o com-

portamento motor do aluno e deve ser emitido de forma adequada para um en-

tendimento eficaz através de palavras-chave ou frases curtas.  

De acordo com Rink (1985), existem diferentes tipos: o geral, dirigido pa-

ra toda a turma em situações em que o erro é comum a vários alunos; o espe-

cífico, direcionado para um aluno ou um pequeno grupo; o feedback corretivo 

assume lugar de destaque sendo o mais utilizado ao longo do ano letivo, permi-

te transmitir ao aluno a melhor forma de atuação; por fim, o avaliativo, que ex-

pressa uma apreciação quando os alunos apresentam sucesso ou insucesso 

na tarefa proposta. Uma dificuldade inicial mas facilmente ultrapassada foi a 

realização do ciclo de feedback, isto significa que após emitir um devo esperar 

e observar o aluno de forma a verificar a sua resposta e se necessário emitir 

um novo feedback.  

Em suma, Siedentop (1991) distingue os três diferentes momentos de in-

tervenção do professor: antes da prática (apresentação de tarefas), durante a 

prática (emissão de feedback) e após a prática (análise do que foi realizado). 

Todos estes momentos são fundamentais para a evolução da turma, a sua re-

levância e apropriação manifestam-se na ação posterior do aluno.  

 

4.1.3.3 – MODELO DE INSTRUÇÃO DIRETA 

 

 Mesquita e Graça (2011) dizem que os professores devem ter em consi-

deração que existem modelos de instrução mais focados na direção do profes-

sor e modelos que permitem aos alunos ter mais espaço na descoberta e ini-

ciativa, sendo a meu ver fundamental encontrar um ponto de equilíbrio entre 

estas duas perspetivas.  
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 Rosado e Mesquita (2009) explicam o modelo de instrução direta como 

um modelo centrado na figura do professor, onde este é o principal responsável 

por tomar todas as decisões, controlar e coordenar a turma e estabelecer as 

regras e rotinas da aula de forma a obter o máximo de eficácia nas atividades. 

Neste modelo a instrução assume um carácter mais explícito e formal, onde o 

professor concretiza diversas tarefas das quais se realçam a estruturação por-

menorizada das situações de aprendizagem; a progressão do processo de en-

sino; a instrução assume-se de forma mais descritiva, prescritiva e detalhada; a 

prática é intensa; e a avaliação e correção dos alunos incide principalmente na 

fase mais embrionária da aprendizagem. 

Com a utilização do Modelo de Instrução Direta pretendi um controlo 

mais eficaz da aula e da turma, proporcionando aos alunos uma atividade mo-

tora abundante, fundamental para o aperfeiçoamento da técnica. Para cada 

situação de aprendizagem realizei uma explicação e se necessário uma de-

monstração com o objetivo de clarificar e detalhar o que era pretendido naquele 

exercício. O feedback aparecia, por conseguinte, de forma a aprimorar a técni-

ca e estimular a participação ativa na aula. Recorrendo a este modelo consegui 

melhores resultados ao nível do comportamento e desemprenho geral da tur-

ma, tendo sempre uma atenção extra na inclusão de todos os intervenientes na 

aula.  

 

4.1.3.4 – REFLEXÃO 

 

 Durante o primeiro ano de mestrado ouvimos falar inúmeras vezes no 

professor reflexivo. A reflexão foi fundamental durante o ano de estágio, foi 

através desses momentos que consegui perceber os meus erros, corrigindo-os 

e melhorando a minha intervenção. A existência de uma evolução constante 

“(…) implica a imersão consciente do homem no mundo da sua experiência’’ 

(Gómez, 1993, p. 103), ou seja, a reflexão tem de ser consciente sobre a práti-

ca, para que possa existir uma melhoria ao longo do processo. Em uniformida-

de com a Professora Orientadora e o Professor Cooperante, o diário de bordo 

iria ser o nosso companheiro durante todo o ano, aliado às reflexões de cada 
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aula. A sua utilização começou por ser semanal, porém essa constante foi mu-

dada. Era no diário de bordo que conseguia escrever de forma transparente 

tudo o que acontecia, quer estivesse relacionado com as aulas, com as vivên-

cias semanais, com as relações com o pessoal docente e não docente e, acima 

de tudo, este era uma prática que me permitia analisar o meu crescimento pes-

soal. 

 

“Já tinha saudades estar algum tempo contigo, de refletir no que se tem passa-

do… Mas a verdade é que até hoje tudo continuava igual. O mau comporta-

mento e a infantilidade da turma continuava, mais presente nos meninos do 

que nas meninas. 

Com isto, decidi mudar um pouco a forma como faço as minhas reflexões. Vão 

deixar de ser algo obrigatório que faça todas as semanas, mas vou encarar 

como uma necessidade, para que mais tarde possa vir ler o que escrevi e per-

ceber o que realmente se passava nesses momentos.’’ 

 

(Diário de bordo, janeiro de 2017) 

 

 

‘’Quando retirei as data obrigatórias dos meus momentos de reflexão, temi que 

estes se tornassem escassos. Na verdade, o que realmente aconteceu foi exa-

tamente o contrário, são cada vez mais frequentes e eu tenho cada vez mais 

necessidade de refletir e de os relatar.’’ 

 

(Diário de bordo, fevereiro de 2017)  

 

 Através deste documento que me acompanhou nos momentos menos 

bons e também em todos os momentos que me deixaram com o coração arre-

batado, consigo perceber a evolução em todo o meu processo enquanto pro-

fessora. Grande parte deve-se ao facto de refletir e pensar em todas as ações 

futuras e particularmente nas passadas. Ou seja, as ações que já foram desen-

volvidas tiveram um grande peso nas futuras, moldando-as e tornando-as sem-

pre melhores e mais ajustadas a cada situação. 
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4.1.3.4.1 – COMO ME SENTI ENQUANTO PROFESSORA 

 

“Choose a job you love and you will never have to work a day in your life.’’ 

(Anónimo, s.d.) 

 

 Este capítulo é de longe um dos mais difíceis de elaborar, pois é essen-

cial expor os meus pensamentos e sentimentos para dessa forma transmitir 

aquilo a que me proponho. Assim, a melhor forma de apresentar todas essas 

situações é através do meu diário de bordo, elemento que me acompanhou ao 

longo de todo o percurso e onde fui capaz de “ser eu mesma” em todos os 

momentos. Consequentemente, exponho algumas dessas reflexões para que 

seja de fácil e rápida perceção o meu caminho enquanto professora e o respe-

tivo sentimento que lhe está associado. 

 

“ (…) Dou por mim num desses dias desta semana a passear pela escola (pas-

sear como quem diz, procurar uma balança que seria necessária nas próximas 

aulas) e a olhar para os campos exteriores onde se encontravam dezenas de 

alunos a brincar, a correr, jogar basquetebol, etc. E neste momento penso 

‘’quem faz desporto é tão feliz’’, mas quem tem o privilégio de o poder ensinar e 

proporcionar esta felicidade é REALMENTE feliz. Ser portador de uma energia 

e um sentimento assim é algo que me confirma o porquê de ter seguido este 

caminho. E me deixa sem qualquer dúvida que por mais difícil que seja o futuro 

eu fiz a escolha certa.’’ 

 

(Diário de bordo, novembro de 2016) 

 

 Sabem quando somos pequeninos e nos perguntam o que queremos ser 

quando formos grandes? Inicialmente, eu andava um pouco indecisa se queria 

ser mãe-natal ou professora. Com o passar do tempo percebi que ser mãe- 

-natal só me deixaria estar em contacto com as crianças uma vez por ano e dar 

apenas uma prenda. Por outro lado, se fosse professora teria um contacto mui-
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to próximo e diário (isto já era um ponto muito forte a favor). No desempenho 

dessa função poderia dar-lhes prendas (ferramentas) com mais frequência e 

que eventualmente lhes vão ser úteis durante a vida. Analisando a situação, 

percebi facilmente o que gostaria de ser no futuro. Hoje o sonho está quase 

realizado. 

 

“(…) Quando chego ao recinto da aula, a professora Liliana (…) diz-me “Os 

meus alunos não gostam de ti! Dizem que tens a mania e que és má!’’  A minha 

resposta instantânea foi: ‘”Não tem problema, não estou aqui para que eles 

sejam meus amigos e gostem de mim!’’ em que a resposta foi: “eles disseram 

que nem os alunos da tua turma gostam de ti.’’, esta frase foi um pouco mais 

“pesada’’, (…). 

(…) Em conversa com a professora Liliana ela referiu que uma das suas alunas 

disse “a Professora Alexandra não é má, é exigente!’’. Não podia concordar 

mais com esta opinião. Talvez os alunos confundam exigência com sentimen-

tos ou características menos boas. Agora penso no caminho que tenho cons-

truído com a minha turma e tenho 100% de certeza que não fui má, mas todas 

as aulas sou exigente! Sem dúvida! E irei ser sempre assim, pois acho que só 

assim irei conseguir o melhor de cada um deles, e não me contento com a me-

diocridade.’’ 

 

(Diário de bordo, março de 2017) 

 

 Este dia foi um pouco difícil de gerir, senti-me obrigada a refletir sobre 

tudo o que tinha acontecido até então. Tal como digo nesta reflexão, sou exi-

gente principalmente comigo e com o meu trabalho. Acredito que assim conse-

guirei alcançar voos mais altos, ser profissional no que faço e no fim, sentir-me 

realizada por todo o percurso cumprido. 

 

“(…) No ano passado, primeiro ano de mestrado de ensino referi numa aula 

que se no ano de estágio a minha turma tivesse algum aluno portador de defi-

ciência eu iria congelar a matrícula. Este sentimento não é de discriminação, 
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mas sim de medo. (…) Tinha medo de os magoar, de fazer algo errado que os 

prejudicasse, sentia pena. (…) 

Se há um ano me perguntassem se era possível eu lecionar uma aula a cinco 

alunos portadores de deficiência, eu responderia prontamente que não! O que 

efetivamente aconteceu, sim, eu lecionei uma aula aos meninos mais especiais 

da Escola Almeida Garrett. 

(…) Aliado ao movimento do nosso corpo temos a socialização, este é um pon-

to sensível na vida deles. Estas aulas tornam-no possível de uma forma pura, 

onde não existem desigualdades, apenas companheirismo e cooperação. 

Sai da aula com um sorriso de orelha a orelha e o coração a saltar-me do peito 

de tão cheio que estava. 

Sempre que me surgir uma nova oportunidade não irei hesitar tentando ser ca-

da vez melhor.’’ 

 

(Diário de bordo, março de 2017) 

 

 Esta reflexão deixa-me emocionada sempre que a releio, é algo que me-

xe realmente comigo. Ao longo do meu percurso, o contacto com crianças por-

tadoras de deficiência aumentou. Inicialmente estava muito receosa sobre a 

evolução desta relação. Os medos eram muitos e isso era algo que não me 

deixava avançar. Como professora sabia que era uma lacuna grande na minha 

personalidade e formação. Felizmente este ano mostrou-me que eu era capaz 

de me superar a vários níveis e neste aspeto em particular, tenho a certeza que 

as minhas ações foram um sucesso durante todo o percurso, pelo que não po-

dia estar mais orgulhosa de tudo o que consegui. Apesar deste sentimento de 

satisfação, sinto que recebi muito mais do que aquilo que consegui dar. Assim, 

estou-lhes eternamente grata por me terem ajudado a crescer e por terem au-

mentado a minha bagagem com aprendizagens que me vão acompanhar du-

rante todo o caminho. 

 

“(…) No final da aula, ainda quando arrumávamos o material, uma menina veio 

ter comigo e com um olhar muito terno agradeceu-me o facto de a ter ajudado 

a fazer a roda. (…) Aquela menina não me saiu da cabeça, a forma como olhou 
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para mim, a sua voz trémula de vergonha, as mãozinhas lutavam uma contra a 

outra como sinal do nervosismo, etc. E pergunto-me eu, porquê?? Apenas fiz o 

que devia, o que gosto, principalmente! O meu trabalho ser reconhecido desta 

forma, é incrível. Arrisco-me a dizer que foi reconhecido da melhor forma de 

possível! (…).’’ 

 

(Diário de bordo, março de 2017) 

 

 Esta aluna marcou-me de uma forma muito especial. Apenas lhe dedi-

quei um pouco da minha atenção e dessa forma consegui fazer a diferença no 

seu dia. Foi muito gratificante perceber que “sem querer’’ a deixei mais feliz. O 

meu trabalho foi reconhecido não por um pai ou uma mãe, mas pelo meu públi-

co alvo, os alunos. Arrisco-me a dizer que foi reconhecido da melhor forma 

possível. Todos estes momentos deixaram-me de coração cheio e através de 

pequenos gestos consegui perceber que sou realmente feliz. Assim, tenho a 

certeza que “ser professora de EF’’ é o que eu quero fazer para o resto da vida. 

 

4.1.3.5 – COADJUVAÇÃO/SUBSTITUIÇÕES 

  

Durante o Estágio Profissional foi-me solicitado diversas vezes para as-

sumir uma turma como uma coadjuvação ou até mesmo na substituição de um 

professor. 

Do mesmo modo que no capítulo anterior, estes momentos são percetí-

veis com alguma clareza através do diário do bordo onde escrevia todos os 

meus impasses e quebra-cabeças. Este espaço era fundamental na minha re-

flexão, pois assim consigo explicar o que senti e a forma como encarei estes 

momentos através de excertos do meu sempre companheiro, diário de bordo. 

Inicio com uma reflexão sobre as coadjuvações passando para uma substitui-

ção.  

 

“Mais um momento para poder evoluir, foi assim que encarei este desafio (…). 
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No final da aula a Professora deu-me os parabéns e disse que tinha gostado 

muito da minha prestação e esperava por mim mais vezes com o mesmo senti-

do de compromisso e responsabilidade. 

Em conversa na sala dos Professores e com o núcleo de estágio tive uma sur-

presa e fui reconhecida perante todos os professores que lá se encontravam. 

Uma professora fez questão de referir o meu empenho e disse também, que se 

pudesse gostaria de me “ter’’ em todas as aulas (…).’’ 

 

(Diário de bordo, Janeiro 2017) 

  

“(…) Encarei esta aula como mais uma oportunidade de fazer o que eu gosto e 

ao mesmo tempo, como um desafio. Desafio, porque não tinha qualquer exer-

cício planeado, não sabia o ano da turma, não sabia quantos alunos iriam estar 

presentes, quais as suas habilidades, etc. 

No fim, o resultado foi positivo, os alunos gostaram da aula e senti que o meu 

trabalho tinha sido bem feito.’’ 

 

(Diário de bordo, janeiro 2017) 

 

 Com estas aulas percebi que era capaz de me adaptar a diferentes rea-

lidades. Estes momentos enriqueceram-me, pois em todos eles aprendi o que 

devo fazer ou pelo contrário o que não devo repetir.  

Estas aulas permitiram-me ter contacto com alunos de diferentes idades, 

aumentando assim a minha bagagem para o mundo do trabalho. São tarefas 

que foram encaradas como uma mais-valia, ou seja, foram sempre acolhidas 

como mais uma oportunidade para fazer o que eu gosto e assim experienciar o 

maior número de situações possíveis.   

 

4.1.4 – AVALIAÇÃO 
 

 Metzler (2000) diz-nos que a avaliação é uma das principais componen-

tes do ensino, pois permite-nos perceber a aprendizagem do estudante face 

aos objetivos estabelecidos inicialmente. 
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  As normas orientadoras referem que o Estudante Estagiário deve utili-

zar diferentes formas de avaliação de forma a regular e desenvolver um ensino 

e aprendizagem de qualidade. O Professor Estagiário deve ainda definir os 

objetivos e formas de avaliação, quais os instrumentos de avaliação que irá 

utilizar, preparar estratégias adequadas aos objetivos e tarefas a avaliar, tratar 

dos dados com eficácia pedagógica e refletir sobre os resultados, aspirando a 

uma intervenção que tem como foco principal o sucesso.  

 Segundo Bento (2003) avaliar assume-se como a mais difícil tarefa da 

ação pedagógica. Metzler (2000) complementa dizendo que a avaliação tem 

como objetivo perceber a evolução da aprendizagem num determinado período 

de tempo, atribuir uma classificação e tomar decisões a partir da informação 

recolhida durante o processo com o intuito de otimizar a aprendizagem.  

  Ao longo do estágio e até mesmo do meu percurso como aluna, percebi 

que a avaliação é comummente conotada negativamente, é percecionada co-

mo uma momento de tensão, é o “tudo ou nada’’. O aluno ao sentir esta pres-

são no momento da avaliação vai alterar o seu comportamento, mesmo que 

inconscientemente. Por sua vez, o professor sente a dificuldade de traduzir o 

que observa numa classificação numérica. Obrigatoriamente a subjetividade é 

inerente ao processo, basta mudar o professor que avalia que as ações podem 

ser vistas e entendidas de formas diferentes. Posto isto, o professor tem que 

definir as suas metas e como resultado, realizar a avaliação tendo por base os 

conteúdos programáticos. Tal como referi anteriormente um pequeno aspeto 

consegue alterar a avaliação, sendo esta diferente de escola para escola, tur-

ma para turma, de modalidade para modalidade e até mesmo de aluno para 

aluno. Tendo em conta que a avaliação é feita através da observação, o pro-

fessor encontra-se muito dependente do contexto, experiência e conhecimento 

do que irá ser alvo de avaliação.  

 Na Escola Secundária Almeida Garrett a avaliação está decidida da se-

guinte forma: 80% para o domínio do saber/fazer onde avaliamos a parte práti-

ca, 10% para o teste teórico e por fim 10% para o domínio do SER, que repre-

senta a conduta do aluno durante a aula.  
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 Na avaliação prática apoiei-me nas grelhas de observação mas, muitas 

vezes, estas eram extensas e sobrecarregadas de conteúdos, levando a uma 

grande dificuldade de resposta no momento da avaliação. Com a evolução do 

ano de estágio, o Núcleo de Estágio foi construindo tabelas mais simples e fo-

cadas no que era realmente essencial. O número de conteúdos a avaliar dimi-

nuiu como também a sua especificidade, optando por avaliar parâmetros mais 

abrangentes.  

 Ao longo de todo o ano a estratégia utilizada foi a seguinte: na aula da 

avaliação o professor da turma em questão fornecia às suas colegas de estágio 

duas grelhas de observação com os conteúdos que iriam ser avaliados naquele 

momento. Assim, o Estudante Estagiário conseguia concentrar-se única e ex-

clusivamente na aula, sendo-lhe retirado o fardo da avaliação em simultâneo.  

 Durante o processo avaliativo tencionava retirar algumas ilações sobre 

as quatro categorias transdisciplinares, de forma a adaptar o processo e o de-

senvolvimento dos alunos, redefinindo estratégias e objetivos se assim fosse 

necessário. O Estágio Profissional revelou-se uma avaliação contínua onde 

recorri a diferentes formas de avaliação, tais como a avaliação diagnóstica, a 

avaliação formativa e a avaliação sumativa.  

 A avaliação diagnóstica pode ter lugar no início do ano (realizando-a em 

todas as modalidades planeadas), no início de cada unidade didática ou sem-

pre que se pretende introduzir um novo conteúdo ou elemento. Esta etapa é 

considerada indispensável para uma estruturação sólida do processo de ensi-

no. 

 Através da mesma consegui perceber qual o nível geral da turma. A mi-

nha turma apresentava dois níveis distintos facilmente separáveis por géneros, 

não porque o género fosse um critério de decisão mas porque o nível dos alu-

nos do sexo masculino era claramente superior ao das alunas do sexo femini-

no. Por outro lado, o número total de alunos também facilitou essa divisão sen-

do que a turma era constituída por vinte e um alunos dos quais onze eram ra-

pazes e dez eram raparigas. Esta divisão permitiu-me adaptar e definir os con-

teúdos de cada grupo e consequentemente, selecionar os métodos de ensino 

mais adequados e estabelecer objetivos e metas para cada um deles. A estra-
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tégia adotada teve como objetivo principal potenciar a aprendizagem de cada 

aluno individualizando-a e adaptando-a (dentro do possível) ao seu nível de 

desempenho motor. 

 Relativamente à avaliação formativa, é um processo que decorre ao lon-

go de todo o ciclo de ensino-aprendizagem. Rink (1985) entende que esta ava-

liação é uma forma de conferir se os objetivos vão ao encontro da meta propos-

ta. Este tipo de avaliação permite-nos perceber se o caminho traçado está a 

ser cumprido ou se será necessária uma readaptação do processo. 

 A Avaliação Formativa deu-se sob forma de avaliação contínua, sendo 

esta “vista como acompanhado do processo de ensino-aprendizagem de forma 

regular’’ (Rosado & Colaço, 2002, p. 27), transformando-se num acompanha-

mento constante de cada aula, através da reflexão após a ação. 

 Rosado et al. (2000) declaram que o professor realiza uma constante 

reflexão sobre a sua ação, tornando-se impossível dissociar a avaliação do 

processo de ensino. Assim, os alunos encontram-se em constante avaliação 

mesmo que esta seja realizada de forma inconsciente.  

A avaliação contínua serve também para perceber o crescimento de ca-

da aluno, sendo observável através dos valores praticados nas aulas, a entrea-

juda, a competição (saudável), a disciplina, a autonomia, o respeito, o interesse 

e a vontade de superar os desafios propostos nas aulas. Tudo o que referi an-

teriormente é fundamental para o êxito nas aulas de EF mas também para con-

tribuir para a formação dos alunos enquanto seres humanos.  

Por fim, a avaliação sumativa afirma-se como a aferição do nível em que 

os objetivos estabelecidos foram atingidos (Rink, 1985). Este tipo de avaliação 

ocorre, normalmente, no final de cada unidade didática resumindo o desempe-

nho de cada aluno.  

Durante o ano de Estágio Profissional, os alunos estavam familiarizados 

com o exercício proposto (jogo reduzido) no momento de avaliação sumativa, 

uma vez que este foi alvo de exercitação ao longo de toda a unidade didática.  

O momento de avaliação sumativa é apenas uma formalidade pois a 

avaliação decorreu de forma contínua, como já referi anteriormente, ou seja, 
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não é um simples e único momento que vai sentenciar todo o processo desen-

volvido pelo aluno.  

Bento (2003) diz-nos que a análise do produto e do processo comple-

mentam-se mutuamente pois apresentam-se como duas técnicas de aborda-

gem do mesmo problema. Bento (2003) afirma ainda que é fundamental que no 

fim do processo se verifique se os alunos atingiram os objetivos propostos, 

contudo, é indispensável que se vá fazendo uma verificação do que vai aconte-

cendo ao longo de todo o processo. Estes dois métodos permitem que o pro-

fessor retire inúmeras ilações que completam a avaliação final e facilitam a 

atribuição de uma classificação.  

A avaliação sumativa tem como principal objetivo a atribuição de uma 

classificação. A avaliação criterial ‘’faz-se em função das ações de cada aluno, 

considerando individualmente e não em comparação com os outros. Normal-

mente, é usado este tipo de avaliação no momento dos testes e provas, pois o 

professor define quais os critérios de avaliação que as respostas têm de ter, 

comparando o conteúdo das respostas dadas com esses critérios’’ (Gonçalves 

et al., 2010, p. 41).  

Concluindo, o professor deve refletir sobre o processo de avaliação ten-

do em conta a conceção, planeamento e a realização do ensino, tornando-se 

assim num profissional mais competente e eficaz. Quanto aos alunos, devem 

conseguir apresentar as habilidades motoras que foram adquiridas ao longo 

das aulas de Educação Física mas, sobretudo, as competências psicossociais. 

Ou seja, as atitudes, os valores, os comportamentos que foram estimulados na 

escola, servirão de base para cada aluno na sua vida pessoal. 
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4.2 – ÁREA 2 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELA-

ÇÕES COM A COMUNIDADE 

 

  As normas orientadoras do Estágio Profissional mostram-nos que esta 

área tem como objetivo promover o sucesso educativo, reforçar o papel do pro-

fessor de Educação Física tanto na escola como na comunidade local, como 

também na própria disciplina. Tudo isto através de uma ação responsável, co-

operativa e inovadora, nunca esquecendo o contexto onde se encontra inseri-

do. O Estudante Estagiário deve idealizar, projetar e colocar em prática ativida-

des de complemento curricular na escola, compreender a atividade do desporto 

escolar e o papel do diretor de turma e analisar criticamente a cultura da escola 

estimulando o respeito pela diversidade/pluralidade que nela existem. 

 Enquanto estudante tentei integrar-me nas atividades e nos grupos de 

trabalho, percebendo assim que cada elemento é fundamental, pois cada um 

tem um papel para desempenhar que conduzirá ao sucesso comum. A resolu-

ção conjunta de problemas e a relação que é desenvolvida entre todos os 

membros facilita a conquista das metas a que fomos propostos, pois as “fun-

ções do professor são cada vez mais multifacetadas e complexas, uma vez que 

já não se limitam apenas aos conhecimentos específicos de uma determinada 

área do saber, nem ao conjunto de técnicas e estratégias pedagógicas mais 

adequadas à transmissão desses conhecimentos, sendo-lhes exigidas outras 

atuações, nomeadamente, na promoção do desenvolvimento pessoal dos seus 

alunos, proporcionando-lhes oportunidades de desenvolvimento de pensamen-

to crítico, criativo, reflexivo e autónomo, em diálogo com o envolvimento social 

e profissional’’ (Cunha, 2008, p. 64). 

  Neste ponto não posso deixar de realçar o grupo de Educação Física 

que me acompanhou ao longo do ano. Estes professores foram os principais 

facilitadores da minha integração na escola. Acolheram-me desde o primeiro 

momento, ademais a convivência que existia entre todos os membros fez-me 

perceber que facilmente me iria inserir neste grupo. Com eles pude entender 

diferentes condutas e comportamentos, fui capaz de identificar boas e más prá-

ticas de ensino, bons e menos bons profissionais. Assim, fui capaz de perceber 
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qual o melhor caminho a seguir de forma a alcançar os meus objetivos, tentan-

do ser uma boa profissional na área.  

 Da essência deste grupo apareceram diferentes atividades a realizar ao 

longo do ano, tal como o dia do portador de deficiência, o corta-mato, os tor-

neios e a taça do desporto escolar.  

 

4.2.1 – VOA LENINE 

 

No dia dois de dezembro de dois mil e dezassete, a Escola Secundária 

Almeida Garrett teve o privilégio de receber um atleta paraolímpico. Esta visita 

deveu-se ao facto de o dia três de dezembro ser o dia nacional do portador de 

deficiência. Assim, o Núcleo de Estágio prontificou-se a elaborar algo para os 

alunos pois na escola existem alunos “especiais’’ e era importante sentirem-se 

parte integrante desta comunidade escolar.  

Lenine Cunha é um jovem de trinta e dois anos residente em Vila Nova 

de Gaia que se enquadra na categoria de paralímpico devido a um súbito ata-

que de meningite aos quatro anos de idade. Este episódio provocou-lhe graves 

sequelas tais como a perda a memória, fala, parte da audição e visão deixando 

ainda de caminhar. Hoje em dia é o atleta mais medalhado do mundo com cen-

to e setenta e seis medalhas, ambicionando as duas centenas. Esta palestra 

revelou-se muito interessante pois o atleta não vinha com qualquer preparação 

prévia, preferiu deixar o momento decidir o que seria melhor em cada instante.  

Iniciou com uma breve contextualização da sua carreira e expôs a sua 

história, principalmente todo o percurso que o transformou num Ser Humano 

fantástico. Durante toda a palestra houve uma pequena frase que, para mim, 

sobressaiu e não posso deixar de a referir “ter esta doença foi a minha sorte’’. 

Estas palavras pairaram na minha mente durante dias, pois não conseguia per-

ceber como é que estar doente era uma sorte. Contudo, o otimismo caraterísti-

co deste atleta era notório. 

Durante toda a manhã deste dia diferente tive o enorme prazer de o 

conseguir auxiliar nas exposições orais. Aqui percebi algumas das sequelas, 



67 
 

consequência da sua doença em tenra idade, como por exemplo a falta de 

memória a curto prazo.  

Independentemente do passado, Lenine tem objetivos futuros e a curto 

prazo a sua grande ambição é participar nos jogos paralímpicos de Tóquio. 

 De seguida vou expor a minha reflexão do diário de bordo que embora 

curta explica tudo o que aconteceu neste dia e como foi importante neste ano 

de estágio.  

 

“(…) Um momento que não posso deixar passar sem ser referenciado, ‘’A’’ me-

dalha. O Lenine levou a única medalha que ganhou nos jogos paralímpicos (em 

Londres), deixou que os alunos pegassem e tirassem fotografias com ela. Sen-

tir algo tão precioso nas mãos faz-nos sentir uma ‘’migalhinha’’ daquilo que o 

próprio Lenine sentiu. Ele falou muito desta medalha, dedicou esta vitória à sua 

mãe que tinha falecido pouco tempo antes desta grande conquista. Ela que 

sempre foi a sua maior fã, referido por ele. (…)’’ 

 

(Diário de bordo, dezembro 2016) 

 

Anteriormente no relatório referi a minha dificuldade em trabalhar com 

alunos portadores de deficiência, tendo esta palestra suscitado em mim um 

interesse e atenção especiais para esta temática.  

Na tentativa de aprender um pouco mais sobre este mundo (um pouco 

diferente) e para me sentir mais confiante no caminho a percorrer encarei este 

medo como uma barreira a ultrapassar. Penso que a minha evolução tem sido 

significativa, embora haja muito para melhorar. Trabalhar com alunos “especi-

ais’’ transformou-se de um medo para um desafio e não posso estar mais feliz 

e orgulhosa das minhas conquistas nesta área. 
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4.2.2 – CORTA-MATO 

 

 A atividade do corta-mato realizou-se no último dia de aulas do primeiro 

período, dia dezasseis de dezembro de dois mil e dezassete. O Núcleo de Es-

tágio mostrou-se disponível para ajudar em todas as tarefas necessárias, con-

tudo na escola as tarefas de organização já estavam distribuídas por todos os 

professores da área disciplinar. O grupo de Educação Física foi subdividido em 

vários grupos para que cada um deles ficasse responsável por uma tarefa.  

Relativamente ao Núcleo de Estágio, este ficou responsável pelas pul-

seiras, inscrições, realização do cartaz e angariação de alguns patrocínios que 

iriam servir de prémios para os vencedores de cada escalão.  

A primeira tarefa realizada foi a elaboração do cartaz (Anexo 3), sendo 

que no mesmo deviam constar informações relevantes, como por exemplo, o 

número de voltas de cada escalão e o horário de toda a atividade. Após a 

aprovação do cartaz pela área disciplinar, este foi afixado em diversos pontos 

da escola e foi pedido que cada professor divulgasse a atividade nas suas tur-

mas.  

Posteriormente, o elaboramos uma ficha de inscrição para que todos os 

professores levassem pelo menos uma para as suas aulas e realizassem as 

Imagem 1: Lenine Cunha e a medalha de Londres 
Figura 1 - Lenine Cunha e a medalha de Londres 
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inscrições dos alunos interessados. Seguidamente, estas foram transferidas 

para formato digital através do Excel, permitindo-nos agrupar por ordem de es-

calões e dividir por género todos os participantes, facilitando a contagem do 

número total de participantes em cada escalão.  

A contagem das pulseiras tornou-se numa tarefa demorada e algo com-

plexa devido ao número de agentes envolvidos. Uma das professoras auxiliou-

nos, mostrando-nos o material já existente na escola e assim pudemos reutili-

zá-lo. Dividimos as pulseiras por cores consoante a volta que estavam a reali-

zar e o escalão a que pertenciam.  

Por fim, e relativamente aos patrocínios, podemos considerar que este 

ano foi um pouco atípico comparativamente aos anos anteriores. Os patrocina-

dores (editoras) cederam muito pouco material e na sua maioria não responde-

ram ao pedido que lhes foi feito por diversas vezes. Assim, dificultaram a tarefa 

de quem estava responsável pela distribuição dos prémios devido ao reduzido 

número de material disponível.  

 Existiram ainda tarefas transversais a todos os professores, como a ela-

boração dos dorsais, sendo que cada professor ficou responsável por realizar e 

distribuir os dorsais às suas turmas. 

 Chegado o tão esperado dia, todos os professores realizaram pronta-

mente a tarefa lhes foi destinada. Assim, o Núcleo preparou o espaço onde 

iriam estar as pulseiras e separou-as de forma a facilitar a sua utilização. Neste 

ponto foram necessários voluntários pois o número de participantes era eleva-

do e apenas as três professoras não seriam capazes de chegar a todos os 

elementos. Após a montagem de todo o material, os professores dirigiram-se 

para o interior do pavilhão onde iriam distribuir os dorsais aos respetivos alu-

nos. 

 Neste momento estavam criadas todas as condições necessárias para 

que a atividade tivesse início e decorresse da melhor forma.  

 A minha turma tinha dois alunos inscritos mas apenas um participou e 

conseguiu o segundo lugar no escalão de juvenis/juniores masculinos, foi um 

orgulho para a turma. Em seguida deixo a breve uma breve reflexão deste dia 

tão diferente. 
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“Um dia diferente na escola, e o último dia de aulas. Os alunos aparecem com 

outro ânimo, com imensa vontade de participar. Refiro-me a participar e não a 

correr, pois até os alunos que faziam parte dos voluntários estavam bastante 

animados e prontos a ajudar em todas as tarefas necessárias. 

(…) Da turma que me foi atribuída apenas um aluno participou. E isso bastou 

para me deixar orgulhosa! O aluno Manuel Silva da minha turma ficou em se-

gundo lugar no escalão de juvenis/juniores masculinos.’’ 

 

(Diário de bordo, dezembro 2016) 

 

 No final da prova, o sentimento de dever cumprido apoderou-se de mim, 

pois senti que pela primeira vez que o meu trabalho foi fundamental para o bom 

funcionamento da atividade e os feedbacks que nos eram transmitidos, tanto 

por parte dos colegas professores como dos alunos foram muito positivos dei-

xando-me muito grata por fazer parte desta atividade e principalmente desta 

escola. 

 Em termo de conclusão, com o término desta atividade consigo perceber 

ainda melhor a importância do trabalho de grupo. Quando todos os elementos 

remam para o mesmo lado e a preparação é realizada de forma atempada e 

consciente, o barco move-se sem grandes dificuldades. No dia da grande prova 

o resultado só pode ser o sucesso, embora esteja ciente que existe muito es-

paço para melhorar e aprimorar todas as tarefas. Esta atividade enriqueceu a 

minha bagagem de aprendizagens de uma forma muito especial, foi a primeira 

grande atividade enquanto professora, foi um corta-mato com um gostinho es-

pecial.    

   

4.2.3 – TORNEIOS 

 

 É a primeira vez que encaro um torneio escolar como professora e não 

como aluna. A experiência é completamente diferente, enquanto aluna não ti-

nha qualquer preocupação com a organização, algo que se torna imperativo 
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quando se está no lado do professor. Fazer parte da organização fez-me per-

ceber o quão difícil é todo o processo para a realização de um torneio. A sua 

execução depende de inúmeros parâmetros que ficam pendentes até ao exato 

momento da atividade, como por exemplo, as equipas que estão inscritas e 

acabam por não comparecer e consequentemente todos os calendários têm de 

ser alterados.  

Ao longo do ano foram dinamizados vários torneios com o objetivo de 

envolver a comunidade e de incentivar os alunos à prática desportiva. Apenas 

consegui estar presente no de basquetebol, pois os restantes torneios (voleibol, 

andebol e futebol) foram realizados num dia que eu me encontrava ausente da 

escola e estava a acompanhar os alunos do sétimo ano ao nacional da taça do 

desporto escolar.  

 O torneio de basquetebol foi dividido em dois dias de forma a facilitar a 

coordenação dos jogos e turmas no espaço disponível. No dia do próprio do 

evento foi-nos pedido que estivéssemos presentes para ajudar a organizar o 

espaço e a controlar os alunos.  

 Existiram diversas condicionantes que só eram resolvidas no momento, 

como alunos inscritos faltarem e a equipa não estar em condições de participar. 

Este trabalho foi, mais uma vez, coordenado por uma professora do grupo, al-

guém que tenho como referência pelo excecional trabalho que realiza na co-

munidade escolar. 

 Exponho uma breve reflexão do meu diário de bordo relativamente a 

este evento: 

 

“Foi gratificante ver o empenho dos alunos, em todos os jogos, (…) este empe-

nho não foi apenas nos jogos mas sempre que algo era preciso os alunos mos-

travam-se prontos a ajudar. 

Relativamente à minha turma, participaram com uma equipa masculina (…) sei 

que deram o seu melhor e nunca pensaram em chegar tão longe. Nesta tarde 

fui uma professora ‘’babada’’ e muito orgulhosa dos meus alunos.’’ 

 

(Diário de bordo, dezembro 2016) 
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  A experiência foi pontual mas muito gratificante, senti que fui necessária 

e que desempenhei todas as funções da melhor forma. O facto da minha turma 

ter chegado à final deixou-me bastante orgulhosa, pois mostrou que os meus 

alunos são capazes de trabalhar em equipa e de forma autónoma. Como estes 

dois aspetos eram objetivos a ser trabalhados desde o início do ano, é possível 

afirmar que o trabalho realizado produziu um resultado final positivo.  

 

4.2.4 – DESPORTO ESCOLAR 

 

 Nas normas orientadoras da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto está patente que o Estudante Estagiário em concordância com o Profes-

sor Cooperante pode escolher se quer acompanhar o desporto escolar ou o 

papel do diretor de turma. No meu caso específico, como o Professor Coope-

rante e o Diretor de Turma eram a mesma pessoa, o processo de acompanha-

mento das tarefas relacionadas com a direção de turma ficou bastante facilita-

do. Como tal, acompanhei de perto a dinâmica do diretor junto da turma e aca-

bei por optar por dar mais atenção à área do desporto escolar, pois assim con-

seguiria ter um pouco de cada um desses mundos, tornando mais completa a 

minha experiência durante o Estágio Profissional. 

O desporto escolar foi um pouco atípico, pois deveria ter um seguimento 

contínuo ao longo de todo o ano de estágio. No início do ano a professora res-

ponsável pelo desporto escolar referenciou a existência de uma taça do des-

porto escolar (torneio) em que duas equipas de andebol iriam participar, uma 

feminina e outra masculina. Devido à minha íntima relação com a modalidade, 

rapidamente me disponibilizei para assegurar os treinos e competições destes 

alunos. Com o avançar do tempo ia questionando os responsáveis sobre a data 

em que iriam iniciar os treinos e quais os alunos que iriam participar. Sem res-

postas em concreto, mais uns dias passavam até que no final do segundo perí-

odo me questionaram se continuava interessada em acompanhar as equipas 

de andebol e tal como no início do ano a minha disponibilidade para esta ativi-

dade era de 100%.  
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 Quando finalmente me foi dado a conhecer o regulamento da prova, fui 

surpreendida com algumas informações que desconhecia e que condicionavam 

o trabalho realizado. O fato das equipas terem de ser formadas por alunos do 

sétimo ano e da mesma turma criou uma dificuldade adicional para o treino e 

gestão da competição.  

 Após o primeiro treino fiquei muito satisfeita com o nível da equipa mas-

culina, já que não pensava ser possível ter uma equipa tão forte em contexto 

escolar, ainda para mais com a condicionante de todos os alunos terem de ser 

da mesma turma. Ainda na esquipa masculina, tive uma agradável surpresa já 

que um dos alunos tinha sido meu atleta no ano em que realizei estágio no Fu-

tebol Clube do Porto; era um jogador com imensas qualidades para a idade e 

foi um apoio extremamente importante para que eu conseguisse estabelecer 

uma relação mais próxima com os restantes alunos. O Diogo conhecia-me e 

sabia a minha forma de trabalho, algo que foi muito útil nos treinos e até mes-

mo na competição. A condicionante de todos os alunos terem de ser da mesma 

turma também era válida para a equipa feminina. Neste caso, o nível desta 

equipa era um pouco mais baixo precisando de mais trabalho e empenho da 

minha parte. Como referi anteriormente este projeto do desporto escolar foi 

singular, pois tive apenas dois treinos com todos os envolvidos antes do dia da 

prova. Desde logo percebi que os alunos estavam dispostos a trabalhar e a 

acatar todas as instruções para melhorarem.  

 No dia da competição os alunos estavam em êxtase. Uma das professo-

ras do grupo acompanhou-me para o caso das duas equipas terem jogos ao 

mesmo tempo, algo que aconteceu recorrentemente. Assim sendo, como esta-

va previsto, dividimos tarefas, tendo eu ficado responsável pela competição 

masculina, razão pela qual essa é a única equipa que posso referir no presente 

relatório. Esta equipa não me podia ter deixado mais orgulhosa, já que os alu-

nos encararam os jogos com uma garra excecional. Na fase de grupos ficámos 

em primeiro lugar da nossa série, o que foi positivo, apesar da classificação na 

competição não ser o mais importante para mim. De facto, o principal objetivo 

era proporcionar uma experiência enriquecedora, pelo que todos os alunos jo-

gavam em todos os jogos, fomentando o espírito de grupo e a cooperação en-
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tre todos. Desta forma todos se sentiram importantes nas conquistas e respon-

sáveis nas derrotas. 

 No último jogo da tarde, a Escola Secundária Almeida Garrett estava a 

disputar o segundo/terceiro lugar e após cinco jogos numa tarde de muito calor, 

os alunos pareciam renovados com uma vontade enorme de vencer. E assim 

foi, ganhámos este último jogo apenas com um golo de diferença e segundos 

depois recebemos a incrível notícia que este jogo era fundamental para que 

toda a escola passasse ao nacional. 

 Esta informação foi comunicada aos alunos e nunca os vi tão felizes, a 

viagem de volta para a escola foi repleta de cânticos e gargalhadas. Esta esco-

la é constituída de verdadeiros campeões.  

 

“(…) Referindo-me particularmente aos rapazes, equipa que acompanhei do 

início ao fim, a fase de grupos foi ultrapassada com alguma facilidade, garan-

tindo o lugar no pódio nos primeiros três jogos. Disputando os três primeiros 

lugares, perdemos o primeiro jogo por um golo.  

(…) Contudo os meus guerreiros não baixaram a cabeça, e no último jogo do 

dia, mostraram o seu valor brindando-nos com mais uma vitória. Esta vitória 

era fulcral e deu-nos acesso ao passaporte para vagos, a ida às competições 

nacionais. Os alunos ficaram eufóricos e perceberam que poderiam ir muito 

mais longe. 

O sentimento de felicidade estampado naqueles rostos foi o melhor “obrigado’’ 

que me podiam ter dito. Espero agora pelo nacional e a Escola Almeida Garrett 

vai mostrar o que vale.’’ 

 

(Diário de bordo, abril 2017) 

 

Esta história não terminou, muito pelo contrário. A experiência vivida até 

então foi apenas o início de uma grande jornada. Após o término das aulas da 

minha turma, tive uma última atividade para realizar na escola. A fase Nacional 

da taça do Desporto Escolar. Esta fase realizou-se durante dois dias em Vagos 

e eu sabia que seria uma experiência única para mim e muito rara num ano de 
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EP. Penso que a melhor forma de transmitir tudo o que vivi e senti nesses dias 

são as reflexões que realizei sobre os mesmos.  

 

“Hoje o nervosismo apodera-se de mim! É um dia diferente e totalmente des-

conhecido. 

(…) o grupo do desporto escolar deslocou-se para Vagos onde partici-

pou na taça do desporto escolar a nível nacional. (…) Durante a tarde conhe-

cemos o local onde iriamos ficar, preparamos os ‘’quartos’’ e de seguida fomos 

para o arraial (…). Mais uma vez o grupo de professores que acompanhei nes-

te desafio (…)’’ 

 

(Diário de bordo, junho 2017) 

 

Todas estas emoções vividas são apenas referentes ao primeiro dia de 

torneio, a competição só teve lugar no dia seguinte e este sim foi uma junção 

de uma avalanche com um misto de montanha russa de sentimentos.  

Durante este evento foi de fácil perceção que a competição não é tudo, 

poder ajudar os alunos e incutir-lhes valores tais como o companheirismo, coo-

peração e partilha, fez-me sentir realizada e completa por ter aceite este desa-

fio.  
 

“Hoje foi dia de competição!! 

(…) Durante a cerimónia de entrega de prémios ouvimos o terceiro classificado 

(…) o segundo lugar (…). Aqui todas as nossas esperanças foram destruídas 

(…), pois tínhamos 100% de certeza que tínhamos ficado fora do pódio. 

ATÉ QUE… no decorrer desta pequena reunião ouvimos o nome da Escola 

Secundária Almeida Garrett a soar no fundo. Os alunos ficaram eufóricos e só 

aí percebemos que o campeão nacional da taça do desporto escolar era a Es-

cola Secundária Almeida Garrett, eramos nós! Peço desculpa mas é-me IM-

POSSÍVEL traduzir em palavras o que senti naquele momento. Sei que acima 

de tudo, senti gratidão por no meu ano de estágio conseguir fazer parte de algo 

tão grande e poder vivenciar estes momentos na primeira pessoa. Obrigada 

ESAG!’’ 

 

(Diário de bordo, junho 2017) 
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Nesta competição não importavam as classificações individuais de cada 

modalidade mas sim as das escolas como um todo, assim a nossa escola mos-

trou-se capaz tornando-se campeã. Naquele momento as caras tristes, embir-

rentas e cansadas, desapareceram e deram lugar aos abraços, sorrisos, berros 

e gargalhadas que surgiram genuína e repentinamente. Nada pode apagar as 

recordações da felicidade estampada nos rostos daqueles alunos.  

Este carrossel aumentou exponencialmente a minha bagagem como 

professora, pois só experienciando é que somos capazes de evoluir, “aproveite. 

Cresça. Divirta-se. Ensinar também é realizar-se a si mesmo.’’ (Machado, 

2011, p. 41).  

Por fim, sei que vou guardar estes momentos para sempre, não por ter-

mos sido campeões nacionais, mas pelo momento em que tudo aconteceu, no 

meu primeiro ano como professora.  

 

  

Figura 2 - Entrega de prémios da Taça do Desporto Escolar 
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4.3 – ÁREA 3 – DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

4.3.1 – OS EFEITOS DE UM PROGRAMA DE FORÇA EM 

ALUNOS DO 12º ANO 

 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo verificar os efeitos que um programa de treino 

de força com a duração de treze semanas tem na condição física de alunos do 

décimo segundo ano de escolaridade. Os participantes foram cento e nove alu-

nos de uma escola secundária, com idades compreendidas entre os dezasseis 

e os dezoito anos, provenientes de seis turmas, sendo separados pelo grupo 

experimental (n=65) e pelo grupo de controlo (n=44). No decorrer das aulas de 

Educação Física, o grupo experimental realizou um programa de treino de força 

duas vezes por semana, durante treze semanas. Já o grupo de controlo reali-

zou apenas as tarefas relativas à sua aula de Educação Física. A condição físi-

ca dos alunos foi avaliada em três momentos independentes (T1, T2, T3) atra-

vés da bateria de teste Fitschool. Os resultados da análise de variância de me-

didas repetidas verificaram a existência de uma diminuição significativa dos 

tempos do teste Fitschool, consequentemente, uma melhoria da condição física 

de ambos os grupos. Estes resultados foram obtidos nas comparações pelo 

método Pairwise. O estudo teve como objetivo verificar os efeitos de um pro-

grama de força com a duração de treze semanas em alunos do décimo segun-

do ano concomitantemente à abordagem das modalidades desportivas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CONDIÇÃO FÍSICA, FORÇA, FITSCHOOL, PROGRA-

MA DE TREINO. 
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ABSTRACT 

This study aims to discuss the influence of strength training of a thirteen weeks 

program in physical condition of twelfth grade students. 

One hundred and nine students from several classes of the same high school, 

with ages between sixteen and eighteen years, have participated in this activi-

ties considered in this work. The students have been divided in two different 

groups: the experimental group (n=65) and the control group (n=44). 

Throughout thirteen weeks of classes, the experimental group underwent a 

strength training program twice a week. The other group, have only executed 

the usual activities of the physical education course. 

The physical condition of the student has been evaluated in three distinct mo-

ments of time (T1, T2, T3) using the Fitschool test. 

The analysis of the results showed a significant decrease in the amount of time 

the students needed to complete the Fitschool test, which shows a clear im-

provement in the student’s physical condition. This results were obtained using 

the Pairwise comparison method.  

This work aims to show that it is possible and beneficial to add a strength train-

ing program to the usual physical education course program. 

  

KEYWORDS: PHYSICAL CONDITION, STRENGTH, FITSCHOOL, TRAINING 
PROGRAM. 
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l – INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a evolução da civilização existiram novas descobertas 

tecnológicas que foram causando um aumento da dimensão mental e intelec-

tual em detrimento da física. A desconsideração do corpo era cada vez maior, 

as tarefas laborais e as ações diárias realizadas pelo Homem foram substituí-

das pelas máquinas, afirma Bento (2007). Como consequência, hoje é possível 

observar uma crescente inatividade física por parte de toda a população mun-

dial, o que leva ao sedentarismo e excesso de peso (Antunes & Moreira, 2011). 

Maia et al. (2001, pp. 23-36) diz-nos que é na infância e juventude que os hábi-

tos de atividade física são criados, mantendo-se posteriormente na fase adulta. 

A promoção de hábitos de vida saudável deverá ser uma meta de qualquer sis-

tema educativo, afirma Maia et al. (2001). Assim, deveria existir um maior reco-

nhecimento do papel da Educação Física nas escolas.  

De acordo com World Health Organization ([WHO], 2007) é recomenda-

do às crianças e jovens adultos cumpram um total de sessenta minutos de ati-

vidade física de intensidade moderada a vigorosa. Por atividade física entende-

se qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que resulte dis-

pêndio de energia (WHO, 2016). Maior parte dessa atividade deverá ser aeró-

bia; atividades vigorosas devem ser incorporadas pelo menos três vezes por 

semana, incluindo aquelas que fortalecem os músculos e ossos. As atividades 

aconselhadas são caminhadas diárias de ida e volta da escola, práticas infor-

mais que abranjam atividades desportivas, como natação, corrida, ciclismo, etc 

(WHO, 2007).  

A escola apresenta-se como o local ideal para a harmonia, entre as cri-

anças e jovens e os níveis de atividade física (Schubert et al., 2016). Isto deve-

se ao tempo que os alunos dispensam na mesma, tendo em conta que a esco-

laridade é acessível e obrigatória a toda comunidade (Thomas, 2006).  

Como referido anteriormente, as escolas são o local ideal para a promo-

ção da atividade física uma vez que possuem as infraestruturas apropriadas, 

equipadas com material disponível para a prática da atividade física; contam 
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com o apoio dos professores durante as aulas; e a possibilitam a manutenção 

da prática durante o ano letivo (Minatto et al., 2016).  

Se as aulas de Educação Física promoverem a atividade física deverá 

existir uma melhoria dos níveis cardiorrespiratórios e aumento da massa mus-

cular (Mayorga-Vega et al., 2016; Ortega et al., 2007; Ruiz et al., 2009). Contu-

do, em Portugal, a esta disciplina parece não ser uma prioridade, assim como a 

maximização dos benefícios específicos que a mesma traz para todos os alu-

nos. De acordo com as recomendações acima referidas, a organização curricu-

lar da Educação Física deveria compreender três aulas semanais com um tem-

po útil mínimo de sessenta minutos. 

Durante as aulas, em complemento ao programa das modalidades des-

portivas, é necessário implementar também o planeamento da condição física, 

que ocupa uma pequena parte do planeamento anual da disciplina (Mayorga-

Vega et al., 2016). Sendo assim, mesmo que um programa a longo prazo seja 

mais eficaz na melhoria da condição física, é mais viável aplicar um programa 

de curta duração, em complemento com as atividades desportivas (Mayorga-

Vega et al., 2016; J. Viciana et al., 2014).  

O tema do presente estudo vai de encontro a tudo o que foi referido an-

teriormente, tendo como principal objetivo verificar se existem melhorias na 

condição física dos alunos através da utilização de circuitos de treino funcional 

nas aulas de Educação Física.  

Além disso podemos considerar como objetivo secundário rentabilizar 

um espaço totalmente equipado e desaproveitado. Este estudo serve ainda 

como um projeto futuro, que deverá ser desenvolvido pelos professores nas 

aulas, conseguindo através dele diminuir o tempo de inatividade dos alunos. 

 

 

ll – REVISÃO DA LITERATURA 

 

Diferentes estudos (Cunha, 2015; Fernandes, 2014; Ribeiro, 2015) de-

senvolvidos na área demonstram que as intervenções têm mais efeito na con-

dição física dos alunos quando administradas na escola. Os programas de du-
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ração entre treze a vinte e quatro semanas obtiveram melhores resultados, 

comparativamente com os programas com decurso inferior a doze semanas.  

A capacidade cardiorrespiratória é desenvolvida em adolescentes entre 

os dezasseis e os dezassete anos de idade com facilidade, quando estes estão 

sujeitos a programas que combinem a capacidade anaeróbica e exercícios de 

resistência (Minatto et al., 2016).  

Estudos realizados anteriormente indicam que as aulas de Educação Fí-

sica por si só não são suficientes, mas que complementados com outras estra-

tégias que envolvam atividade física, têm maior capacidade de promover e de-

senvolver a capacidade cardiorrespiratória nos alunos (Minatto et al., 2016). 

Algumas das estratégias que podem ser complementares às aulas de 

Educação Física passam pela utilização de exercícios de alta intensidade com 

curtos períodos de repouso. Esta forma de exercitação é considerada um fator 

decisivo para o treino anaeróbio, de forma a otimizar a fisiologia das adapta-

ções para uma performance desportiva específica (French, 2016).  

A prescrição do treino para diferentes indivíduos apoia-se em quatro fa-

tores: a especificidade e individualização (os programas de treino são individu-

ais e com objetivos específicos para cada pessoa); sobrecarga (pode ser con-

seguida através do aumento das cargas, repetições, séries ou na diminuição 

dos tempos de repouso); progressão (dependendo da resposta do aluno/atleta 

o treino deve ser modificado através da frequência ou aumento da dificuldade 

na seleção dos exercícios. Essa dificuldade pode ser alcançada através de 

exercícios com o mesmo padrão de movimento mas com uma maior exigência 

técnica); e variação (modificação dos exercícios para manter/aumentar a moti-

vação) (Clayton et al., 2015). 

O treino intervalado intensivo, melhora a resistência cardiovascular, 

composição corporal e a força, sendo que para isso, as sessões deverão durar 

entre vinte e cinco a trinta minutos (Silvester, 1992). 

 Contextualizando o tipo de treino que foi utilizado: o treino em circuito foi 

criado em Inglaterra no ano de mil novecentos e cinquenta e três por Morgan e 

Adamson. Este tipo de treino “consiste em passagens de alunos/atletas por 

estações, onde são aplicados exercícios para distintos grupos musculares” 
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(Godoy, 1994, p. 87) que podem trabalhar força, equilíbrio, coordenação, de-

pendendo do público-alvo e do seu objetivo. Godoy (1994) diz-nos que existem 

diversas vantagens neste método como: a facilidade de controlo e organização 

do espaço e dos indivíduos; a obtenção de resultados a curto prazo; os efeitos 

causados na composição corporal; a possibilidade de trabalhar diversos grupos 

musculares; e permite adaptar as cargas a cada sujeito. 

 Segundo Garganta e Santos (2015, p.127) este método pode ser uma 

das respostas ao problema do sedentarismo visto que “pode ser utilizado em 

praticamente todos os contextos do Exercício Físico, isto é, na Escola, no Clu-

be Desportivo e no Ginásio de Fitness.” 

 Os mesmos autores apresentam uma nova forma de avaliar a condição 

física, tendo como base o treino funcional: a Bateria de testes Fitschool. Se-

gundo Garganta e Santos (2015) o treino funcional é uma atividade acessível a 

qualquer individuo e fácil de implementar. Esta bateria de teste utiliza um “con-

junto de exercícios que promovem a condição física com base em padrões de 

movimento que sirvam de suporte para a realização de um conjunto alargado 

de tarefas do dia-a-dia” (Garganta & Santos, 2015, p. 135).  

 O Fitschool avalia movimentos como saltar, agachar, lançar, equilibrar, e 

não capacidades. A sua implementação na escola tem em vista a melhoria da 

condição física dos alunos e motiva-los para a prática regular de exercício físi-

co. Portanto os circuitos devem ser variados, tendo uma duração total ao nível 

dos alunos para que estes estejam motivados para a sua execução. 

 A bateria de teste Fitschool foi idealizada para se aplicar de duas for-

mas: a primeira seria através de exercícios isolados, onde os alunos têm de 

realizar o número máximo de repetições em quarenta e cinco segundos; a se-

gunda é apresentada sob forma de circuito que terá de ser concluído no menor 

tempo possível, sabendo que este é constituído por seis estações, em cada 

uma delas têm um número de repetições obrigatório. A forma de avaliação 

através de exercícios isolados já foi estudada por diversas vezes, sendo a ava-

liação em circuito a utilizada neste estudo. 
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lll – METODOLOGIA 

 

lll.1 – PARTICIPANTES 

 

Este estudo foi constituído por cento e nove alunos de uma escola se-

cundária, divididos por seis turmas do décimo segundo ano de escolaridade, 

sendo cinquenta e oito raparigas e cinquenta e um rapazes, com idades com-

preendidas entre os dezasseis e dezoito anos de idade. O grupo de controlo 

era constituído por quarenta e quatro alunos entre os quias dezoito raparigas e 

vinte e seis rapazes. Este grupo, durante treze semanas realizou as aulas de 

Educação Física, ditas ‘’normais’’. Relativamente ao grupo experimental, este 

era constituído por sessenta e cinco alunos, dos quais quarente raparigas e 

vinte e cinco rapazes. Durante as treze semanas este grupo realizou um circui-

to de força, simultaneamente às modalidades abordadas nas aulas.  

Da amostra completa, cinquenta e sete alunos tinham uma prática de 

atividade física ativa fora do contexto escolar, dos quais trinta e três pertenciam 

ao grupo de controlo, vinte e quatro ao grupo experimental. Relativamente aos 

cinquenta e dois alunos que não praticavam qualquer atividade física fora do 

contexto escolar onze pertenciam do grupo de controlo, quarenta e um ao gru-

po experimental. 

Numa fase inicial todos os intervenientes do estudo realizaram um breve 

questionário onde puderam indicar eventuais problemas de saúde. Através da 

análise dos questionários, consegui perceber que a grande maioria não apre-

senta qualquer situação relevante a este nível, havendo apenas a referenciar 

alguns casos de doença inflamatória crónica das vias aéreas (asma), ainda que 

controlada por parte dos alunos. Existem também participantes com problemas 

de visão e hipersensibilidade do sistema imunitário (alergias), havendo ainda 

registo de um com condromalacia patelar e um caso de transtorno depressivo. 

Quanto ao peso dos participantes a média do grupo de controlo é de 

63,3 kg e a do grupo experimental é de 65.2 kg. Assim, a média de peso dos 

participantes na amostra é de aproximadamente 64,3 kg.  
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 Todos os participantes fizeram parte do estudo de forma voluntária e 

todos realizaram os três momentos de avaliação.  

 lll.2 – INSTRUMENTOS 

 

De setembro a janeiro foi aplicado um programa de treino de força aos 

alunos do grupo experimental nas aulas de Educação Física. Este grupo reali-

zou duas sessões de treino por semana, de trinta minutos cada. A restante aula 

era direcionada para a lecionação das modalidades desportivas, mais especifi-

camente voleibol e basquetebol. No total este grupo realizou vinte e três ses-

sões de treino, equivalente a treze semanas. O circuito de treino de força era 

constituído por oito exercícios, que eram repetidos em três séries: agachamen-

to, afundo, abdominal, prancha, supino, remada alta no TRX (Total Body Resis-

tence Exercise), burpee e kettlebell swing.  

A cada três semanas de treino, os exercícios progrediam quer em difi-

culdade quer complexidade, para os alunos que no final desse intervalo reve-

lassem evoluções significativas; por outro lado, para os alunos que não evoluí-

am tão rapidamente, o de treino era mantido (a dificuldade e complexidade dos 

exercícios do circuito de treino de força mantinham-se iguais). Esta decisão foi 

tomada com o propósito de existir progressão e evolução no programa de trei-

no contribuindo assim para os níveis de motivação dos alunos.  

Durante as três séries de força, o tempo de exercício era de trinta se-

gundos, com quinze segundos de pausa entre exercícios, o que permitia uma 

rotação dos alunos pelas diferentes estações do circuito. No fim de cada série 

existia um período de descanso de dois minutos. Este circuito tinha como obje-

tivo melhorar o sistema cardiovascular para além do fortalecimento muscular. 

Os critérios para a seleção dos exercícios passaram pela utilização de 

materiais de custo acessível, que não colocasse os alunos em situações de 

perigo (regras de segurança) e que fossem de fácil manuseamento. A decisão 

sobre os exercícios, para que incidissem no desenvolvimento da força nos 

membros superiores, inferiores e nos músculos abdominais, ocorreu pelo facto 

de estes serem, segundo Carvalho (1993), as estruturas que corporizam, por 

excelência, o movimento humano, constituindo elementos de base da grande 
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maioria dos gestos quotidianos em particular dos desportivos e, considerando 

que o membro superior é o conjunto braço/ombro, o inferior é o conjunto per-

na/bacia e musculatura do tronco em geral é o conjunto de abdomi-

nais/dorsais/lombares, podemos assim afirmar que estamos a mobilizar os 

grandes sistemas musculares do corpo humano. 

De forma a apelar à autonomia e responsabilidade dos alunos foi criado 

o Cartão do aluno fit (Anexo 4) que continha o plano de treino especializado e 

individualizado para cada aluno. Este cartão foi também utilizando como estra-

tégia para diminuir as paragens, já que eram apresentados os exercícios a 

cumprir, o número mínimo de repetições por exercício, o número de séries do 

circuito de treino, o tempo despendido para a prática e para o repouso, o mate-

rial a usar em cada exercício e as variantes/progressões de cada exercício pa-

ra cada um dos alunos. Esta individualização correspondia às características 

de cada um dos alunos ajudando-os a ter uma maior progressão. 

Este programa teve a duração de treze semanas, na sua totalidade em 

que existiram três momentos de avaliação, a avaliação diagnóstica realizou-se 

na primeira semana de aulas práticas, o segundo instante de avaliação efe-

tuou-se na última semana do primeiro período e a terceira avaliação concreti-

zou-se no final do programa de treino. 

 

lll.3 – PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

 

 Vanhelst et al. (2016) diz-nos que os testes de campo são, na sua maio-

ria, mais fáceis de aplicar, em oposição aos testes de laboratório, uma vez que 

precisam de menos tempo e são precisos materiais e equipamentos mais bara-

tos. Nesta perspetiva, o teste de campo é escolhido pois: (I) é fácil de aplicar 

por um professor de Educação Física, (II) envolve pouco equipamento, a um 

baixo custo, (III) é seguro, (IV) é facilmente adaptado de acordo com a idade e 

(V) consegue avaliar a CF relacionada com a saúde num curto período de tem-

po.  

De forma a avaliar os efeitos que o circuito de treino de força teve nos 

alunos, foram realizados três momentos de avaliação distintos, através da bate-
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ria de teste Fitschool (Figura 3). Esta bateria de teste é constituída por seis 

exercícios dispostos em circuito. O aluno inicia-o realizando dez repetições do 

(1) agachamento com torção no TRX, contando o número de vezes que toca 

com a mão no chão, com os membros inferiores em flexão e agarrado com 

uma mão no TRX; seguido de dez repetições do (2) passe de peito com bola 

medicinal (quatro quilos para os rapazes e três quilos para as raparigas) no 

plano sagital, contando o número de vezes que a bola toca acima dos dois me-

tros e é agarrada ao nível do peito, fletindo as pernas para lançar; passando 

para a estação seguinte de (3) equilíbrio na plataforma de instabilidade, trocan-

do os cones de posição e batendo uma palma acima da cabeça, dez vezes, 

contando o número de vezes que bate palma após trocar os mecos, sendo que 

a posição de ambos os pés tem de estar em apoio na plataforma; posterior-

mente segue para a estação do (4) desenvolvimento com kettlebell (doze quilos 

para os rapazes e oito quilos para as raparigas), realizando dez vezes, contan-

do o número de vezes que o kettlebell toca no chão; desloca-se para a estação 

dos (5) saltos à corda a pés juntos, fazendo vinte saltos, contando o número de 

vezes que salta, correspondendo a uma passagem simples da corda; na última 

estação realiza dez (6) burpees, contando o número de saltos após a coloca-

ção das mãos no chão e extensão dos membros inferiores em prancha; finali-

zando com uma corrida de nove metros, passando a marca estipulada, termi-

nando a prova, bem como a paragem do tempo.  

Sempre que os critérios de execução não fossem cumpridos, o movi-

mento não era contabilizado. Assim, os critérios são: (1) agachamento com 

torção no TRX – não fletir completamente e não estender completamente os 

membros inferiores; (2) passe de peito com bola medicinal plano sagital – não 

acertar na marca ou acima dos dois metros ou deixar a bola cair no chão; (3) 

equilíbrio na plataforma de instabilidade, trocando os cones de posição – tocar 

no solo com a plataforma, não estar em equilíbrio ou tirar um pé da plataforma; 

(4) desenvolvimento com kettlebell – não estender os membros superiores 

acima da cabeça ou não bater com o kettlebell no chão; (5) saltos à corda – 

contar sem a corda passar por baixo do corpo; e (6) burpees – não colocar o 

tronco em prancha ou não saltar para terminar o movimento. 
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Os momentos de avaliação situaram-se no primeiro e segundo períodos 

do ano letivo, para as seis turmas de participantes que compõem o grupo de 

controlo e o grupo experimental. O primeiro momento foi durante as avaliações 

diagnósticas (semana de dezassete a vinte e um de outubro); segundo momen-

to de avaliação realizou-se aquando às avaliações sumativas do final do primei-

ro período (semana de doze a dezasseis de dezembro); por fim, terceiro mo-

mento aquando a finalização do programa de treino (semana de trinta de janei-

ro a três fevereiro). 

Para simplificar e facilitar o registo de dados durante a aplicação do teste 

Fitschool, os mesmos foram recolhidos pelas três professoras estagiárias que 

realizaram também o controlo da técnica e do tempo, bem como das conta-

gens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lll.4 – PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a análise dos dados recolhidos, os procedimentos estatísticos utili-

zados foram a estatística descritiva (médias e desvios-padrão) nos dois grupos 

que compõem a amostra (grupo experimental e grupo de controlo) em diferen-

Figura 3 - Teste Fitschool 
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tes momentos de avaliação. As diferenças entre grupos foram analisadas no 

teste de efeitos entre sujeitos e comparação por Método Pairwise. Os efeitos 

da intervenção foram analisados através de Análise de Variância de Medidas 

Repetidas (variante: tempo; variante: grupo). Nível de significância em todas as 

análises foi ajustado para 0.05. As análises estatísticas foram realizadas utili-

zando IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 24.0. 

 

lll.5 – QUESTÕES ÉTICAS 

 

No decorrer de um estudo de investigação, o investigador deve zelar pe-

los códigos éticos, pela honestidade e pelo rigor, existindo assim responsabili-

dade diante a área de investigação, as pessoas e as instituições investigadas. 

Estas investigações requerem a colaboração de várias pessoas, princi-

palmente dos participantes. Assim, investigador deverá obter, inicialmente, o 

consentimento informado. O consentimento informado possibilita a liberdade e 

autonomia de escolha. Este consentimento protege também os direitos dos 

participantes, para que as pessoas optem pelas melhores decisões através de 

toda a informação que possuem, participam de livre vontade e podem abando-

nar o estudo a qualquer momento se assim o quiserem.  

O consentimento informado foi entregue no início do ano letivo através 

de uma autorização cedida aos participantes para que os seus encarregados 

de educação ou eles próprios (caso fossem maiores de idade) assinassem.  

De acordo com Frois (2010) o anonimato “não corresponde apenas à 

ausência de identificação no sentido legal e burocrático, nem somente à im-

possibilidade de identificar laços familiares ou reconstruir histórias pessoais.” 

(p.165). Assim, o anonimato dos participantes e da instituição foi mantido du-

rante todo o estudo.  

 

lll.6 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Sabendo que todas as investigações têm as suas limitações, existem al-

gumas que se tornaram evidentes durante o período de intervenção, sendo 
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elas: a assiduidade dos participantes às aulas de Educação Física, consequen-

temente ao circuito de treino que era aplicado durante as mesmas; a falta de 

empenho durante a execução do circuito de treino; a não opção de escolha dos 

elementos constituintes da amostra, o que resultou num número de elementos 

praticantes e não praticantes diferenciado (atividades extra curriculares); o fac-

to de ser apenas um professor a coordenar os dois espaços não permitia um 

controlo eficaz dos movimentos e/ou realização das repetições indicadas em 

cada cartão do aluno fit; por fim, os grupos inseridos no estudo (controlo e ex-

perimental) não praticavam as mesmas modalidades durante o processo de 

intervenção. 

 

 

lV– APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

A apresentação e discussão dos resultados obtidos através da bateria 

de teste fitschool serão realizadas simultaneamente.  

De seguida encontra-se o  Quadro 1, onde serão apresentados os resul-

tados da análise descritiva. 

 

Quadro 1 – Apresentação dos resultados da análise descritiva (média e desvio 

padrão) e da ANOVA relativo aos diferentes fatores: grupo; momento de avali-

ação; grupo x momento de avaliação. 

 

 

Grupos 

Mom. 1 

 

Média ± DP 

Mom. 2 

 

Média ± DP 

Mom. 3 

 

Média ± DP 

Resultados ANOVA (Medidas repetidas) 

Grupo Mom. Avaliação Grupo x Mom. Av. 

F P (sig) F P (sig) F P (sig) 

GC (N=44) 163,2 ± 51,5 123,8 ± 24,0 115,9 ± 21,0 

2,00 0,16 156,73 0,001 0,35 0,71 

GE (N=65) 172,0 ± 37,7 129,5 ± 26,5 121,5 ± 27,1 
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No Quadro 1, encontram-se a média e o desvio padrão de cada grupo 

(controlo/experimental) nos três momentos de avaliação. Podemos também 

encontrar os valores para a ANOVA relativos ao “grupo”, ao “momento de ava-

liação” e ao “grupo e momento de avaliação” simultaneamente.  

O desvio padrão simboliza a variação dos valores em relação à média, 

neste caso revela uma diminuição a cada momento de avaliação. 

Na linha do tempo, a esfericidade considerada, no valor F é igual a 

156,73, com correspondente valor de prova (P) 0.001. Isto significa que há dife-

renças estatisticamente significativas no Fitschool ao longo do tempo, indepen-

dentemente do grupo a que os participantes pertencem. A melhoria significativa 

do primeiro para o segundo momento poderá dever-se ao facto dos alunos vi-

rem de um tempo de repouso prolongado (férias de verão), da aprendizagem 

motora das exercícios e da familiarização com a dinâmica e material a utilizar 

no circuito. 

Na linha do grupo, a esfericidade considerada, no valor F é de 2,00, com 

correspondente valor de prova (P) de 0,16. Significa que não há diferenças es-

tatisticamente significativas entre os grupos (grupo experimental e grupo de 

controlo), independentemente do momento de avaliação. 

Na linha de interação entre o tempo e o grupo (grupo experimental ou 

grupo de controlo) o valor do F é 0.35 com correspondente valor de prova (P) 

de 0,71. Isto significa que a interação da combinação das duas variáveis (tem-

po e grupo) não é estatisticamente significativa, ou seja, na variável Fitschool, o 

comportamento observado do grupo experimental e do grupo de controlo é se-

melhante ao longo do tempo de intervenção. 

Isto sugere que ao longo dos períodos de intervenção, os tempos de 

realização foram diminuindo nos diferentes momentos de avaliação para am-

bos os grupos.  

Estas alterações podem ser explicadas pela organização da aula de 

Educação Física (turma separada em dois grupos de trabalho, rapazes e rapa-

rigas, em que um se mantinha no circuito de treino de força e o outro na prática 

da modalidade). Esta rotina permitiu aos alunos um maior tempo de empenha-

mento motor, existindo menos pausas e períodos de espera muito reduzidos 
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para a realização dos exercícios, mantendo todos os alunos em atividade per-

manente. 

 Seguidamente encontramos o Quadro 2, onde estará presente a percen-

tagem de melhoria de cada um dos grupos. 

 

Quadro 2 – Percentagem total de melhoria de cada um dos grupos (controlo e 

experimental) nos diferentes intervalos de avaliação. 

  

O Quadro 2 indica o que aconteceu em cada grupo em particular ao lon-

go dos momentos de avaliação e apresenta a percentagem de alteração (me-

lhoria). 

No grupo experimental, do primeiro para o segundo momento de avalia-

ção, a melhoria foi de 34,59% e de 31,68% no grupo de controlo. Relativamen-

te à avaliação do segundo para o terceiro momento de avaliação houve uma 

melhoria de 7,74% no grupo experimental e de 7,21% no grupo de controlo. Os 

factos apresentados anteriormente confirmam toda a análise realizada ao Qua-

dro 1.  

Como em nenhum dos grupos o valor de prova (P) é <0,005, confirma-

se então que não existiram diferenças estatisticamente significativas.  

Embora a diferença da melhoria seja diminuta, posso afirmar que o pro-

grama de treino regular originou um efeito positivo na condição física dos alu-

nos. Os resultados apresentados vão de encontro aos estudos de (Fernandes, 

2014) e (Coutinho, 2015) nos quais se verificaram valores positivos na evolu-

Grupo Momento 
% alteração  

(melhoria) 
P (sig) 

Grupo experimental 
1º - 2º Momento 34,59 

0,562 

2º - 3º Momento 7,74 

Grupo de controlo 
1º - 2º Momento 31,68 

0,845 

2º - 3º Momento 7,21 
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ção dos alunos do GE através da utilização de circuitos de treino de força em 

detrimento aos alunos do grupo de controlo. 

 

 

Figura 4 - Fitschool 

 

O principal objetivo do presente estudo era verificar se existe melhoria 

na aptidão física dos alunos do ensino secundário através da aplicação de um 

programa de treino. Além disso, realizamos o aproveitamento de uma área bem 

equipada que não era utilizada.  

Um dos problemas que os professores de Educação Física enfrentam 

durantes as aulas é a extensão dos programas nacionais, tendo em conta que 

é esperado a abordagem de diversos conteúdos, múltiplas modalidades des-

portivas, não esquecendo da condição física e da expressão corporal (Viciana 

et al., 2014). Não é viável que um programa que desenvolve a condição física 

seja prolongado durante todo o ano letivo, afirma Viciana et al. (2014).  

Durante o período de intervenção, treze semanas, o programa de treino 

de força aplicado duas vezes por semana, sendo visíveis os efeitos positivos 

na condição física dos alunos. Em estudos idênticos foi observado que progra-

mas que desenvolvam o mesmo modelo, a aplicação de um programa de treino 
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duas vezes por semana, têm maior êxito na condição física dos jovens (Minatto 

et al., 2016). 

No presente estudo, independentemente do grupo, estão identificadas 

diferenças estatisticamente significativas no tempo do teste Fitschool. Sabendo 

que o desempenho observado do grupo experimental e do grupo de controlo é 

semelhante ao longo do tempo de intervenção é deduzido que o programa de 

treino de força bem como as aulas de Educação Física são capazes de impri-

mir efeitos na condição física dos alunos.  

Neste caso em específico o grupo experimental teve uma melhoria ligei-

ramente mais acentuada que o grupo de controlo. Esta pequena diferença en-

tre os grupos pode dever-se à prática de exercício físico extra curricular. Este 

parâmetro não é controlado pela escola ou pelos professores, assim pode in-

fluenciar os resultados, sendo que 75% dos alunos do grupo de controlo (trinta 

e três) praticavam atividade física fora do horário escolar, e apenas 37% dos 

alunos do grupo experimental (vinte e quatro) praticam atividade física extracur-

ricular. 

 

 

V – CONCLUSÕES  

 

Em conclusão, os resultados obtidos no presente estudo sugerem que: 

- Verificou-se uma melhoria da condição física (valores do Fitschool) em todos 

os alunos que realizaram as aulas de Educação Física de forma regular.  

- Os alunos que participaram no circuito de treino funcional tiveram uma melho-

ria mais acentuada da condição física quando comparados com os colegas que 

apenas realizaram as aulas regulares.  

- Durante o período de intervenção foi possível observar a existência de algu-

mas alterações na prática das modalidades lecionadas. Os alunos que realiza-

vam o circuito de força mostraram-se mais ágeis, rápidos e mais predispostos 

para a prática.  
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Vl – PERSPETIVAS PARA ESTUDOS FUTUROS FUTU-

RAS 

 

Este estudo foi apresentado aos professores da instituição onde foi reali-

zado, tendo como objetivo mostrar uma opção diferente e motivadora de traba-

lhar a condição física (área que grande parte dos alunos antipatiza) bem como 

o aproveitamento de um espaço e do seu material/equipamento que até ao 

momento estava em desuso. 

Em estudos futuros poderá existir preocupação relativamente ao género 

dos alunos e à prática de atividade física fora da escola. Assim, conseguir-se-á 

resultados mais específicos relativamente à implementação de um circuito de 

treino funcional nas aulas de Educação Física. Os dois fatores referidos anteri-

ormente que podem influenciar os resultados e não foram tidos em conta no 

presente estudo.  
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5 – CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

O término de algumas etapas na nossa vida leva-nos, por vezes, a um senti-

mento de nostalgia. Assim, na conclusão deste percurso sou assoberbada por 

um misto de sentimentos e emoções, consequência de todas as experiências 

vividas ao longo do Estágio Profissional. Se por um lado existe um sentimento 

de alegria e de dever cumprido por todo o ano, por outro fica um sentimento de 

saudade pelo percurso construído nesta fase tão marcante que é o início da 

minha vida profissional.  

 O Estágio Profissional revelou-se como uma oportunidade única de en-

carar a profissão de uma forma completa e muito próxima da realidade, permi-

tindo-me assim perceber que o papel do professor de Educação Física não é 

única e exclusivamente realizado na ‘’sala de aula’’. Assim, a experiência sin-

gular de ser professor em toda a sua plenitude, numa escola real foi um marco 

importantíssimo na minha vida.  

Neste momento, quando reflito sobre os momentos que me marcaram, 

consigo perceber o crescimento e a evolução que vivi, percebo que os medos e 

incertezas iniciais deram lugar ao desejo de querer ser sempre melhor e ao 

incremento da vontade de ser professora. Durante este ano senti na primeira 

pessoa todos os cargos e encargos do professor de Educação Física. Conheci 

um grupo de profissionais da área que me fizeram sentir “em casa’’, pela forma 

como fui recebida, pela total integração no grupo e pelo reconhecimento das 

minhas competências. O Professor Cooperante, com toda a sua experiência 

aconselhou-me sempre da melhor forma, guiando-me pelos caminhos menos 

turbulentos. A Professora Orientadora proporcionou-me momentos de conversa 

e de reflexão que me permitiram repensar a minha prática. O (in)feliz acaso de 

ter tido a turma dos ‘terroristas’, ajudou-me a evoluir e ensinou-me a ser uma 

professora sempre preocupada com as aprendizagens e evolução dos alunos. 

As suas personalidades distintas, a entrega de cada um, o empenho e as me-

mórias que me proporcionaram nunca serão esquecidas. 

Apesar de ser cada vez mais difícil o acesso à carreira docente, este é o 

meu principal objetivo. Sentir que posso fazer a diferença na vida de cada um 
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destes alunos é para mim o verdadeiro significado de ser professor. Tal como 

me aconteceu enquanto aluna, não sei se cada professor ficou um pouco de 

mim, mas tenho a certeza que comigo guardo parte de cada um deles, pois a 

experiência vivida durante este ano será irrepetível. 

Como professora, irei procurar desenvolver-me como profissional, de 

forma a acompanhar, proporcionar e incutir valores aos alunos que da minha 

prática fizerem parte. Futuramente tenciono dar continuidade a todo o trabalho 

desenvolvido durante este ano letivo, ao longo do qual me foram proporciona-

das inúmeras aprendizagens e assim pretendo continuar em toda a minha pra-

tica profissional em constante formação.  

Segundo Nóvoa (2004), os professores escolheram a mais impossível 

de todas as profissões mas também a mais necessária. Assim, sei que não 

posso mudar o mundo, mas vou dar o meu máximo para o tornar num lugar um 

pouco melhor e com toda a certeza que esta mudança passa pelos adultos de 

amanhã, que hoje, são as crianças e adolescentes que nos passam nas mãos 

todos os dias enquanto docentes de Educação Física.  

Concluindo, e como já referi anteriormente neste documento, ser profes-

sora foi o que sempre quis, pelo que nunca houve qualquer dúvida sobre o 

mestrado em que deveria ingressar. Finalizando esta etapa posso afirmar que 

a minha escolha foi a mais acertada, pois assim posso fazer a diferença no 

crescimento das crianças e adolescentes. Em todos os momentos fui feliz e 

acima de tudo, senti-me realizada. Estou ciente que a minha formação não 

termina aqui, pois todos os profissionais devem manter-se em constante reno-

vação de conhecimento, mantendo sempre um espírito reflexivo sobre a sua 

ação no ambiente escolar em que estão inseridos. No entanto, sinto que o sim-

ples estojo de experiências e vivências com que iniciei esta etapa se transfor-

mou numa bagagem considerável e assim sou capaz de iniciar a minha carreira 

enquanto profissional da área de Educação Física.  

 

‘’Procurai deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrastes e, 

quando vos chegar a vez de morrer, podeis morrer felizes sentindo que ao me-
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nos não desperdiçastes o tempo e fizestes todo o possível para praticar o 

bem.’’  

(Baden-Powell, 2002, p. 303) 
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