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Resumo 

 

No âmbito da unidade curricular do Estágio Profissional, pertencente ao 

segundo ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP), entrei numa nova escola, numa nova 

comunidade educativa com imensas histórias para conhecer. Esta 

aprendizagem foi na Escola Secundária Alberto Sampaio, em Braga. Conheci 

novas pessoas, reencontrei outras e vivi imensas experiências ricas para a 

minha formação profissional como está exposto no presente relatório de estágio. 

Para ser mais compreensível, o documento está dividido em 5 capítulos: 

Introdução, Enquadramento Pessoal, Enquadramento da Prática Profissional, 

Realização Prática Pedagógica e Conclusão. No capítulo da Introdução é feita 

uma síntese ao presente documento. O Capítulo do Enquadramento Pessoal 

inicia-se com uma apresentação do meu percurso pessoal, desportivo, 

académico e profissional. No Enquadramento da Prática pessoal é feita uma 

abordagem sobre o contexto de prática onde atuei, aludindo ao meu 

entendimento ao estágio profissional. No Enquadramento da Prática Profissional 

é feita uma contextualização do enquadramento legar, institucional, e funcional 

do Estágio, a caracterização da escola como instituição, do Agrupamento de 

Escolas onde realizei a prática pedagógica, da Escola EB 2,3 de Nogueira, do 

Grupo de Educação Física, do Núcleo de Estágio , das turmas onde lecionei e 

do grupo de EF. No Capítulo da Realização da Prática Profissional aprofundo 

sobre a minha experiência enquanto docente, subdividindo-o em três áreas: Área 

I- Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Área II . Participação na 

Escola e Relações com a comunidade; Área III – Desenvolvimento Profissional. 

Por fim, finalizo com as conclusões sobre este momento de formação. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

GESTÃO DE AULA, ENSINO-APRENDIZAGEM, SER PROFESSOR. 
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Abstract 

 

In the extent of the curricular’s unity of the Professional Internship, 

belonging to the second year of studies, conducive of the Master’s grade of 

Teaching of Physical Education in the Basic and Secondary Teachings of the 

Sports’ Faculty of University of Porto (FADEUP), I entered in a new school, in a 

new educative community with a lot of stories to discover. This learning was at 

Alberto Sampaio Secondary’s School, in Braga. I have met new people, I have 

reencounter another people from the past and I have lived a lot of enriching 

experiences to my professional formation as it is exposed in this internship’s 

report. To be more understandable, the document is divided in five chapters: 

Introduction, Personal Framing, Framework of Professional Practice, Practical 

Pedagogical Practice and Conclusion. In the Introduction chapter, an overview of 

this document is given. In the Personal Framing chapter is presented my 

personal, sporty, academic and professional route. Also, an approach is given on 

the context of practice where I acted, alluding to my understanding of the 

professional internship. In the Framework of Professional Practice chapter, it is 

explained the contextualisation of the legal, institutional, and functional 

framework of the Internship, the characterization of the school as an institution. 

of the Grouping of Schools where I performed my pedagogical practice, of the 

Nogueira’s Basic School, of the Physics Education Group, of the Core of 

Internship, of the classes where I taught and the Group of EF. In the Practical 

Pedagogical Practice chapter, I deepen my experience as a teacher, subdividing 

the chapter in three areas: Area I - Organization and Management of Teaching 

and Learning; Area II - School Participation and Community Relations; Area III - 

Professional Development. Lastly, I finish this document with some conclusions 

about this moment of formation. 

 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PRATICUM TRAINING , CLASS 

MANAGMENT, TEACHING-LEARNING, BE A TEACHER. 
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Introdução 

 

Este documento, foi elaborado no âmbito da unidade curricular (UC) 

Estágio Profissional (EP), pertencente ao segundo ano do segundo ciclo de 

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

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), com a intenção de narrar o meu percurso no início da profissão 

docente, durante o ano letivo (2016/2017). 

Este Estágio Profissional (EP) é o início da construção da identidade 

profissional da função de docente. É o momento em que podemos vivenciar de 

perto a cultura de uma escola, as vivências e histórias da mesma. O EP tem o 

propósito de formar o professor profissional, ele que é promotor de um ensino de 

qualidade. Como vou referir mais abaixo um professor reflexivo é aquele que 

analisa, reflete e sabe justificar aquilo que faz, de acordo com as normas da 

profissão docente.  

Durante a minha Prática de Ensino Supervisionada (PES), lecionei aulas 

mas, também me envolvi na participação no Desporto Escolar (DE), as 

atividades extracurriculares e na Direção de Turma (DT), durante este ano letivo. 

Ainda estive presente em reuniões do Grupo de EF e do conselho de Turma, 

conseguindo vivenciar in loco situações reais da escola. Assim, consegui adquirir 

diversos conhecimentos, como aprender com professores mais experientes, 

vivenciando o a vida docente. 

O Relatório de Estágio (RE), relativa à experiência do EP, é dividido em 5 

capítulos: Introdução, Enquadramento Pessoal, Enquadramento da Prática 

Profissional, Realização da Prática Profissional e Conclusão. 

O Capítulo do Enquadramento Pessoal está dividido com uma análise do 

meu percurso pessoal, desportivo, académico e profissional, até chegar ao EP.  

No Enquadramento da Prática Pessoal é feita uma abordagem sobre o 

contexto de prática onde atuei, aludindo ao meu entendimento ao estágio 

profissional. do enquadramento legar, institucional, e funcional do Estágio, a 

caracterização da escola como instituição, do Agrupamento de Escolas onde 

realizei a prática pedagógica, da Escola EB 2,3 de Nogueira, do Grupo de 
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Educação Física, do Núcleo de Estágio , das turmas onde lecionei e do grupo de 

EF.  

No Capítulo da Realização da Prática Profissional aprofundo sobre a minha 

experiência enquanto docente, subdividindo-o em três áreas: Área I- 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Área II . Participação na 

Escola e Relações com a comunidade; Área III – Desenvolvimento Profissional. 

Por fim, finalizo com as conclusões sobre este momento de formação. Na 

primeira área é feita uma introdução à conceção da EF no contexto da escola, 

ao planeamento, da realização do processo de Ensino-Aprendizagem e da 

Avaliação. Na área II falo sobre as Reuniões, Direção de Turma e Desporto 

Escolar e Atividades Extracurriculares. Na Área III é abordado o 

Desenvolvimento Profissional sobre a Reflexão e Observação. 
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Enquadramento Pessoal 

 

Desde muito cedo que tenho um sentimento muito forte pelo desporto. 

Durante a minha infância foram várias atividades desportivas praticadas 

conjuntamente com os meus irmãos gémeos. Das primeiras atividades faziam 

parte os jogos com bola, a corrida pelo jardim, o trepar árvores, etc. O facto de 

sermos da mesma idade fez com que adquiríssemos valores intrínsecos do 

desporto, como a partilha, o respeito e a aceitação de diferentes opiniões. 

A minha vida desportiva propriamente dita iniciou-se aos 7 anos, na 

modalidade de natação, onde tive a oportunidade de aprender e aperfeiçoar as 

técnicas de nado. A esta experiência seguiu-se o Futebol com 9 anos, em 

parceria com o meu irmão (a minha irmã também jogava, mas numa equipa 

feminina). Aos 11 anos iniciei a prática do karaté. Este desporto, dadas as suas 

características, permitiu-me adquirir alguns valores importantes, como a 

disciplina, o autocontrolo, a perseverança, o respeito pelos adversários, entre 

outros. 

No que concerne à minha vida escolar, esta começou na EB1 do 

Coucinheiro. Entrei pela porta com os meus irmãos, com o iniciar da etapa 

escolar em vista. Foi lá, naqueles 2 campos de Futebol que convivi com eles e 

conheci amigos que até hoje perduram como tal. Muitas manhãs e tardes 

passadas no cimento, especialmente em dias de chuva, quando o tempo 

convidava ocupávamo-nos do campo com balizas (único na altura, por este 

tempo os 2 já possuem 2 balizas cada), com a relva a parecermos jogadores 

profissionais. Belos momentos passados naquele espaço, juntos dos meus 

irmãos e amigos. Posteriormente, os anos seguintes, referentes ao 2º e 3º ciclo, 

foram passados na Escola EB 2,3 de Palmeira. Estes foram marcadamente 

diferentes, com uma escola que abrangia o triplo ou quádruplo dos alunos, tinha 

muitos sonhos, muitas indecisões do futuro e foram 5 anos que fui construindo 

como pessoa e em que várias pessoas tiveram influência nisso. Lá fui membro 

integrante da associação de estudantes, a par dos meus irmãos e reconhecidos 

como a melhor até hoje que por lá “trabalhou”. Tive algumas profissões que 

sempre me chamaram à atenção, mas, o “bichinho” do Desporto sempre esteve 
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presente e me “puxou” mais que todas as outras vocações. Chegado ao Ensino 

Secundário, na Escola Secundária Sá de Miranda, decidi optar pelo curso de 

Ciências e Tecnologia para poder criar uma melhor base na minha formação, 

permitindo-me estar melhor preparado para o curso de Ciências do Desporto. 

Esta decisão já tinha sido feita no final do 3º Ciclo. 

Ao longo da minha formação escolar obrigatória, tive as melhores 

experiências com os professores pois, todas elas eram diferentes, más e boas, 

seja na Educação Física ou noutra disciplina. Este currículo de profissionais 

docentes fez com que me interessasse pelo ensino também. Antes de tudo, a 

minha paixão pelo treino, em especial pelo Futebol, fez com que eu desde muito 

cedo tivesse a pretensão de ser treinador desta mesma modalidade, 

influenciando a minha decisão no Ensino Superior. Realizei a minha licenciatura 

na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto onde já saberia que tinha 

de selecionar um ramo mais específico, acabando por me decidir, de acordo com 

as metodologias que tinha à escolha, pelo Treino Desportivo - Futebol. 

Devido à obrigatoriedade de realizar estágio, por constar no plano de 

estudos da licenciatura, decidi concretizá-lo no Sporting Clube de Braga como 

treinador adjunto de Benjamins (Futebol de 7), como forma a ter acesso ao grau 

I de Treinador de Futebol. Esta experiência fez com que o ato de educar 

sobressaísse ainda mais, do que estava presente na minha identidade. Apesar 

de ser sempre um apaixonado pela vertente do treino, esta foi uma das áreas 

que me permitiu ter o gosto pela lecionação de querer acompanhar jovens em 

idade escolar. 

No fim deste ano letivo, tivemos muitas indecisões, especialmente no 

confronto entre gostos e paixões pelo que queria ou não estudar. A verdade é 

que sempre quis o treino como formação e toda a minha atenção sempre foi mais 

ligada para esses aspetos, mas, aquela pequena experiência de estágio fez com 

que eu pesasse a balança. Naquele momento encontrava-me perante duas 

paixões que me prendiam e se contrapunham em lados opostos da balança – 

por um lado, o treino de alto rendimento, e por outro, o ensino da Educação 

Física. Ao pesar tudo, decidi que neste momento o mais indicado para mim seria 

o Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.
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 Neste sentido, ingressei no Mestrado de Ensino e a continuei ligado ao 

treino. Fui o treinador principal de uma equipa de Benjamins (Futebol de 7) e 

treinador de Guarda-redes de Juniores (Futebol de 11) do Clube Desportivo de 

Celeirós. Aqui na primeira experiência como treinador principal ainda evoluiu 

uma das outras paixões, a lecionação a jovens. Atualmente, continuo ligado ao 

treino numa equipa da 2ª divisão nacional (Futebol de 11) no Merelinense 

Futebol Clube. Assim, após a conclusão do 1º ano de mestrado, deu-se, como 

na licenciatura, a aproximação à necessidade de ter de realizar um estágio. 

Agora com 23 anos, vejo-me ainda mais decidido pelo gosto do ensino da 

Educação Física. 

 Sou uma pessoa com uma enorme vontade de mudar e transformar o que 

se encontra errado e mal e tenho o objetivo de conseguir ajudar as pessoas a 

conseguir os melhores resultados. 
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Enquadramento da Prática Profissional 

Estágio Profissional 

 

O Estágio Profissional (EP), em termos legais, rege-se pelos princípios 

presentes no Decreto-lei nº 43/2007 de 24 de fevereiro e o Decreto-lei nº 79/2014 

de 22 de maio.  

Na FADEUP, é uma Unidade Curricular, que está inserida no plano de 

estudos do 2º Ciclo, conducentes ao grau de mestre em Ensino da Educação 

Física dos Ensinos Básico e Secundário, mais especificamente no 2º ano. 

Incorpora duas componentes: “a) a prática de ensino supervisionada, realizada 

numa escola com protocolo com a FADEUP “ e “b) o relatório de estágio, 

orientado por um professor da Faculdade, o responsável da instituição de ensino 

superior pela supervisão do estudante estagiário no contexto da prática de 

ensino supervisionada”(Batista & Queirós, 2013).  

A PES entende-se como um projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar” (p.3).  

Para mim, a ideia que ideia que transmitem Alarcão et al. (cit. por Galvão 

& Reis, 2002, p. 165) sobre o EP faz todo o sentido, “entre os vários momentos 

marcantes que vão facetando a identidade profissional de qualquer professor, o 

estágio assume a posição de destaque ao representar, o primeiro contacto 

«sério» com o «mundo real» da atividade docente”. O EP é um marco da nossa 

vida, da formação profissional e de o início de um percurso. 

Tinha chegado o tão aguardado momento, a prática profissional docente, 

com tudo aquilo que acarreta ser professor. Muito se falava do ano de estágio, 

das dificuldades que passaríamos, dos anseios, receios, medos e “muros” que 

teríamos de atravessar. Simultaneamente, ouvia muitas opiniões de sentimentos 

de autossatisfação, preenchimento, alegria e entusiasmo, sobre aquilo que iria 

passar neste processo. Após isto, tenho a dizer que este ano se trata de um 

furacão de emoções que vamos aprendendo a lidar com elas ao longo do tempo. 
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Com a experiência que adquiri ao longo deste ano, a minha opinião baseia-

se na confrontação que temos todos os dias sobre a incerteza de cada um deles. 

Acho que não sabemos como se vai proceder cada um desses dias pois, 

projetamos uma coisa no papel e depois o balanço pode ser significativamente 

diferente. Todos os sentimentos díspares que vivi, acabaram por ser naturais. 

Estou no papel de professor, a primeira vez “do outro lado”, onde começo a 

entender aquilo que enquanto aluno não compreendia, acerca das tarefas do 

professor. 

Escola enquanto instituição 

As instituições escolares são cada vez mais responsáveis pela formação, 

não só profissional, como também da pessoa que vai pertencer e influenciar a 

sociedade. O indivíduo formado nestas instituições também vai influenciar a sua 

própria vida, com base no seu passado e nas experiências que vai adquirindo e 

guardando na sua “bagagem”. 

Para Azevedo (2010, p. 13), “a ação pedagógica socioeducativa tem um 

papel central nas sociedades de hoje, pelas possibilidades e oportunidades que 

representa de favorecer este desenvolvimento humano personalizado de todos 

e de cada um, ao longo de toda a vida e com a vida, num contexto tão marcado 

pela fragmentação social e da própria vida de cada um”. 

Cada escola tem, desde a sua génese, a produção e reprodução da mesma 

ao longo dos tempos, adaptando-se às mudanças que os sistemas sociais e 

culturais vão exigindo. Com este objetivo, a escola tem em cada metro quadrado 

um número infindável de histórias, opiniões e de motivações que fazem com que 

seja um meio rico de criação de uma cultura própria. 

A escola, por si só, tem uma história cultural, seja num determinado país, 

cidade, ou numa instituição em particular. Como refere Torres (cit. por Torres, 

2008) a síntese de cultura é influenciada pela rotatividade dos professores e pela 

permanência limitada dos alunos nos anos específicos de escolaridades, 

transformando a escola num local propício à formação de cultura. Partindo da 

opinião da mesma autora, segundo Torres (2008), “assemelha-se 
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metaforicamente a um entreposto cultural, a um posto dinâmico entre culturas 

que se confrontam permanentemente no espaço-tempo escolar”.  

Ao longo dos tempos, a escola vai-se adaptando e reformulando segundo 

a sociedade, fazendo-o de acordo com as reformas políticas e pelas pessoas 

que a constituem. Perante isto, a escola tem de manter esta constante 

capacidade de apropriação do progresso que a sociedade vai tendo e exigindo 

às organizações escolares. 

A Educação Física também tem bastante influência na formação do jovem 

que por lá passa, como também será uma das disciplinas mais capazes de 

conseguir impulsionar uma evolução do aluno. Como refere Mesquita (cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009, p. 26)“a sua importância não se circunscreve ao 

domínio das aquisições físicas e motoras, prolongando-se necessariamente nas 

questões éticas, afetivas e sociais prevalecentes em contextos de prática 

caracterizados pela diversidade e pluralidade de vivências pessoais e sociais, 

tanto por parte de quem ensina como de quem aprende”. 

 

 

 

 

ESAS 

 

Não esperava ser tão bem acolhido, como fui na ESAS. O único 

conhecimento que eu tinha sobre esta escola eram opiniões de estagiários 

anteriores e a opinião enquanto aluno do ensino secundário no concelho de 

Braga, que não era certamente a mais positiva. Após a entrada no recinto 

escolar, tudo mudou, todas as más expetativas mudaram para boas, tudo aquilo 

que eu não estava à espera de positivo apareceu. 

A meio do ano sentia que já estava nesta escola há anos, que a conhecia 

como se tratasse da minha casa e que já era professor há mais do que um ano. 

Encontrei na escola, no departamento de Educação Física e no professor 

cooperante um enorme sentido de fazer com que eu me sentisse parte integrante 
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da escola. Eu não era um estagiário, eu era tratado como um professor dito 

normal. Eu tinha intervenção, voz e opinião sempre importante. Uma pessoa com 

grande responsabilidade neste processo foi o PC, que nos recebeu, integrou na 

comunidade escolar e na profissão docente com as melhores condições ao seu 

alcance. 

A Escola Alberto Sampaio (ESAS) situa-se na freguesia de S. José de São 

Lázaro, Rua Álvaro Carneiro (Braga). 

Entre 2009 e 2011 as instalações da escola sofreram obras de 

requalificação da Parque Escolar (empresa responsável pelas obras nas escolas 

públicas). Atualmente, encontra-se equipada com condições essenciais ao 

desenvolvimento da ação educativa. 

Após abril de 2013, com a agregação entre a Escola e o Agrupamento de 

Escolas de Nogueira, o agrupamento passou a designar-se Agrupamento de 

Escolas Alberto Sampaio (ESAS). 

Constituído por treze unidades: três jardins de infância, três escolas do 1º 

ciclo, cinco escolas do 1º ciclo com jardim de infância, uma escola básica com 

2º e 3º ciclos e uma escola com 3º ciclo e ensino secundário. As instituições são 

as seguintes: a Escola Secundária Alberto Sampaio, a Escola E.B. 2,3 de 

Nogueira, Jardim de Infância de Carvalho (Trandeiras), Jardim de Infância de 

Monte (Nogueira), Jardim de Infância de Regadinhas (Lomar), Escola Básica de 

Lomar, Escola Básica da Morreira, Escola Básica de Trandeiras, Escola Básica 

(com Jardim de Infância) de Esporões, Escola Básica (com Jardim de Infância) 

de Fraião e Escola Básica (com Jardim de Infância) de Nogueira da Silva. 

Segundo dados do Projeto Educativo de Escola (2015), o Agrupamento é 

constituído por 3142 alunos, entre os quais 1636 são da ESAS. Neste grupo de 

encontram-se alunos dos mais variados estratos sociais e económicos. 

Do pessoal docente, 271 são de carreira, não docentes são afetos ao 

Ministério da Educação (ME) e à Câmara Municipal de Braga (CMB): 17 

Assistentes Técnicos (11 ME e 6 CMB) e 81 Assistentes Operacionais (35 ME e 

46 CMB) 

Para a Educação Física, a escola tem disponíveis variadíssimos espaços 

para o desenvolvimento da mesma, tais como  um Pavilhão Gimnodesportivo, 
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com 3 espaços – O P1 (um terço do pavilhão), P2 (dois terços do pavilhão e o G 

(o Ginásio grande), o C1 (um espaço exterior), C2 (outro espaço exterior), o B 

(Bloco – Ginásio mais pequeno) e uma pista de atletismo. Todos os espaços 

possuem sistema de som, bem como um quadro interativo. A rotação nestes 

espaços é feita de 15 em 15 dias, definida pelo roulement de instalações que 

orienta a prática de todos os professores para fins de planeamento e lecionação. 

 

Nogueira 

 

Na escola onde teria de fazer a PES do 2º ciclo fui bem-recebido. Apesar 

de ser uma escola do Agrupamento, tem uma identidade muito própria.  

A Escola E.B. 2,3 de Nogueira é um edifício tipo T24. A mesma dispões de 

dois pisos, com três alas separadas e ligadas a uma quarta. Os balneários são 

anexos aos campos de jogos e tem um Pavilhão Gimnodesportivo inaugurado 

em 2004. O Edifício central é rodeado de espaços abertos e jardins, que têm 

vindo a ser melhorados com a criação de espaços de lazer. 

 

 

 

 

O Departamento de EF 

 

Segundo o artigo 110º da Subsecção I da Subsecção II do Regulamento 

Interno (RI) do Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio (2015), o 

departamento curricular é responsável por adequar o plano de estudos 

estabelecidos a nível nacional à realidade do Agrupamento, assegurar a 

articulação e gestão curricular do currículo nacional e dos programas 

orientadores curriculares e programáticas definidas a nível nacional, bem como 

o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do AESAS. 
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Exposto no artigo 111º da mesma subsecção, o Grupo de EF e Desporto é 

comporto por dois grupos de recrutamento: 260 – Educação Física, grupo do 2º 

ciclo do Ensino Básico; 620 – Educação Física, grupo do 3º ciclo do Ensino 

Básico e Secundário.  

Assim sendo, fazem parte do Grupo de Educação Física e Desporto do 

AEAS 15 professores e 3 estudantes-estagiários. 

Em consonância com o artigo 112º da mesma subsecção, ao 

Departamento de EF compete-lhe: a) adequar à realidade do Agrupamento os 

planos de estudos estabelecidos a nível nacional; b) assegurar, de forma 

articulada com outras estruturas e serviços do Agrupamento, a adoção de 

metodologias adequadas ao desenvolvimento dos planos de estudos, propor 

medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; c) propor medidas 

destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos e a prevenir o abandono 

escolar; d) refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; e) participar na 

construção, desenvolvimento e concretização do Projeto Educativo (PE) e do 

Plano Anual de Atividades (PAA); f) apreciar os critérios de avaliação dos alunos; 

g) assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação no domínio

da aplicação de estratégicas de diferenciação pedagógica e da avaliação das 

aprendizagens. 

Das atividades estabelecidas no PAA, o Grupo de EF e Desporto é 

responsável pela realização do dia do Badminton, dia do Corfebol, Corta-Mato, 

Corta-Mato distrital, Mega-Sprint, Mega-Sprint Distrital, Kids Athletics, “Snagol”, 

Turma Complete, Taça ESAS, composto pela Prova Skills e o torneio “Tribolas” 

– provas para o 2º e 3º ciclo, Torneio de Badminton para os 2º e 3º ciclos e

Ensino Secundário. Para o 3º ciclo e Secundário o grupo é responsável pela 

concretização do troneio de duplas masculinas e femininos de voleibol, torneio 

de 3x3 masculino e feminino de Basquetebol, torneio de Futsal masculino e 

feminino, torneio “Aniversário da Universidade do Minho”, Troféu ESAS – 

composto por 3 provas: Orientação, Feira de Multiatividades e Prova de 

Canoagem. Referente ao Centro de Formação Desportiva, é responsável pela 

concretização do 4º Festival de Ginástica da ESAS. 
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Professor Orientador 

 

Para além do PC, cada NE conta com a orientação de um docente da 

FADEUP que coordena a sua ação de supervisão com o PC e orienta a 

elaboração do relatório final dos respetivos EE . 

No meu caso sempre senti que o PO foi um facilitador neste processo de 

estágio, tentando orientar de acordo com as nossas ambições e buscas. O PO 

orientou em colaboração estreita com o PC, fruto de uma relação de vários anos 

nestes papéis, sabendo as etapas em que cada um de nós se encontrava e como 

decorria a prática pedagógica. 

Segundo Batista (2014, p. 30), “os orientadores que assumem a função de 

orientação com o propósito de contribuírem efetivamente para a construção 

identitária dos estudantes estagiário, consideram a função rica pelo leque de 

possibilidades de aprendizagens que faculta”. Para Rolim (2015), o PO deve 

possuir um relacionamento de cooperação, colaboração, de facilitador, em que 

o estagiário detém a oportunidade de defender as suas crenças e o seus pontos 

de vista. Concordo com esta afirmação plenamente, o PO sempre cooperou e 

colaboração durante todo o processo do EP. 

Neste ano letivo que findou sempre olhei para o PO com grande apreço, 

confidenciando que imaginei desde sempre que seria ele o coordenador do 

processo de orientação, devido à localização geográfica e à “história” que já tem 

com a ESAS. Assim, tornou-se muito mais fácil a convivência ao longo deste 

ano, sempre com alguma palavra que me fazia pensar diferente, após as 

reuniões no seu gabinete. Sempre teve uma postura coerente, reflexiva, 

levando-me a questionar o porquê das coisas e a pensar em como poderia 

melhorar a minha atuação.  

 

Professor Cooperante 

 

O Professor Cooperante (PC), assumiu um papel muito importante 

enquanto mediador do meu estágio. Para Batista & Queirós (2013) o PC tem um 
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papel preponderante no EP, tanto no acompanhamento do estudante-estagiário, 

como no estabelecimento de uma ponte entre este e as instituições (escola e 

FADEUP).   

Para Reina (2013), para executar a função de Professor Cooperante é 

preciso gostar de ser professor, gostar do que se ensina, ser entusiasta, aceitar 

a inovação, aceitar desafios e confrontos. Esta enumeração de pressupostos, 

para exercer a função de PC, é facilmente reconhecida por mim no professor 

Arnaldino e naquilo que foram a transmissão das suas ideias, acompanhamento 

enquanto estudante-estagiário e no dia-a-dia na escola. Eu pude confrontá-lo, 

trocar opiniões e debater qualquer dúvida sem nunca ter uma resposta vazia do 

seu lado.  

Rodrigues (2013) diz que, o objetivo dos PC é orientar utilizando estratégias 

em que se dá espaço para o estagiário encontrar o seu caminho, permitindo-lhe 

construir e desenvolver uma postura profissional assente em firmes alicerces de 

conhecimento. Reconheço e revejo-me, enquanto orientado pelo meu PC, neste 

quadro elaborado pelo autor. Em todo o meu estágio senti que tinha espaço para 

encontrar o melhor caminho para eu ir, podendo por vezes alterá-lo, refletir sobre 

o mesmo e tomar as minhas próprias decisões.

Deveras importante foi, também, o enquadramento e apresentação que o 

PC fez sobre o Núcleo de EF e os restantes professores da escola. O contacto 

ao longo do ano com os mesmos foi constante, todos os dias haviam novos 

docentes para conhecer, partilhar ideias, trocar impressões e ouvir as “mil e uma” 

histórias que teriam para contar. Este contacto fez com que conseguisse tomar 

consciência do universo geral que a escola tem e proporciona ao professor, 

permitindo-me sempre ser um membro interveniente na escola e no 

departamento. 

Núcleo de Estágio 

Segundo Lave e Wenger (cit. por Batista & Queirós, 2013, p. 43) a 

aprendizagem ocorre para além dos contextos pedagogicamente estruturados, 
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daí a relevância de colocar os estudantes em contextos reais de ensino, como 

por exemplo a comunidade educativa. Revejo-me na ideia em que o núcleo de 

estágio, constituído por estudantes-estagiários, professor cooperante e 

orientador da faculdade, devem operar como comunidades práticas, conduzindo 

os estagiários a produzir novo conhecimento e novas competências (Batista & 

Queirós, 2013, p. 43). Dessas comunidades práticas fazem parte os professores, 

outros alunos, os auxiliares da ação educativa, os pais, etc. 

O meu núcleo de estágio é constituído por mim, pelos meus colegas e 

professor cooperante. No que diz respeito aos meus colegas, tenho a dizer que 

já nos conhecemos e temos uma amizade há algum tempo. Conheço um dos 

meus colegas, desde criança, dando os primeiros passos como seres juntos. A 

outra minha colega conheço desde o 1º ano de licenciatura, apesar de 

relacionarmo-nos mais a partir do momento em que entramos no mestrado para 

a mesma turma. Foi um ano duro, por vezes esgotante e desesperante, outras 

vezes foi extasiante e de uma vivência de sentimentos incrível. Percorremos todo 

o espetro de emoções, que nos levavam a questionar o porquê de ali estarmos, 

mas, também conseguimos ter a certeza daquilo que queríamos. 

Reuníamos todas as quintas feiras à tarde para reuniões com o professor 

cooperante, onde demonstrávamos os nossos anseios, debatíamos ideias e 

preparávamos o decorrer do ano letivo em cada uma das turmas, desporto 

escolar e atividades de assessoria da direção de turma. 

Sempre nos ajudamos uns aos outros, acompanhando o processo de cada 

um sempre que possível, juntos partilhamos ideias, organizamos eventos e 

auxiliamo-nos. Este espírito fez com que houvesse uma grande entre ajuda, 

levando a que não estivéssemos “sozinhos” nesta experiência. 

 

 

 

10ºB – Os tripulantes do meu navio 

 

O começo de toda uma experiência repleta de novas aprendizagens foi 

constituída por 25 alunos, dos quais 9 são do sexo feminino e 17 são do sexo 
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masculino. Os mesmos frequentam o 10º ano do ensino secundário, do curso 

Científico-Humanístico de Ciências de Tecnologia, da Escola Secundária Alberto 

Sampaio. 

Turma peculiar, com muitas coisas em comum e muitas coisas diferentes. 

Todos diferentes, mas todos motivados na EF, surpreendiam-me todos os dias 

numa relação de respeito e entre ajuda. Este era um verdadeiro grupo de alunos 

virados para o desporto. Durante o ano fui constatando que eram diferentes, que 

não haviam turmas como a minha na escola (ESAS e demais). Em conversa 

como professor cooperante, comparando com as dos meus colegas estagiários, 

outros professores da escola e da comunidade da FADEUP apercebi-me que era 

raro existir um conjunto de alunos que olhava para o desporto e para as aulas 

da forma que eles o faziam. Ainda me lembro da primeira aula em que me 

apercebi do seguinte “o facto de os alunos serem competitivos, põem o máximo de empenho 

no mínimo que fazem e após o exercício dos 10 passes deveriam realizar uma tarefa que os 

acalmasse do ponto de vista fisiológico pois, notava-se uma grande intensidade nos exercícios 

que eram propostos” (In reflexão da Aula 3 e 4 – 21 de setembro de 2016). Este 

“desabafo” da minha parte é aquilo que a turma sempre foi, aquilo que 

apelidávamos de Ferrari. 

 Na turma a maioria dos alunos gosta de Educação Física, apenas 1 aluna 

não gosta. Apenas 5 alunos não praticam qualquer modalidade, sendo que a que 

tem maior número de praticantes é o Futebol (cerca de 9), de seguida o 

Basquetebol (3ª alunos), Orientação (1 aluno, pratica também Atletismo), 1 

Atletismo (1 aluno), Ginástica (3 alunos), Andebol (1 aluno) e Futsal (1 aluno). 

Nas preferências temos no topo o Futebol com 12 alunos, seguido da Ginástica 

e Basquetebol com 4 alunos, 2 Atletismo e os restantes Andebol, Ginásio, 

Orientação, Badminton e Dança. A modalidade em que a maioria sente 

dificuldade é Ginástica, seguindo-se a Dança com 4 alunos, Atletismo com 3, 

Futebol e Voleibol com 2, Andebol e Badminton com 1 aluno. 
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5ºB – Os pequenos Bês 

 

A turma partilhada era o 5ºB composta por 23 alunos (13 raparigas e 10 

rapazes, com 3 elementos de idade igual 11 anos, 1 com 15 anos e 19 de 10 

anos). Verifica-se que 4 elementos estão acima da faixa etária. 

Por ter iniciado a prática pedagógica nesta turma no 2º período, devido às 

circunstâncias temporais disponíveis para o efeito, não consegui recolher dados 

a não ser os que a professora titular me forneceu. Assim sendo, na turma tinha 

18 alunos com o IMC normal, 3 com sobrepeso e 1 obeso. 

Sobre as aulas de EF, a turma caracterizava-se por ser heterogénea, bom 

nível de desempenho motor e fácil controlo da turma, talvez pelo facto de já 

existirem várias rotinas organizacionais definidas pela professora titular.  

Não foi realizada nenhuma observação formal no decorrer das atividades 

de aula dos alunos, apenas uma mais informal no sentido de perceber o 

ambiente de aula da turma. 

De referir que um dos alunos nunca compareceu a nenhuma aula, o que 

fez com que tivesse menos um aluno na participação da mesma. 
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Realização da Prática Profissional 

Área I : Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

Conceção da EF no contexto de Ensino 

 

A escola assume uma crise de legitimidade, devido à redução progressiva 

da sua aceitabilidade de reconhecimento social (Gomes, 2014). Não obstante à 

crise escolar, também a EF assume uma crise de legitimidade e uma pressão 

para a mesma. Segundo Crum (2012), a EF navega num mar realmente 

turbulento, tendo que lidar com as pressões de legitimação há já muito tempo.  

Realmente, a subsistência e a relevância da legitimação da EF na escola 

têm vindo a tornar-se fundamental, devido à situação preocupante em como é 

vista a disciplina escolar na sociedade atual. Aqui verifico que a EF ainda é vista 

com pouca relevância para a comunidade, assistindo usualmente a debates 

acerca da obrigatoriedade ou não no currículo escolar. 

Como referem Batista e Queirós (2015), a Educação Física é posta de lado 

comparativamente às disciplinas ditas convencionais, como é o caso do 

Português e da Matemática. Assim, assistimos a uma implementação furtiva de 

exames em todos os ciclos de ensino, numa aprendizagem baseada na 

aquisição e produção de conhecimentos, carecendo de criatividade e inovação.  

Sou da opinião que a EF é muito mais que o desenvolvimento da aptidão 

física e espaço recreativo. É nesta premissa que os autores supracitados 

afirmam que é necessário incorporar nesta disciplina práticas sistemáticas e 

carregadas de intencionalidade educativa, com significado cultural, capazes de 

proporcionar prazer aos alunos e fundada nos valores do desporto.  

Perante estes argumentos, temos de ter bem assente a perspética que nos 

apresenta Crum (citado por Batista & Queirós, 2015, p. 35), de que a EF pode 

deter três papéis principais: aquisição de condição física, a estruturação do 

comportamento motor e a formação pessoal, cultural e social. 

Esta disciplina torna-se indispensável ao currículo da escola pois, é a única 

que utiliza o desporto como uma forma específica de lidar com a “corporalidade”, 

enquanto sistema de comportamentos culturais, assinalado por normas, regras 
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e conceções socioculturais (Bento, 1999). Esta dimensão corporal ou de 

movimento é tão significativa que a escola deve ser chamada a permitir que o 

indivíduo se aproprie dela criticamente, de modo a exercer a sua cidadania 

(Batista & Queirós, 2015) 

Assim sendo, a EF vai para além do físico, onde surge como centro da ação 

pedagógica o movimento e o desporto enquanto matéria de ensino (Batista & 

Queirós, 2015). Segundo Bento (2008), os profissionais de EF são criadores do 

Homem, do seu corpo e, consequentemente, da sua alma. O mesmo autor refere 

que nós, professores de EF, somos agentes da perfetibilidade, da liberdade e do 

aprimoramento. Esta visão é de todo real e verdadeira, sendo o desporto capaz 

de promover todas estas realidades. 

Os jogos vieram oferecer à EF um conteúdo educativo, fundado no valor 

próprio do jogo, na matriz moral, cultural e social da sua prática, na sua finalidade 

de preencher, de prazer, sentimento de realização e de transcendência (Graça 

& Mesquita, 2009). Segundo a mesma autora os jogos desportivos têm na sua 

génese uma atividade lúdica e, de acordo com Caillois (cit. por Graça & 

Mesquita, 2009), não abarca todas as atividades de brincadeira ou jogo. Tudo 

aquilo que seja livre, espontâneo, sem referência a regras não se aplica ao 

lúdico. Sendo assim, o lúdico implica: aceitação do desafio, orientação para o 

objetivo, entrega, comprometimento com a atividade; vontade de superação, 

autodisciplina e método; empenhamento, esforço e persistência na tarefa; 

aquisição, domínio e aperfeiçoamento das competências específicas da 

atividade; qualidade de desempenho, rendimento e resultado (Graça & Mesquita, 

2009). 

Segundo Bento (1995, p. 170), “o desporto procura não apenas 

desenvolver o corpo, mas também assumir a tarefa do aperfeiçoamento moral. 

As atividades desportivas não se confinam ao resultado atlético, mas também 

procurar assumir a tarefa do aperfeiçoamento humano, da humanização dos 

humanos, da modelação, do desenvolvimento e formação da personalidade e do 

ser carácter moral”. Assim, o jogo procura ser o elo de ligação com a sociedade, 

de forma transmitir valores importantíssimos como o respeito, a cooperação, a 
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competição, a entreajuda e a interação, conseguindo sempre a transferência 

para a comunidade. 

A este ideal de autodisciplina poderemos afirmar que, no desporto, é um 

campo que se cultiva o rendimento com o objetivo de combate contra a moleza 

e a fraqueza do carácter (Bento, 1995). Seguindo a mesma lógica do autor, 

“batizado pelo ideal do aperfeiçoamento moral o desporto congrega um imenso 

valor pedagógico, exatamente por ser uma prática orientada para a obtenção de 

resultados e rendimentos, requerendo para tal um enorme empenhamento e 

mobilização pessoais” (Bento, 1995, p. 171). 

 

Análise dos documentos centrais 

 

Após a chegada à escola, tornava-se relevante a análise e interpretação 

dos programas nacionais de EF, concordando com Bento (2003) que afirma que, 

todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na 

conceção e conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino. Este 

desafio foi lançado pelo Professor Cooperante para o núcleo de estágio, antes 

do início do ano letivo, com especial em atenção ao 10º ano dos cursos 

Científico-Humanísticos e Tecnológicos, de forma a termos a capacidade de 

refletir sobre os mesmos para aquilo que iria ser o planeamento do ano letivo. 

De referir, que durante o 1º ano do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário foi feita uma análise aos programas, mas, uma 

nova revisão foi fundamental para que pudesse consolidar alguns aspetos. 

De acordo com o autor supracitado, o programa de ensino numa dada 

disciplina adota quase um “carácter de lei” e assume um lugar central no conjunto 

dos documentos para o planeamento e preparação direta do ensino pelo 

professor. Vou ao encontro com a opinião do autor pois, estes documentos foram 

elaborados como um guião, por forma a orientar o docente para o decorrer da 

sua profissão. Os programas estão delineados para, permitir que o professor 

seja acompanhado por uma linha orientadora de conceitos, conteúdos e 

estratégias que consigam levar o professor ao desenvolvimento dos seus alunos. 
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No que concerne ao Programa Nacional de Educação Física podemos dizer 

que o 10º ano é tido como um ano e consolidação do ciclo anterior (3º ciclo). É 

aqui, supostamente, que o professor procura atingir a homogeneidade, por forma 

a que os alunos, que transitaram do Ensino Básico para o Ensino Secundário 

com dificuldade, consigam ter os mesmos conhecimentos dos restantes colegas 

mais avançados no conteúdo e na especificidade do mesmo.  

No entanto, no 11º e 12º ano, as matérias obrigatórias no 10º ano são 

lecionadas em níveis mais avançados e específicos, enquanto que as matérias 

alternativas são lecionadas em todos os níveis (introdutório, elementar e 

avançado). No que diz respeito ao 11º e 12º ano existe a possibilidade de os 

alunos/turma poderem escolher as matérias de ensino em que pretendem 

aperfeiçoar as suas capacidades. Assim, os alunos ganham o poder de 

decidirem ter as matérias que mais gostam ou que simplesmente preferem no 

meio escolar. Portanto, devido às variadas experiências que têm, os alunos 

depois de terminado o secundário, poderão continuar a prática desportiva fora 

do contexto escolar. Esta escolha por parte dos professores ou alunos terá de 

incluir, em cada ano, duas matérias de Desportos Coletivos, outra de Ginástica 

ou Atletismo, uma de Dança e duas das restantes (matérias alternativas). 

Análise dos documentos locais 

A planificação do processo educativo é extraordinariamente complexa, 

pluridimensional e multiforme, visto que a programação e direção dos fatores e 

momentos essenciais e decisivos, requerem dois níveis: o nível das indicações 

gerais e centrais; o nível das indicações locais, relativas a cada situação, 

específicas e particulares (Bento, 2003). Assim, e segundo o autor supracitado, 

os documentos de planificação, elaborados no nível das exigências e indicações 

locais devem ser o mais concretos possível nas posições essenciais. 

Depois de presente aquilo que refere o autor, torna-se fundamental ao 

professor analisar e guiar todo o seu processo de planeamento, no decorrer da 

sua ação, de acordo com o seu contexto e com base nos programas dispostos 

para o efeito. 
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Portanto, é preponderante a análise e reflexão dos documentos que temos 

ao dispor na ESAS e que regem o Agrupamento. Os documentos são: o PE 

(Projeto Educativo, Regulamento Interno (RI), referenciais e PAA (Plano Anual 

de Atividades). 

Relativamente ao PE, o mesmo encontra-se elaborado para o triénio de 

2016 a 2018, estando lá exposta a organização do Agrupamento. A mesma está 

explanada de forma a estarem descritas a escola sede (ESAS), a escolas dos 2º 

e 3º ciclos e as escolas de 1º ciclo e Jardins de Infância. Há também uma menção 

às bibliotecas existente na comunidade educativa, bem como as oficinas e 

clubes. Seguidamente é descrito o contexto como por exemplo, os alunos, com 

um subgrupo dos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), a 

descrição das famílias e dos recursos humanos (pessoal docente e não docente. 

Também existe os princípios e valores que orientam o Agrupamento, bem como 

as metas e estratégias da escola, nos âmbitos do sucesso educativo e da 

organização e gestão da escola. Por fim, é falado sobre o acompanhamento e 

avaliação. 

Quanto ao RI da ESAS, é um documento que regula e orienta toda a ação 

educativa.  Propõe um conjunto de práticas que pedagógicas que estimula a 

consciências dos deveres e direitos de cada membro da comunidade educativa, 

da liberdade e da responsabilidade, para que os alunos consigam, ao longo da 

frequência da escola, consolidar valores, atitudes e competências que permitam 

simplificar a sua inclusão na vida em comunidade. O mesmo contribui para a 

formação integral dos alunos e um meio para a realização profissional e 

satisfação pessoal de todos. Assim, afirmo que o RI define o regime de 

funcionamento o Agrupamento, desde os seus órgãos de administração e 

gestão, às estruturas de coordenação e orientação educativa, aos Serviços de 

Administração Escolar, técnicos e técnicos-pedagógicos, bem como estabelece 

direitos e deveres para todos os membros da comunidade educativa. 

No que concerne ao PAA do departamento de EF estão atribuídas várias 

atividades extracurriculares que decorreram ao longo do ano letivo no 

Agrupamento. Na Área II iriei falar melhor delas, mas, ficam aqui inumeradas: 

Troféus ESAS, taça ESAS, torneio de Voleibol 2x2, torneio de Futsal, torneio de 
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Basquetebol 3x3, torneio Aniversário da Universidade do Minho, corta-mato, 

corta-mato distrital, megasprint, megasprint distrital e torneio de badminton. As 

atividades aqui explanadas estão em consonância com a identidade e história 

da escola, com vista a que haja a promoção da mesma, ou seja, educação cívica, 

formação integral dos alunos, cultura em geral e o sucesso educativo. 

Por fim, na ESAS o departamento de EF construiu referenciais para as 

distintas matérias de ensino. Este documento serve para nortear a ação dos 

professores de EF e nivelar a aprendizagens dos alunos, para poderem 

pormenorizar os objetivos fundamentais dos programas de EF. A leitura e 

reflexão dos mesmos fez com que notasse as diferenças que existem entre os 

documentos da ESAS e os programas nacionais de EF. Verifica-se tal facto pois, 

a análise a nível locais dos mesmos fez com que a interpretação fosse diferente. 

Planeamento 

“A planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao 

sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização 

prática” Bento (2003).  

O planeamento é uma tarefa importantíssima para a realização da prática 

docente que regula o comportamento da ação, assumindo as funções de 

motivação, orientação e transmissão de vivências e experiências. Desde modo, 

o planeamento da ação pedagógica assume a supervisão do processo de

Ensino-Aprendizagem, servindo de guião durante a ação, permitindo-nos regular 

e controlar a evolução do método. 

Para Bento (2003), a uma melhor qualidade de ensino está inerente um 

nível mais elevado de planeamento e preparação. Ou seja, quanto mais 

pormenorizado for o nosso planeamento irá contribuir para um ensino mais 

capaz, com mais qualidade e de, efetivamente, conseguir registar evoluções 

significativas. 

Para o mesmo autor (2003), a planificação é a esfera de decisão onde o 

docente pré-determina os efeitos a atingir no ensino. Baseando-me neste 
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pensamento estabeleci à priori, no meu EP, conceitos, fundamentos, conteúdos 

e objetivos que pretendi abranger durante a minha atuação enquanto docente 

durante este ano letivo. Assim, a construção do um plano foi mais fácil quando 

tinha bem ciente aquilo que pretendia atingir. 

Segundo (Rink, 1985), existem o planeamento ocorre em três níveis. No 

nível mais elevado os professores executam um plano para um ano, no nível 

seguinte dividem o currículo em unidades de instrução, tópicos ou temas mais 

abrangentes e por último, o plano de aula considerado a unidade mais focada e 

menor período de tempo em que planeiam. 

 Como refere Bento (2003), “o plano visa a preparação e realização 

racionais do ensino e, por isso, deve conter tomadas posição ou decisões acerca 

das componentes mais relevantes da atuação didática e metodológica do 

professor: objetivos, conteúdo ou matéria de ensino, formas de trabalho, 

atividades de grupos, meios, etc.”. O autor supracitado refere que os 

planeamentos em EF relacionam a direção essencial das exigências e conteúdo 

programáticos com a situação pedagógica concreta. 

 Desta forma, o planeamento tem um conjunto de tarefas sistematizadas, 

com continuidade e distribuição temporal e de progressão. Abaixo irei discorrer 

sobre cada um dos níveis de planeamento, tendo bem ciente que todos se 

interligam. 

 

 

Plano Anual – A prática distribuída 

 

O plano anual é um plano de perspetiva global que pretende situar e 

concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas (Bento, 

2003). Segundo este autor, trata-se de um plano sem pormenores de atuação 

ao longo do ano, solicitando, no entanto, trabalhos preparatórios de análise e de 

balanço, assim como reflexões a longo prazo, tais como: a determinação os 

objetivos do ano, com base nos objetivos do programa, distribuição das aulas e 

de matérias e a planificação global da matéria nos diferentes ciclos, tendo em 

conta as datas de controlo de rendimento e de outros pontos altos. 
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Assim, neste nível de planeamento temos um guião a nível macro, que nos 

permite organizar, estruturar e calendarizar os conteúdos de ensino ao longo do 

ano letivo. 

Colocada toda esta introdução, parti para a elaboração do planeamento 

anual, tendo um contorno diferente das metodologias apresentadas 

maioritariamente para o efeito. Segundo Barroso (cit. por Carvalho, 2006) em 

cada escola existe um conjunto de fatores organizacionais e processos sociais 

específicos que relativizam a cultura escolar. Sendo assim, na ESAS existe há 

já algum tempo uma forma diferente do tradicional de planear e trabalhar, chama-

se “prática distribuída”. Este foi também um desafio lançado pelo PC, de forma 

a que conhecêssemos uma prática não muito falada no meio escolar. Esta forma 

de atuar perante o planeamento, consiste em distribuir ao longo do ano as 

matérias de ensino, umas mais concentradas outras mais distribuídas, tendo por 

vezes na mesma aula duas modalidades diferente. Isto significa que existem 

blocos de matérias mais sucessivos em termos temporais e outros mais 

dispersos. De outro modo e segundo Oliveira (2016), ao disponibilizarmos estes 

estímulos difundidos ao longo do ano letivo, acaba por permitir que a retenção 

da aprendizagem de determinado skill/conteúdo seja maior, não tendo que 

aplicar mais tempo em anos futuros na aquisição de determinado 

comportamento. Desta forma, procura-se evitar o recomeço da aprendizagem de 

determinada matéria. Apesar de a escola acreditar neste tipo de metodologia, 

ainda não existem estudos que comprovem aquilo que a prática nos traduz. 

Mesmo assim, é de ressalvar que um determinado conteúdo como uma 

coreografia de dança, deve ser estimulado o mais concentrado possível, sob 

pena de perder a aprendizagem que até então se tenha registado.  

Este tipo de prática de ensino permite que numa mesma aula sejam dados 

vários estímulos, de conteúdos diferentes. Assim, podemos separar a turma 

durante a aula, com o objetivo de potenciar a aprendizagem. Deste modo, 

podemos trabalhar inúmeras coisas, como figuras que precisam de ser corrigidas 

individualmente, trabalhar o sentido de autonomia e responsabilidade dos 

alunos, e ao incidirmos numa ação de feedback individual acabamos por 

potenciar a aprendizagem de melhor forma. Com este tipo de metodologia torna-
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se mais difícil a aplicação do Modelo de Educação Desportiva (MED), mas não 

impossível pois, acabamos por ter de criar novas formas de atribuição de 

classificação e dar a autonomia e filiação (ajudar a sua equipa a evoluir) que são 

algumas das características preconizam o modelo. Um dos entraves deste 

modelo é conseguir registar os níveis de aprendizagem, em tão pouco tempo, 

como numa abordagem distribuída por blocos de matéria e a maior exigência ao 

nível da gestão e organização por parte do professor. 

Duas características que influenciam toda a atividade de lecionação são os 

recursos espaciais, temporais e materiais. No meu caso na planificação anual 

das matérias que iria lecionar, acabei por estar dependente do roulement de 

instalações e também pelo conhecimento da meteorologia de acordo com a 

cidade e a estação do ano. No caso do atletismo teria de lecionar fora do 

pavilhão, pois é lá que se encontra a pista de atletismo e a caixa da areia. Por 

isso mesmo, os estímulos dessa modalidade foram projetados para o 3º período, 

situação temporal em que normalmente se encontra propício à utilização do 

espaço exterior, com a exceção do salto em altura que teria de ser dado em 

espaço indoor. Nos restantes conteúdos programáticos como Andebol, 

Basquetebol e Futebol, foram mais facilmente distribuídos pelo tempo por haver 

capacidades espaciais para o efeito. Já a Ginástica, apenas poderia ser 

lecionada nos Ginásios, com a exceção do minitrampolim. Dança era outra das 

matérias de ensino que perspetivei lecionar nos espaços interiores da escola. 

Assim, este tipo de planificação assume-se complexa e trabalhosa, mas, 

que permite retirar melhores resultados e níveis de motivação para os alunos. 

 

A Unidade Didática – Nível Meso 

 

Segundo Bento (2003), o plano anual subdivide-se em períodos, cada um 

com diferentes unidades de matéria. Este autor refere que a duração de cada 

unidade didática está dependente do volume e da dificuldade das tarefas de 

ensino e aprendizagem, de princípios psicopedagógicos e didático-

metodológicos, bem como do programa de EF. Assim, quanto maior for a 
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quantidade de conteúdos a abordar de determinada modalidade, maior será o 

tempo empregue para complementar a Unidade Didática referente. 

Este planeamento também depende do ciclo em questão pois, como refere 

Bento (2003, p. 60), “os diferentes ciclos de formação constituem um todo, 

atuando, por um lado, como preparação dos seguintes e, por outro lado, como 

aperfeiçoamento ou estabilização do já adquirido”.  

Para além do ciclo em que o professor se encontra a lecionar, o conteúdo 

e a estrutura do plano de cada unidade depende dos objetivos, das informações 

sobre a matéria e das linhas metodológicas do programa e do plano anual 

(Bento, 2003). 

Assim, e segundo o mesmo autor (2003), o planeamento ao nível meso, 

pretende garantir uma sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e 

organizar as atividades do professor e dos alunos, tendo em vista o 

desenvolvimento dos alunos. Deste modo, criei as UD segundo o Modelo de 

Estrutura do Conhecimento (MEC) de Vickers (1990). Para esta autora o MEC 

divide-se em oito módulos: 1) estrutura do conhecimento; 2) análise das 

condições de aprendizagem (envolvimento); 3) análise dos alunos; 4) 

determinação da extensão e sequência dos conteúdos; 5) definição dos 

objetivos; 6) configuração da avaliação; 7) desenho das atividades de 

aprendizagem (progressões de ensino); 8) aplicação em prática de todos os 

conhecimentos. 

 Numa primeira fase (Módulo um) examinei a matéria de ensino nas quatro 

categorias transdisciplinares segundo a autora supracitada (Vickers, 1990): 

Habilidades Desportivas, Aptidão Física, Cultura Desportiva e Conceitos 

Psicossociais. Este módulo define-se como sendo mais teórico, traduzindo-se na 

extensão dos conteúdos programáticos de uma determinada matéria de ensino, 

do 10º ano da ESAS. Ao construir este módulo, e após conclusão do mesmo, 

senti que tinha sempre um suporte teórico para todas as minhas ações enquanto 

lecionava determinada matéria. 

Em seguida, era crucial a caracterização do envolvimento e do contexto 

para perceber as capacidades da escola, conseguindo também antecipar 

qualquer cenário (Módulo dois). Aqui, expus todos os recursos espaciais e 
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materiais que tinha disponíveis para as aulas da matéria em questão, como por 

exemplo, condições locais da educação, condições de aprendizagem e gestão 

de equipamentos. Após isto, tornava-se fundamental caracterizar os alunos da 

minha turma, que foi o passo seguinte (Módulo três). Ao ter uma análise à priori 

dos meus alunos tornou-se extremamente facilitador, no que à lecionação da 

matéria de ensino diz respeito. 

Depois de exposta todos elementos essenciais para análise de todos os 

pontos, estava no momento certo para a próxima fase, ou seja, de decisões. 

Nesta fase, e segundo Vickers (1990), comecei por definir a extensão da EF e 

da Matéria de Ensino (Módulo quatro), calendarização em função dos conteúdos 

e das atividades planificas ao nível da escola, departamento de EF e ainda 

analisar as condições externas à aula (clima, horário, …). De referir, que neste 

período surgiram imensas dúvidas e questões sobre que quais os conteúdos 

mais relevantes e a extensão dos mesmos. Tornou-se preponderante as 

discussões e reuniões em NE para limar muitas das questões que ambos 

tínhamos, num contexto de partilha e cooperação.  

Em seguida, percorri as quatro áreas de extensão da EF, quatro categorias 

transdisciplinares, onde os objetivos essenciais por área, considerando as 

competências do nível de ensino, foram aqui tratados (Módulo cinco). Estes 

objetivos tinham de ser claros, concretos, realistas e enquadrados com a 

realidade que tinha. Só neste encadeamento é que se consegue produzir 

resultados, com vista sempre à aprendizagem por parte dos alunos. 

Com tudo o que ao planeamento diz respeito finalizado, objetivos definidos, 

chegava o instante da definição da avaliação do processo de E-A e 

concretização, ou não, dos objetivos. Assim, procedi à construção do Módulo 

seis, onde tive em atenção os aspetos da avaliação, procurando responder ao: 

Porquê? Como? O quê? Quando? Após estas respostas, complementei com as 

formas de avaliação (inicial, diagnóstica, formativa e sumativa) e critérios de 

avaliação. Devido à forma peculiar de trabalhar, com matérias dispersas ao longo 

do ano letivo, forma realizadas no final de cada período avaliações formativas de 

acordo com as modalidades estabelecidas no planeamento anual, ficando a 

avaliação sumativa para o final do ano letivo (conclusão da UD). Todo o processo 
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avaliativo foi baseado em critérios, com vista o jogo (na sua maioria), visto ser 

mais justo e compreensível por parte dos alunos. Assim, defini os critérios de 

avaliação com base nos objetivos, com a intenção de analisar as evoluções 

registadas ao longo do processo de E-A (avaliações formativas), e aquilo que os 

alunos conseguiam fazer no final da UD (avaliações sumativas). 

Com tudo isto feito, apenas faltava construir as progressões 

interrelacionadas das áreas de extensão da EF (Módulo sete). Aqui foi decidido 

a forma integrada de planear as habilidades motoras, a aptidão física, a cultura 

desportiva e os conceitos psicossociais, e ainda sobre as metodologias em que 

lecionei as atividades físicas desportivas (Jogos Desportivos Coletivos, MED, …) 

Por fim, com a material todo produzido até então, tinha todos os meios 

disponíveis para colocar todo trabalho de planificação, reflexões e avaliações em 

prática. Todo este trabalho, iria estar expresso/contemplado no plano anual, 

plano da UD e planos de aula. 

Em jeito de reflexão, todo este processo foi demorado e trabalhoso. Apesar 

disso fiquei sem dúvida com uma boa base para todo o processo de E-A. 

Plano de Aula – O Projeto 

O plano de aula assume-se como o nível de planeamento mais 

pormenorizado possível, correspondendo a um nível micro. Este plano 

acompanha as reflexões anteriores à realização metodológica e ao balanço das 

atividades concretas do professor e dos alunos (Bento, 2003). De acordo com o 

autor, anteriormente citado (2003, p. 63), “a preparação da aula apoia-se no 

planeamento de longo prazo”, ou seja, baseia nos planos a nível macro 

(Planeamento Anual) e a nível meso (Unidades Didáticas). Tendo em conta o 

seguimento de ideias de Bento (2003), a preparação da aula é feita com precisão 

dos seus objetivos (já estabelecidos na UD). Refiro que a mesma deve estimular 

o desenvolvimento dos alunos.

Por sua vez Rink (1985) afirma que planear uma aula é difícil, porque 

quanto mais um professor é específico a descrever os seus objetivos, mais difícil 

se torna planear. Concordo quando a autora supracitada (1985), declara que 
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para os professores mais inexperientes, ou professores que ensinem um novo 

conteúdo, têm de planear com maior detalhe do que os professores com mais 

experiência, ou que não tenham de ensinar um novo conteúdo. 

Durante este ano revi-me um pouco naquilo que disse Bento (2003), 

quando afirma que a aula não é apenas a unidade organizativa essencial, mas 

sobretudo a unidade pedagógica do processo de ensino. Como afirmava o nosso 

PC, “as aulas são o nosso grande centro de atuação, é para a mesma que o 

nosso trabalho converge”. Esta ideia é de todo verdade e fidedigna pois, todo o 

nosso trabalho de análise, reflexão e planeamento tem me vista a preparação da 

aula para que possamos ter uma melhor prestação da mesma, antecipando 

algum problema que possa existir.   

Outra das anotações que o PC ia fazendo é que para ele, e depois 

“comunguei” um pouco da sua opinião, deveríamos chamar aos “planos” uma 

designação diferente como “projetos”. Na atuação da prática pedagógica acabou 

por fazer todo o sentido, pois em todas as aulas “fugíamos” ao planeado, ou por 

o tempo ser escasso para determinado conteúdo, ou estar a correr tão bem e 

querer continuar a potenciar estímulos de determinado conteúdo. Em discussão 

em sede de NE debatíamos várias vezes, chegando à opinião que um plano é 

algo imutável, mas o projeto é passível de alterações, ou seja, uma projeção 

daquilo que pretendemos, mas que pode ser sempre modificada. Como refleti na 

Aula 21 e 22 “Como refere Zélia (2016, p.4), o estudante estagiário deve planear 

tendo em conta decisões de ajustamento. Para mim este é um dos pontos mais 

importantes, para um profissional de qualquer área, especialmente na docência 

pois, temos um plano bem delineado para os nossos alunos que são a nossa 

audiência, mas também atores e o reflexo do nosso trabalho”. 

Relativamente à estrutura do plano de aula por mim idealizado, iniciava-se 

com um cabeçalho que apresentava o documento, a identificação do professor 

cooperante e o professor estagiário, a data, duração, turma, aula, nº de alunos, 

local (ESAS) e o espaço (influenciado pelo roulement).  

Este plano era constituído por cinco colunas: parte da aula (inicial, 

fundamental e final), tempo (duração), objetivos comportamentais, situações de 

aprendizagem e componentes críticas referentes a cada uma delas. Esta 
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organização era relevante para me orientar segundo o planeamento anual e da 

UD, conseguindo enquadrar-me sempre durante o ano letivo. 

Por último, importa colocar a anotação de que os alunos mostravam 

interesse pelo documento do plano de aula, gostavam de analisá-lo e 

questionavam-me o porquê de ter de o fazer para todas as aulas. Retiro duas 

ilações deste procedimento, a primeira é que os alunos iam para cada aula 

sabendo que havia sempre uma grande preocupação, da parte do professor 

deles, para que a aula estivesse o mais bem organizada possível; a segunda é 

que para cada plano eu tinha que me empenhar ao máximo em todas as 

componentes, visto que os alunos poderiam ter a curiosidade de o ver. 

Realização do processo de Ensino de Aprendizagem 

Primeiro contacto e impressões  

Chegava o momento do primeiro contacto, cumprimento e impressões com 

aqueles que iriam ser os alunos que me iam acompanhar ao longo deste ano. 

Foi no dia 20 de setembro de 2016, pelas 11h e 50, que iniciei o meu percurso 

com estes grandes seres humanos. Como referi na reflexão da aula 1 e 2 “na 

minha opinião esta aula serviu de muito, conseguindo perceber o perfil dos alunos que tenho 

para lecionar (…) e a sua disponibilidade para encarar o desporto”. A par disto, sentia uma 

ansiedade enorme em conhecê-los e a troca de impressões.  

Por ser um momento importante para o princípio da minha prática docente, 

eu e os meus colegas de NE preparamos uma apresentação mais formal para 

podermos causar uma boa primeira impressão nos alunos. Assim, a aula 

decorreu num dos auditórios da escola, onde foi apresentada a disciplina de 

forma muito objetiva, as suas regras e tudo aquilo que era relevante para o efeito. 

Outra das coisas que achei necessário produzir foi a criação de rotinas pois, 

como afirma Doyle (cit. por Rosado & Ferreira, 2009, pp. 185-206), a gestão de 

aspetos ligados à organização, regulação da ordem e disciplina, é fundamental 

na criação de ambientes positivos de interação e aprendizagem, envolvendo a 

boa gestão de regras, das rotinas, das expetativas, das consequências, e da 

monitorização e avaliação. 
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Este primeiro contacto com os alunos serviu sobretudo para me nos 

conhecermos pois, como a primeira impressão é muito importante, a meu ver, 

quis tudo que decorresse na perfeição. Apesar de estar habituado a lidar com 

grupos e a comunicar com eles, este era o primeiro momento em que “despia” o 

fato de aluno e “vestia” o de professor. Passava a ter a obrigação de ter uma 

postura diferente àquela que podia ter até então. Neste momento tudo se 

começou a encaminhar para uma visão mais geral, integradora e escolar da 

situação, que até então tinha apenas imaginado. Com a paixão sempre presente 

do treino de futebol, foi muito fácil chegar aos alunos pois, a maioria deles eram 

praticantes da modalidade, e outros tantos eram acérrimos adeptos de desporto. 

A isto, aliava-se o facto de ter um conjunto de alunos praticantes de várias 

modalidades que permitia que o meu discurso se tornasse mais acessível, no 

que aos exemplos diz respeito.  

Após a minha apresentação, pedi para que cada aluno se apresentasse, 

de modo a que todos nos ficássemos a conhecer. Na minha opinião o facto de 

me apresentar de uma forma descontraída, mas formal, permitiu que os alunos 

se desinibissem para se darem a conhecer perante os seus colegas. A 

circunstância de eles serem muito curiosos sobre tudo, possibilitou que não 

existissem momentos em que precisasse de chamar à atenção sobre algum tipo 

de comportamento.  

No final desta apresentação, senti que o facto de ter uma idade próxima da 

deles permitiu que fosse simples aproximar-me deles numa primeira instância. 

Este fator teve de ser bem administrado por mim, para que os alunos 

compreendessem que não existiriam “barreiras” na nossa comunicação, mas 

que ambos tínhamos papéis diferentes naquele processo. O que retratei 

também, na minha reflexão da aula 1 e 2 foi que “encontrei nesta turma uma 

multiculturalidade enorme, informação que me vai levar a investir mais ainda no conhecimento 

do conteúdo pois, preciso de chegar a todas as modalidades aqui representadas”. Sendo 

assim, vou ao encontro da opinião de Rosado e Mesquita (2009, p. 26), quando 

afirma que “Numa sociedade marcada por profundas mudanças sociais e 

económicas, o desporto e a atividade física são chamados, mais do que nunca, 

a cumprir a sua missão”. Assim sendo, o desporto é considerado promotor da 
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interação e ligação entre pessoas muito distintas (neste caso a nível desportivo 

e até a nível geográfico), capaz de ser o meio integrador para esta “micro 

sociedade”. 

Num segundo contacto com os alunos nutri uma certa ansiedade, 

associada ao facto de ter a primeira aproximação dos alunos no espaço formal 

de aula. 

“Até ao início desta aula, sentia um pouco de ansiedade. A isto, estava associado o facto 

de ser a minha primeira aula enquanto professor, o primeiro contacto no espaço de Educação 

Física e, também, verificar realmente o nível em que os alunos se encontravam”. Reflexão da 

aula 3 e 4 

 Este era o primeiro momento em que colocava em prática aquilo que 

aprendi nas aulas teóricas na FADEUP, todos os anseios e medos eram 

colocados à prova, o tal momento especial para o qual orientei todo o trabalho. 

Relação pedagógica professor-aluno 

A relação pedagógica entre professor e aluno é muito importante, porque 

uma boa ligação entre estes dois intervenientes é um dos fatores que contribui 

para o sucesso do processo de E-A. Segundo Vaz et al. (2015, p. 272), “a criação 

de um clima motivacional nas aulas de EF que integre e relacione os seus vários 

elementos, o professor, os alunos e a situações do dia-a-dia, deve ser cada vez 

mais uma preocupação, uma vez que o sucesso do processo de ensino e 

aprendizagem está dependente da interação que existe entre eles”. 

Desde início, sempre tentei estabelecer uma relação positiva com os meus 

alunos, algo que acho extremamente importante. Como referem Rosado e 

Ferreira (2009), a criação de um ambiente adaptado de aprendizagem envolve 

a aptidão de se ajustar o nível das tarefas à experiência anterior e ao nível de 

prática dos alunos. Este ambiente positivo e ajustado a todos os intervenientes 

faz, com que seja possível uma maior taxa de aprendizagem dos alunos e a 

capacidade de estarem motivados na tarefa. Como advogam Garcia e Navarro 

(2012), a relação professor/aluno é o cerne do processo pedagógico. Esta 

afirmação parece-me inteiramente justa visto que, se tal interação for ativa e 

positiva corresponderá ao melhor entrosamento de ambas as partes. 
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Primeiramente é necessário referir que, de acordo com Amado (cit. por 

Amado et al., 2009) dá-se o nome de relação educativa quando se estabelece 

entre uma ligação dois seres humanos, um deles procura, de forma mais ao 

menos sistemática e intencional, transmitir ao outro determinados conteúdos 

culturais. Com esta afirmação podemos declarar que na escola, em vários 

momentos se estabelecem relações educativas, ocorrendo isto dentro e fora do 

espaço de aula. Mais detalhado é o conceito de relação pedagógica, que 

segundo Estrela (citado por Amado et. al, 2009), compreende o “contacto 

interpessoal” que se institui, num espaço e tempo delimitados, no decorrer do 

“ato pedagógico”. Esta relação implica o modo que os alunos percecionam a 

ação do professor, no domínio do respeito, competência, justiça relacional e da 

gestão dos poderes (Amado et al., 2012). Já Postic (1984, p. 12), afirma que “no 

ensino, a relação pedagógica estabelece-se por intermédio do trabalho escolar, 

definido por programas que contêm objetivos explícitos, efetuado no respeito 

pelas modalidades fixadas pelas instruções ou circulares oficiais, num meio 

arquitetural específico, segundo o ritual da utilização do tempo. 

Ao longo deste ano letivo construí uma relação, etapa a etapa, conquista a 

conquista, obtendo uma relação excelente com os alunos da minha turma. Neste 

período de tempo não faltou respeito mútuo, reconhecimento de competências 

e todos os outros domínios enunciados acima. O facto de esta relação ter este 

tipo de caráter fez com que tivesse um bom clima de aula e, consequentemente, 

que isso influenciasse o decorrer das mesmas. 

Durante este ano os alunos demonstraram uma grande afetividade por 

mim, envolviam-se no processo de Ensino-Aprendizagem de uma maneira muito 

coesa e interessada. Foram diversas as vezes que, ao longo do ano, me 

perguntariam o que seria abordado na aula seguinte, ou também vir questionar-

me sobre a minha perceção acerca da sua prestação nas aulas. A par deste 

clima mais ligado à parte formal de ser professor, foram também inúmeras as 

vezes em que tive de ouvir, falar, interpretar e aconselhar a maior parte dos 

alunos, seja a nível académico, seja a nível pessoal. Eu era visto pelos alunos 

como um professor, mas inicialmente eram muito tímidos e com receio de ter 

uma postura mais próxima de mim. No seguimento do ano, conseguiram ver 
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facetas mais adjacentes às deles, sem nunca perderem a noção para quem 

falavam, ou como se comportavam. Os alunos demonstravam um enorme 

respeito e apreço por mim, algo que lhes era retribuído, resultando numa melhor 

gestão do ensino no decorrer do ano. Este clima de aula foi deveras importante 

para todo o processo de E-A, que ao longo deste tempo foi sinónimo de aulas 

dinâmicas, interativas e motivantes. 

Como referem Rosado e Ferreira (2009), o sistema social dos alunos 

advém dos seus objetivos. Os mesmos autores (2009) afirmam que a otimização 

do ambiente de aprendizagem impõe a consideração do sistema de relações 

entre o professor e o aluno. A motivação nas aulas de EF é determinada pelos 

objetivos que os alunos apresentam para realizar as tarefas (Vaz, J. el al., 2015). 

Esta ideia vai ao encontro daquilo que é a minha opinião, apesar do professor 

influenciar o clima motivacional da aula, este acaba por também ser influenciado 

pelo empenho que cada aluno coloca nas tarefas. Posto isto, acrescento que os 

meus alunos eram focados, objetivos e muito empenhados na tarefa, e nas aulas 

de EF, o que influenciava toda a perspetiva que eu teria de uma próxima aula, 

aguardando sempre o máximo envolvimento deles. Assim, na minha opinião 

consegui produzir uma das componentes fundamentais na criação de ambientes 

de aprendizagem, o entusiasmo, que segundo (Rosado & Ferreira, 2009) que 

pode ser utilizada como uma arma negocial para os alunos, conseguindo passar 

essa energia para os alunos. 

Controlo e gestão da turma 

Para a gestão da aula existem um conjunto de 5 aspetos que influenciam a 

condução da mesma: os alunos, os materiais, os exercícios, o tempo e o espaço. 

Para cada um destes aspetos, segundo Rosado e Ferreira (2009, p. 189) 

“corresponde um plano de ação do professor, que tem, ainda, por objetivo a 

gestão do tempo, dos espaços, dos materiais e dos alunos, visando obter 

elevados índices de envolvimento (…) fazendo uso eficaz do tempo”. 
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No que concerne à gestão da sala de aula diferenciam-se, do ponto de vista 

temporal, estratégias específicas do início do ano, estratégias para iniciar aula e 

estratégias de motivação e manutenção do interesse da turma (Santos, s.d.). No 

início do ano, e de acordo com o autor supracitado, corresponde a estratégias 

prévias às atividades, existe a necessidade de transmitir uma imagem de 

autoridade e organização, bem como o estabelecimento de regras. No início da 

aula consiste em na utilização de rotinas, marcando o início das atividades, 

através de uma atividade ou naturalmente informando que se vai iniciar. Para o 

autor, o importante é impor o ritmo para a aula começar. E por último a motivação 

e a manutenção do interesse estimulando-o, monitorizando o trabalho, dando o 

feedback, responsabilizar, adequar as atividades, variar os arranjos grupais, dar 

vivacidade à aula, utilizar uma linguagem clara e enquadrar os conteúdos.  

Este tipo de estratégias permite guiar o professor para um bom clima de 

aula, fazendo com que haja possibilidades de aprendizagem. 

Para Quina (2009), uma boa organização simplifica exponencialmente as 

condições de ensino e aprendizagem, mas, não é o essencial das aulas. Para o 

autor (2009), o essencial das aulas é a atividade e para tal, é necessário 

organizar bem, mas sem despender muito tempo. Assim, aqui fica exposto que 

a organização da aula é um tema consideravelmente importante e influenciador 

da condução positiva da mesma. Para mim este tema foi muito pertinente, por 

isso mesmo o meu estudo de investigação-ação baseou-se na gestão da aula e 

na otimização da mesma. 

 

“No início da aula tive um pequeno episódio com alguns alunos a chegarem 

atrasados, o que não se costuma verificar. Por eu confirmar que chegaram com 

mais do que tempo suficiente e sem justificação aparente para o devido atrasado, 

decidi aplicar um castigo aos que alunos que cometeram a infração (…) se bem 

que não sou muito defensor desta postura, realizei-o apenas pelo facto de os 

alunos que constituem a minha turma serem maioritariamente atletas e de não 

conotarem isto como uma punição severa, mas sim como uma chamada de 

atenção.” (Reflexão de aula 67 e 68) 
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Segundo Vaz, J. et al. (2015, p. 272), “a criação de um clima motivacional 

nas aulas de EF que integre e relacione os seus vários elementos, o professor, 

os alunos e a situações do dia-a-dia, deve ser cada vez mais uma preocupação, 

uma vez que o sucesso do processo de ensino e aprendizagem está dependente 

da interação que existe entre eles”. Este clima é influenciado por todos os 

elementos participantes na EF, e a produção do mesmo é uma inquietação no 

dia-a-dia do professor de EF, também porque é um elemento que no final irá 

ajuizar a sua prestação. 

Instrução 

Segundo Rosado e Mesquita (2009), não há dúvidas sobre o papel da 

comunicação na orientação do processo de E-A, independentemente do 

contexto em que se estabeleça. Os mesmos autores (2009, p. 70), afirmam que 

“a transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 

professores (…) sendo evidente a sua importância na aprendizagem”. De facto, 

a comunicação assume um papel demasiado importante no processo de E-A, 

sendo o professor o principal catalisador dessa envolvência. Um aspeto muito 

importante da comunicação vai ao encontro do que nos diz Guilherme (2015), 

que refere o professor tem a capacidade de contagiar positivamente o ambiente 

de aula, as mensagens que deseja transmitir e a envolvência dos alunos. 

Inicialmente a minha comunicação não era de toda a mais eficaz, processo 

pelo qual investi para que fosse a melhor possível. Por vezes podia ser 

descurado este processo, o que influenciava o nível de cativação dos alunos, 

para que o processo de instrução fosse o melhor. A comunicação assume 

diversas funções: Informação, controlo, motivação e expressão emocional 

(Rosado & Mesquita, 2009). Porém, nestes processos de comunicações existem 

um largo número de barreiras, que devem ser combatidas. Entre elas temos a 

perceção seletiva (vemos e escutamos de forma seletiva baseando nas nossas 

necessidades, motivos, etc.), a sobrecarga de informação (os alunos têm uma 

aptidão limitada de processar informações), a linguagem (as palavras têm 
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significados distintos para diferentes pessoas) e o receio de comunicar 

(ansiedade dos alunos, por exemplo) (Rosado & Mesquita, 2009). Seguindo as 

ideias dos autores, um dos aspetos que os professores devem considerar na 

otimização da comunicação é o nível de atenção que o aluno apresente. 

A instrução é definida por Siedentop (1991), como comportamentos de 

ensino que pertencem ao repertório do docente, para transmitir informação que 

esteja diretamente relacionada com os objetivos e os conteúdos do ensino. Da 

mesma, e segundo Rosado e Mesquita (2009), fazem parte todos os 

comportamentos, verbais ou não-verbais (exposição, explicação, 

desmonstração, feedback, entre outras formas de comunicação, nomeadamente 

não-verbal). Relativamente às comunicações não-verbais, Guilherme (2015) 

afirma que sendo o professor o responsável por todo o processo de E-A, e 

recorrendo às mesmas, tem a capacidade de fortalecer uma mensagem que seja 

transmitir envolvendo emocionalmente os alunos nas suas atividades e na sua 

evolução. 

Para Arends (citado por Rosado & Mesquita, 2009), existem quatro fases 

para apresentar informação aos alunos. Essas fases são de introdução inicial, 

apresentar os objetivos e induzir a prontidão, apresentação dos organizadores 

prévios e das matérias a aprender até à conclusão com interações 

encaminhadas à consolidação e generalização do raciocínio dos alunos. Para o 

autor anteriormente referido (2009) a transmissão de informação no início da 

sessão é o período de instrução é instável. 

Para Siedentop (1991) nos momentos de informação inicial o professor 

deve assegurar o desempenho de múltiplas tarefas, como por exemplo, a 

referência aos objetivos e ao interesse e à utilidade da sessão e a apresentação 

dos conteúdos fundamentais. 

Para Rosado e Mesquita (2009) tanto a definição de objetivos como o 

conteúdo são a referência para a organização do processo de instrução. 

Segundo Siedentop (1991), o início de uma sessão implica a apresentação do 

objetivo, a relação com as sessões anteriores ou seguintes, apresentação dos 

conteúdos, apresentação das condições de realização e das normas 

organizativas e controlo da compreensão da informação.  
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Um aspeto importante é a informação que é transmitida para os estudantes 

antes de uma atividade motora. Para Siedentop (citado por Rosado & Mesquita, 

2009) é importante ficar claro para os estudantes o objetivo dessa tarefa motora, 

os critérios de êxito e as disposições organizativas. 

As práticas motoras são o resultado do modo em como o processo de 

instrução é apresentado, contemplando os seguintes aspetos: “(1) a forma como 

a tarefa é apresentada; (2) a interpretação subjetiva do aluno; (3) as respostas 

cdo aluno congruentes ou modificadas; (4) a supervisão do professor durante a 

prática; (5) as reações do professor aos esforços do aluno para realizar a tarefa; 

(6) o desenvolvimento concreto da tarefa” (Alexander, 1982; Siedentop, 1991; 

citado por Rosado & Mesquita, 2009). 

Segundo Landin (citado por Rosado & Mesquita, 2009), afirma que nem 

sempre as tarefas que os alunos têm de exercitar estão nitidamente explicitas, 

por isso a questão da explicitação da informação, do ponto de vista da 

comunicação é muito importante. Por esta razão, ao organizarmos o processo 

de instrução temos de ter em atenção os aspetos de natureza didático-

metodológica na construção das tarefas, e também à informação que as vai 

complementar (Rosado & Mesquita, 2009). Assim, e seguindo a ideia dos 

autores anteriormente referidos, importa estabelecerem-se ligações de 

dependência entre as tarefas motoras e a instrução fornecida pelo professor. 

Desta forma a apresentação das tarefas motoras conduzem à exigência do 

recurso a estratégias capazes de destacar a dinâmica dos movimentos a 

executar, por explicitação das condições de prática em que deverão estar 

realizadas (Rosado & Mesquita, 2009). 

Feedback 

Quando o aluno executa uma determinada tarefa, para que exista evolução 

no seu desempenho, acaba por receber um conjunto de informações acerca da 

sua prestação na tarefa, a esse conjunto de informações designamos de 

feedback. Segundo Siedentop (1998), o feedback pode ser descrito como uma 

informação que diz respeito a uma resposta, para modificar a resposta seguinte. 
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De acordo com Rink (2014), é uma fonte de informação relativa à prestação do 

aluno. Para o mesmo autor (2014), o feedback  pode ser utilizado de forma 

individual ou em grupo, como também durante uma atividade motora ou quando 

os alunos estão parados. Como nos diz Schmidt (citado por Quina, 2009), no 

decorrer das aulas, o professor providencia informações aos alunos 

relativamente à execução das ações motoras, quer sobre os resultados 

alcançados. Segundo Rosado e Mesquita (2009), o feedback é uma mais-valia 

do professor no processo de interação pedagógica. Efetivamente, esta variável 

e o empenhamento motor são vistas pela investigação como as duas variáveis 

com maior valor preditivo sobre os ganhos de aprendizagem (Carreiro da Costa, 

1988; Graça, 1991; Rodrigues, 1995; citados por Rosado & Mesquita, 2009). 

Segundo Quina (2009), o feedback foi tido como “condição sine qua non da 

aprendizagem” e como o “instrumento mais poderoso de que dispõem os 

professores”. Estes influenciam os alunos por via da informação e do reforço/ 

motivação (Quina, 209). Segundo o autor anteriormente referido (2009), 

informação porque incluem uma mensagem relativa ao desempenho motor dos 

alunos, reforço e motivação pois, em alguns feedbacks não existe qualquer 

informação objetiva, servindo apenas para motivar. 

Normalmente o feedback é dividido em duas grandes categorias: 

conhecimento da performance (CP) e conhecimento do resultado (CR) (Rosado 

& Mesquita, 2009). No primeiro, encontramos a informação centrada na 

execução dos movimentos, para o processo, e na segunda remete-nos para a 

informação relativa ao resultado pretendido através da execução da habilidade 

(Arnold, 1981, citado por Rosado & Mesquita, 2009). Metzler (2000) elucida 

algumas regras que o professor deve ter em conta relativamente ao FB: muito 

feedback é melhor que pouco feedback; o feedback específico é mais efetivo 

que o feedback geral; o feedback imediato é mais efetivo que o feedback 

atrasado; o feedback corretivo é mais útil do que o feedback negativo; alunos em 

estado mais avançado precisam menos de feedback, mas devem ter mais 

específico; jovens aprendizagens necessitam todo o feedback possível, incluindo 

feedback motivador e que reconhece o esforço. 
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Perante tudo o que enunciei, o FB era uma das componentes que queria 

desenvolver durante o EP, durante as diversas matérias de ensino. Esta intenção 

é deveras importante pois, para utilizarmos FB e o transmitirmos aos alunos é 

necessário temos conhecimento do conteúdo (Rosado & Mesquita, 2009). Todo 

o planeamento foi com o objetivo de registar evoluções nos alunos, deste modo

precisaria de ter um maior conhecimento do conteúdo e, consequentemente, 

transmitir FB com maior qualidade e certeza. 

Durante o EP sempre tive em atenção a utilização do FB como meio de 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Como refleti na aula 69 e 70 

“enquanto líder e gestor do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, senti que tive uma 

intervenção muito dinâmica na aula, cuidadosa com as correções que fazia aos alunos e centrada 

na explicação correta do que pretendia”. 

Avaliação 

A avaliação é um processo preponderante no decurso do E-A, é nela que 

se traduz, normalmente, as mudanças registadas no decorrer das aula. Segundo 

Bento (2003), a análise e avaliação, conjuntamente com a planificação e a 

realização do ensino, são apresentadas como tarefas centrais de cada professor. 

Já Siedentop (1998) advoga que avaliar corresponde a comparar com os outros, 

com o objetivo de atribuir classificações. Avaliar é um processo que se 

caracteriza por reunir informação para realizar um julgamento sobre o produto 

ou processo da situação de instrução (Rink, 1993).  

É irrefutável o papel que assume a avaliação neste processo, que segundo 

Bento (2003) subdivide-se em três etapas: 1º no decurso da aula; 2º na parte 

final da aula; 3º após a aula e em casa. Na minha opinião todas as etapas de 

avaliação assumem um papel preponderante em todo este processo mas, após 

a aula (3ª etapa) baseia-se na possibilidade de reajustar a planificação das 

próximas aula. Deste modo, este tipo de reflexão “proporciona uma definição 

mais exata do nível de partida e procede a balanços que devem ser tomados em 

conta na futura planificação e organização do ensino (Bento, 2003, p. 190). De 
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acordo com o autor supracitado (2003), sem este tipo de reflexão posterior 

relativamente às aulas, regista-se um retrocesso no imediato dos resultados em 

todos os aspetos do ensino: da aprendizagem, da docência, da sua planificação, 

preparação e realização. Referindo ainda o mesmo autor (2003, p. 176), “o 

professor está no centro destas reflexões. É ele o sujeito da análise e avaliação 

do seu ensino”. 

De todas estas informações aqui relatadas, importa saber responder a duas 

questões: avaliar o quê? Com que critérios? Como? 

Segundo Bento (2003) é importante analisarmos o produto e o processo. O 

mesmo autor diz que a análise e a avaliação orientam-se por dois sentidos: 

Definição do estado alcançado e a precisão dos planos do professor. 

Os professores necessitam de informação sobre o nível de aprendizagem 

dos alunos (Siedentop, 1998). Já Bento (citado por Quina, 2009) afirma que o 

processo de E-A está orientado para o alcance de resultados. O mesmo autor, 

refere também que os comportamentos de ensino têm sempre uma intenção, ou 

seja, quando avalia fá-lo com uma ou mais intenções entre as quais: 1ª) Analisa 

e avalia para diagnosticar; 2ª) Analisa e avalia para prognosticar as 

possibilidades dos alunos; 3ª) Analisa e avalia para motivar e incentivar os 

alunos; 4ª) Analisa e avalia para conhecer os níveis de aprendizagens 

alcançados pelos alunos; 5ª) Analisa e avalia para classificar os alunos. 

Sobre o que foi explanado por Quina (2009), na 1ª é para determinar o nível 

inicial dos alunos, de acordo com alguns parâmetros dos domínios motor, 

cognitivo e sócio afetivo; Em EF esta avaliação inicial pode compreender três 

categorias: um diagnóstico geral, no início de cada ano letivo, determinando a 

aptidão motora dos alunos, um diagnóstico específico, se houver necessidade, 

no início de cada unidade de ensino e um diagnóstico dos pontos fracos dos 

alunos, fazendo-se de forma sistemática. Na 2ª intenção o professor avalia para 

fazer um prognóstico das possibilidades dos seus alunos, das suas capacidades. 

Na 3ª para conhecer os progressos e as dificuldades, constatando que o 

professor está atento e a observar o que cada um faz estimula-os a estarem 

sempre concentrados. Na 4º é para o professor conhecer os níveis de 

aprendizagem dos alunos, no final de cada unidade de ensino, período ou ano, 
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de forma a comprovar se os alunos possuem os domínios pretendidos. 5ª é 

relativamente à necessidade que os alunos, pais e a sociedade em geral, 

quererem e terem o direito de possuir informações sobre a eficácia do ensino. 

Relativamente àquilo que foi a minha prática pedagógica, de acordo com a 

avaliação, inicialmente em NE construímos alguns instrumentos de avaliação 

diagnóstica, de forma a conhecermos o nível em que os nossos alunos se 

encontravam. Aqui de uma forma generalizada pois, não temos completamente 

a certeza da capacidade dos alunos que temos à frente, mas, já possuímos a 

maioria dos desportos que eles praticam. Como o nosso processo de ensino é 

estendido ao longo do ano de forma distribuída, ou seja, não abordamos as 

modalidades por blocos, em que se leciona um conjuntos de conteúdos de um 

dado desporto num mês, não exercitando-o ao longo do ano mais nenhuma vez. 

Assim, tornou-se necessário recorrer a avaliações formativas de determinadas 

modalidades, para que fosse possível atribuir uma classificação aos alunos no 

final de cada período. Este processo de construção de algum instrumento é 

moroso, difícil e deixa-nos sempre em dúvida pois, as turmas têm diferentes 

níveis e temos de encontrar um meio mais justo possível para todos os alunos. 

Outra das coisas que experienciei, foi a dificuldade de na mesma avaliação ter 

um critério para uns alunos que tinham uma proficiência motora e técnica melhor 

que outros, não conseguindo ter sempre os mesmos conteúdos para todos.  

Segundo Rink (1993), a avaliação subdivide-se em formativa e sumativa, 

na primeira é quando o professor quer avaliar durante uma UD ou programa, a 

segunda é quando a avaliação ocorre no final da UD ou programa. Relativamente 

à minha turma não foi completamente deste modo, pois todos os alunos 

mostravam boa destreza motora mas, mesmo assim numa turma com excelentes 

capacidades, tornou-se difícil nivelar e diferenciar alguns elementos da turma. 

Sobre a Aptidão Física, que entrava nos cálculos para a avaliação, esta era 

seguida de acordo com as tabelas do Fitnessgram. Não sou apologista de uma 

avaliação referente à norma mas, com aquilo que tinha ao meu dispor era a única 

forma de conseguir avaliar tal domínio. 

A avaliação de acordo com as normas do grupo de EF da ESAS, eram 

considerados o domínio cognitivo como intrínseco ao domínio motor. Assim a 
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classificação atribuída aos alunos era conseguida pela seguinte fórmula: 

(Domínio Motor + Conhecimentos) x 55% + Domínio Sócio Afetivo x 30% Aptidão 

Física x 15%. Sobre aqueles alunos que não podiam fazer as aulas, a avaliação 

era distribuída pelo Domínio Sócio Afetivo e pela classificação de trabalhos 

escritos e apresentados. 
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ÁREA II: Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 

 

Reuniões 

 

As reuniões são algo intrínseco à profissão docente, é nelas que se 

discutem ideias, partilham experienciais, sempre com o objetivo de fomentar o a 

coesão da comunidade educativa. 

Durante o meu EP participei em reuniões gerais de professores, de 

diretores de turma, de departamento, de conselho de turma e com o PC. Posso 

assumir que tive o privilégio de participar em tais reuniões onde se discutiam 

temas sobre a educação, o ensino e a escola. Partilha de experiências foram 

constantes, conselhos de professores mais experientes foi algo sempre presente 

e que valorizei muito, aqui sentia-se e respirava-se a escola.  

Iniciei este conjunto de atividades com a reunião geral de professores, onde 

se juntaram todos os professores do agrupamento. Nessa atividade verifiquei a 

grandeza, em termos docentes, da cultura que a escola tem e a que cada 

professor acrescenta nela. Aqui se viam pessoas já “acomodadas”, que já 

conheciam as rotinas, pessoas “novas” na escola que nem sabiam onde era a 

sala de tal reunião. Aqui comecei a ficar com umas “luzes” do funcionamento da 

escola, quem eram os representantes da instituição (diretor, subdiretora, 

presidente do pedagógico, representante dos funcionários, etc.), quais eram as 

diretrizes para o novo ano letivo e algumas mudanças que foram introduzidas 

em relação ao anterior. 

Na reunião de diretores de turma, foram abordas e esclarecidas as funções 

do DT, como também alguns procedimentos importantes para o exercício da sua 

função. Para muitos professores presentes eram um processo algo aborrecido 

pois, já sabiam a maioria das coisas que estavam a ser explicadas. Para mim foi 

algo novo, absorvi imenso no que diz respeito às funções de um DT, apenas 

prestei atenção a tudo aquilo que era falado mas, sempre com um espírito crítico 

do que era falado. Penso que fui me inteirando das funções de um DT com o 

passar do tempo, próximo do PC que realizava essa função na sua turma, 
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trocando várias ideias sobre isso. Percebi então que o DT deve gerir e coordenar 

várias tarefas relacionadas com a suta direção de turma, deste modo é um 

elemento fundamental para que o processo de E-A seja corretamente 

estabelecido. 

Sobre as reuniões do departamento de EF tenho a dizer que foram crucial 

para a minha visão sobre a EF na escola, e no AESAS, bem como as suas 

limitações enquanto grupo disciplinar. Aqui eram definidos e estabelecidos os 

objetivos da disciplina, discutidos em relação à sua pertinência , refletidas as 

práticas do agrupamento enquanto à avaliação e aos quadros referenciais. Mas 

uma vez, neste processo senti-me sempre com imensa sorte de conseguir 

participar neste diálogo de professores de EF, aprendendo sempre com a 

experiência daqueles que tinham muitos anos disto. A minha opinião era 

importante, nisto o PC teve uma abordagem sempre integradora enquanto EE, 

eu era visto como se um professor de EF normal se tratasse. 

Nos conselhos de turma eu era um verdadeiro professor, graças à 

disponibilidade que o PC nos conferia, permitia-me representar a turma na EF 

deixando-me comentar a aquilo que era a prestação da mesma no decorrer das 

minhas aula. De referir que participei em três reuniões de conselho de turma.  

“Chegada a altura do professor de EF falar, o PC apresentou-me enquanto 

o professor que iria realizar a apreciação da turma. Após alguns elementos do

conselho terem feito a sua apreciação, eu tive a oportunidade de falar perante o 

mesmo, relativamente à disciplina de EF”  (Reflexão da reunião do conselho de 

turma, 19/12/2016) 

Certamente, com este tipo de apoio por parte do PC, senti-me cada vez 

mais por dentro da profissão docente, sendo uma voz ativa e interveniente no 

processo educativo, preponderante para minha formação profissional. Durante a 

participação neste tipo de reuniões, fui me inteirando acerca das funções do 

conselho de turma, daquilo que lhe competia fazer e até onde podia ir em termos 

de atuação.  
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Um passo importante que se seguia nestas reuniões eram os momentos 

avaliativos, apesar de ser o PC o responsável pela turma, concedia-me a 

possibilidade de ser eu a atribuir classificações, a falar sobre as mesmas e a 

refletir sobre a influência que teriam no percurso escolar dos alunos. Aqui tentei 

sempre manter a equidade dos alunos, dentro do possível, procurando pela 

justiça e realidade nas classificações atribuídas. 

Relativamente as reuniões do NE, tenho a dizer que foram momentos de 

partilha de expetativas, angústias e emoções perante aquilo com que o EP nos 

ia deparando. Era ao lado dos meus colegas debatíamos e rebatíamos ideias 

acerca do ensino, da EF e dos conteúdos da mesma, sempre mostrando o nosso 

ponto de vista. 

 

 

Direção de Turma 

 

É certo que o Diretor de Turma é uma pessoa de grande valor para a 

escola, é um gestor que medeia a relação com os alunos, encarregados de 

educação e professores da turma. Para Boavista e Sousa (2013), o DT é um 

professor que está numa posição de gestão intermediária da escola, na estrutura 

pedagógica, centrando-se nos alunos e na gestão dos mesmos. Sobre essa 

coordenação e gestão Roldão (2007) afirma que o diretor de turma tem de 

articular os processos de desenvolvimento curricular. Ao desenvolvimento 

curricular cabe: “a estruturação das atividades de aprendizagem da turma como 

um todo coerente e adequado às suas características e necessidades; a 

definição de prioridades curriculares decorrentes da análise da situação da 

turma, seu contexto sócio económico e cultural e seu percurso escolar anterior; 

o estabelecimento consensual de um perfil de competências necessárias ao 

aluno que se pretendem desenvolver através do conjunto das disciplinas e áreas 

curriculares; a clarificação de atitudes e valores a promover, e por que meios, 

através do trabalho concertado dos diversos docentes, de modo a evitar 

indesejáveis contradições inter docentes, com que os alunos terão dificuldade 

em lidar” (Roldão, 2007, p. 4-5). Para o mesmo autor (2007) a relação entre os 
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professores da turma e o diretor de turma deve basear na interação/cooperação, 

para uma melhor gestão curricular, o diretor de turma desempenha um papel-

chave neste processo. 

Devido à incompatibilidade horária com o horário de atendimento da DT em 

que eu lecionava (o horário era à segunda-feira de manhã, momento em que 

estávamos na FADEUP), o PC assumiu a gestão de formação nessa área para 

nós. Acompanhamos o seu trabalho de DT, compreendo as tarefas e funções da 

sua posição enquanto gestor dos alunos. Organizou algumas formações 

relativas ao programa INOVAR, que era utilizado na escola para a atividade 

docente, em que fomos aprendendo aquilo que um DT precisa de ser. 

Desporto Escolar 

O Desporto Escolar foi marcado pela prática pedagógica na Ginástica. A 

mesma revelou-se extremamente fundamental pois, durante o ano na lecionação 

de figuras gímnicas poderia tirar dúvidas com os treinadores lá presentes, ou na 

aprendizagem de estratégias de ensino, que onde sentia mais dificuldades. Na 

Escola Secundária Alberto Sampaio existe uma cultura gímnica muito vincada, 

no que se vê por ser a única modalidade que o Desporto Escolar oferece.  

Acompanhei uma turma de trampolins, onde tinham elementos com idades 

compreendidas entre os 7 e os 12 anos. Na ESAS esta modalidade é bastante 

apreciada e respeitadas, traz duas grandes coisas ao processo de ensino da 

mesma: rigor e exigência. Penso que esta cultura me permitiu analisar a 

organização desta instituição, porque sim era uma instituição com classes 

organizadas, com um acordo com o um treinador para poderem dar resposta a 

mais alunos, com vista a obtenção de atletas que entrassem no grupo de 

ginástica (grupo de ginástica acrobática que representavam a escola a nível 

distrital, tendo já presenças notórias a nível nacional). 

Todo este processo de acompanhamento desta turma fez com que 

conseguisse compreender as dificuldades que alunos desta idade tinham, da 

iniciação da ginástica e da heterogeneidade desta classe pois, existiam atletas 
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que pertenciam à ginástica há largos anos, alguns apenas tinham entrado neste 

recente ano. Aqui era o “nascer” para a ginástica, o que era muito interessante 

em registar as evoluções dos alunos, em que tinham sempre vontade de 

aprender, referindo também o excelência a atingir que a modalidade transmitia 

aos alunos. 

Ao longo deste percurso na ginástica, consegui aprofundar os 

conhecimentos que detinha dos programas nacionais de EF, aumentando o grau 

de dificuldade. Outro ponto interessante foi o facto de trabalhar com professores 

com enorme experiência, dotadas de um vasto leque de estratégias de ensino 

para esta modalidade. 

 

 

Atividades Extra curriculares 

 

No que diz respeito às atividades extracurriculares, ao longo deste EP, 

destaco a participação na organização do Troféu ESAS, para alunos da ESAS. 

Destaco também a colaboração durante uma prova distrital do desporto escolar 

e o acompanhamento dos alunos da EB 2,3 de Nogueira e dois da ESAS, um 

meu aluno, ao corta mato distrital. Apesar do departamento de EF da AESAS 

contemplar no PAA de atividades também o torneio de Voleibol 2x2 masculino e 

feminino, torneio de futsal masculino, torneio aniversário da Universidade do 

Minho, corta-mato (2º e 3º ciclos), mega-sprint (2º e 3º ciclos) e torneio de 

badminton (2º e 3º ciclos), foi nas primeiras que mais ativamente participei. 

No Troféu ESAS fiquei responsável pela colaboração e organização em 

três das provas: Prova de orientação, Feira de multiatividades e Canoagem. Na 

primeira prova colaboramos com o PC na organização da prova de orientação, 

onde fiz a explicitação da prova pelas equipas, registo fotográfico da mesma pela 

cidade de Braga e posterior verificação dos cartões de prova para podermos 

pontuar as equipas. O tipo de prova era de “score 100”, onde as equipas tinham 

de fazer 100 pontos em vários locais balizados no mapa, nem mais, nem menos. 

Na segunda prova, uma feira de multiatividades, foi entregue ao NE a 

responsabilidade da organização da mesma, com o auxílio do PC, onde tivemos 
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de organizar várias estações com diversas atividades, cada uma com pontuação. 

Esta prova não foi difícil de organizar tendo em conta a lógica organizacional da 

escola e os recursos materiais que tínhamos disponíveis. Durante a mesma, 

registei a pontuação na estação onde estava e no final em NE e com os restantes 

professores de EF procedemos ao registo dos pontos por equipa. Na terceira 

prova, é completamente diferente das outras, foi um dia no rio com uma prova 

de canoagem. Os alunos tinham um percurso delimitado, onde tinham de 

percorrê-lo quatro vezes, mudando sempre de elementos que iam dentro da 

canoa. Este foi um dia diferente onde conseguimos interagir com os alunos e 

professores fora do espaço escolar, mostrando-se mais à vontade na 

comunicação e nas experiências que detêm de outras provas de outros anos. 

No corta mato distrital tive uma grande experiência relativamente à 

organização do evento e à comunicação com outros professores de EF. Cheguei 

ao recinto em que iria decorrer a prova, pista de Atletismo Irmãos Gémeos 

Castro, e vi logo uma imensidão de gente, atletas de várias faixas etárias, de 

todas as escolas do distrito de Braga. Encontrei colegas estagiários onde 

partilhamos ideias sobre o evento e o EP, reencontrei professores antigos, 

antigos atletas e conheci imensas pessoas com várias realidades diferentes. 

Fiquei surpreendido com o nível organizacional deste evento, que sem dúvida 

construiu uma forte imagem em mim. 
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ÁREA III: Desenvolvimento Profissional 

Importância da Reflexão no meu desenvolvimento profissional 

 

O processo de reflexão na atividade docente é preponderante para o 

crescimento e evolução enquanto professor. Para Oliveira e Serrazina (s.d.) a 

reflexão trata-se de um processo mental que acontece quando se pensa em 

determinadas ações do passado. O mesmo autor (p. 31) refere que a 

“capacidade para refletir emerge quando há o reconhecimento de um problema, 

de um dilema e a aceitação da incerteza. O pensamento crítico ou reflexivo tem 

subjacente uma avaliação contínua de crenças, de princípios e de hipóteses face 

a um conjunto de dados e de possíveis interpretações desses dados”.  

Segundo Alarcão (cit. por Fávero et al., 2013, p. 283), a motivação que 

levou à emergência do paradigma da reflexão nos processos foram os seguintes 

fatores: a carência do homem pensante “reencontrar a sua identidade perdida”; 

interrogar “as finalidades da educação” e partir disso discutir “metodologias de 

formação”; “gerir os seus próprios destinos e os do Mundo numa atitude de 

reconquista da liberdade e mancipação próprias do humano”. Por isto aqui 

exposto, a autora supracitada refere que o ser humano da atualidade é um 

Homem que quer reaprender a pensar. De acordo com Fávero et al. (2013), é 

necessário compreender o professor como um profissional, que ao laborar com 

situações incertas e imprevisíveis, é dotado de flexibilidade para resolver as 

situações problemáticas que enfrenta no dia-a-dia na docência. Para Rink (1993) 

os professores que refletem perguntam-se sobre que coisas funcionam e que 

coisas não funcionam. 

Para Gomes et al. (2013), o facto de os professores relatarem os seus 

acontecimentos das suas aulas, refletindo sobre as mesmas, e de partilharem 

ideias com outros docentes, promove a resolução de problemas em comum, a 

cooperação e a troca de conhecimentos e estratégias, levando a uma contínua 

atualização de conhecimentos científico-didáticos e, naturalmente, ao 

desenvolvimento profissional.  

Schön (cit. por Oliveira e Serrazina, s.d.). distingue a reflexão na ação, a 

reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Para este autor nas 
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duas primeiras são de carácter reativo, diferenciando-se apenas o momento em 

que têm lugar pois, o primeiro ocorre durante a prática e o segundo depois do 

acontecimento. Assim, e segundo Oliveira e Serrazina (s.d., p. 31) “é ao refletir 

sobre a ação que se consciencializa o conhecimento tácito, se procuram crenças 

erróneas e se reformula o pensamento”. Nesta última opinião é a consequência 

de um profissional reflexivo, a reformulação do pensamento mediante um logo 

processo de reflexão. Para o autor supracitado, a reflexão sobre a reflexão na 

ação é a que ajuda o docente a evoluir no seu desenvolvimento e a construir a 

sua formal pessoal de conhecer. A reflexão sobre a reflexão na ação é, de acordo 

com o mesmo autor, orientada para a ação futura. Esta ideia de reflexão é, então, 

associada à forma como se lida com algum problema no decorrer da prática 

profissional. Este processo reflexivo é caracterizado por um vaivém constante 

entre acontecer e compreender, na procura de significado das experiências 

vividas (Oliveira e Serrazina, s.d.). 

Para van Manem (citado por Oliveira e Serrazina, s.d.) existem níveis de 

reflexão: o nível técnico, referente à aplicação técnica do conhecimento da 

educação e dos princípios curriculares básicos, com o objetivo de atingir um 

determinado fim; o nível prático, onde a preocupação é com os pressupostos, 

predisposições, valores e consequências com as quais se ligam a ação; no nível 

crítico ou emancipatório, focam-se as questões éticas, sociais e políticas mais 

alargadas, incluindo, de forma preponderante, as forças sociais e institucionais. 

Desta forma, a reflexão foi muito importante no meu EP, construindo a cada 

novo dia saberes e ideais diferentes, aprimorados e atuais. Fui notando em mim 

uma contínua evolução na minha capacidade reflexiva e de pensamento, 

conseguindo por vezes ter uma melhor prestação na prática pedagógica, depois 

de refletir sobre as ações que tomava. Neste particular, a estratégia de 

orientação seguida pelo PC revelou-se muito importante no meu 

desenvolvimento e na minha capacidade de analisar e refletir. Neste domínio, 

abstinha-se de apontar soluções, mas, através do feedback interrogativo, 

obrigava-me a analisar os problemas e a refletir sobre eventuais soluções, 

obrigando-me a adotar um espírito crítico e investigativo. 
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Observar para apender 

 

É chegado o momento de terminar o meu relato acerca da experiência 

acerca do EP que vivi. De certa forma, sinto-me orgulhoso da finalização na 

minha formação inicial mas, relembro com saudade os momentos passados de 

alegria, conquista, sucesso e superação. 

Inicialmente o EP foi um “bicho de 7 cabeças” onde passei por imensas 

angústias, dificuldades e vivências que me permitiram crescer enquanto 

profissional docente. De certa forma, estar perante um grupo de jovens, ter que 

os liderar, gerir e transmitir-lhes conhecimentos, para que conseguissem adquirir 

novos gestos técnicos e habilidades motoras foi muito desafiante. Para além 

disso, promover um espírito competitivo, a cultura desportiva, a autonomia e  

A observação revela-se muito importante e de grande utilidade, podendo o 

docente corrigir e prevenir problemas, ou alterar comportamentos com vista o 

processo de E-A. Para Rink (1993), um dos fatores que influencia o crescimento 

enquanto professor é a recolha de informações no processo de ensino, que vai 

ajudar a realizar julgamentos sobre o que ocorre. A autora (1993) afirma que os 

professores reflexivos despendem uma grande parte do tempo a avaliar o seu 

ensino. Por vezes isto resulta, sem recolha de informação mais objetiva, por 

outras é necessário recolher informações mais objetivas do que se está a fazer. 

Para esta autora, o processo de recolha de informações mais objetivas designa-

se de observação sistemática. A observação e análise da instrução é um 

processo de recolha objetiva de informação. Segundo a mesma autora, 

aprimorar as técnicas de ensino depende, em larga escala, da tomada de 

consciência dos acontecimentos de instrução e das relações entre esses 

acontecimentos. De seguida, caberá decidir sobre a adequação sobre aquilo que 

está correto e, se necessário, promover mudanças. 

No meu caso, utilizei alguns sistemas de observação durante o EP, 

baseando-me para o efeito nas experiências levadas a cabo por  Sarmento 

(2004). Debruçamo-nos sobre a Análise do Tempo de Aula (A.T.A.), a 

Observação do Comportamento do Professor e de Observação do 

Comportamento do aluno. 



56 

A observação de determinadas aulas dos de colegas de estágio, PC ou 

outros professores da escola fazem parte das regras da PES. Assim sendo, 

observei de forma mais formal algumas aulas dos meus colegas de NE, onde 

consegui analisar o desempenho deles, bem como retirar aspetos para poder 

melhorar a minha atuação. Para além disso, tentei ajudar os colegas de NE com 

as minhas observações. Praticamente todas as semanas observava uma aula 

do PC, dos colegas de NE ou de outro professor da ESAS. Sempre que o fiz 

senti que desenvolvi o meu sentido crítico, reflexivo e de comparação com outras 

práticas que já tinha observado. 

Sobre as observações que fiz relativamente à Análise do Tempo de Aula 

relativamente às minhas aulas (tema do estudo de investigação-ação), com o 

objetivo de estudar a distribuição do tempo de aula pelas diversas atividades 

(Sarmento, 2004), constatei que necessitava de tornar o meu processo de gestão 

e transição de tempos mais rápido e célere. Este assunto será explorado mais à 

frente, no estudo de investigação-ação.  

Durante o EP senti que este processo era muito importante para o decorrer 

da minha ação, conseguindo eu compreender muitas ações na aula. 

Sobre as observações que fiz relativamente à Análise do Tempo de Aula 

nas minhas aulas (tema do estudo de investigação-ação), com o objetivo de 

estudar a distribuição do tempo de aula pelas diversas atividades (Sarmento, 

2004), constatei que pretendia tornei o meu processo de gestão e transição de 

tempos mais rápido e célere. Este assunto explorado mais à frente, no estudo 

de investigação-ação. 

A Gestão de aula: otimização do tempo de aula 

Introdução 

Uma das questões que desde cedo me apercebi foi a necessidade de 

otimizar a minha instrução, organização e gestão da turma nos espaços de aula. 
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Esta carência ocorreu das características que os alunos apresentavam, muito 

dinâmicos e enérgicos perante a aula de EF. Apesar de os alunos não quebrarem 

o ritmo da aula, senti que era necessário melhorar a minha atuação a este nível, 

precavendo-me de qualquer alteração na sua disposição perante a aula. 

Reiteradas estas características, pretendi que os alunos tivessem o maior 

tempo de prática possível e para isso, entendi ser necessário melhorar neste 

âmbito pois, tal como refere Piéron (1999), o tempo de aprendizagem do aluno 

que não é responsabilidade unicamente do aluno, dependendo da gestão do 

tempo do professor. 

 

Objetivo 

 

Identificar e perceber o tempo despendido em cada categoria do 

instrumento utilizado. 

 

Objetivo específico 

 

Identificar e compreender o tempo gasto na minha atuação. 

Ajustar a minha atuação de acordo com as necessidades decorrentes do 

primeiro momento de recolha de dados. 

 

 

Enquadramento Teórico 

 

Gestão da aula 

 

A gestão da aula é um processo importantíssimo na atividade docente. O 

professor procura uma abordagem que permita, de forma eficaz, dirigir a aula 

com o intuito de possibilitar aos alunos o máximo de tempo de atividade possível 

aos alunos. Segundo Sarmento et al (citado por Abreu, 2000) a gestão de aula 

é entendida como o conjunto de comportamentos do professor que controlam o 
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tempo, os espaços, os materiais, as atividades de aula e o comportamento dos 

alunos. 

Para Fuentes (2010), a gestão da aula desenvolve-se entre as interações 

que se realizam entre o professor e o aluno, numa micro sociedade que é a sala 

de aula.  Rink (1993) afirma que os professores efetivos desenvolvem estruturas 

de gestão da aula que promovem apropriados comportamentos, minimiza as 

interrupções e economizam tempo. Siedentop (1998) afirma que as turmas que 

funcionam bem são as que os comportamentos irregulares são em pouco 

número. Para o mesmo autor o tempo de gestão é a quantidade de tempo que é 

gasta pelos estudantes em tarefas de organização, transição ou de outros 

assuntos. Também assume que é o tempo onde a instrução não é dada, 

desmonstrações não são feitas, a prática não é realizada e não há observação 

da performance do estudante. Continuando a ideia do mesmo autor (1998) um 

sistema eficaz de organização é importante para ganhar tempo, sendo o objetivo 

principal do professor, que que quer que os seus alunos progridam, encontrar 

tempo suficiente para que se produzam aprendizagens. Assim, as estratégias 

que visam reduzir o tempo de organização, permitem aos professores dedicar 

mais tempo às tarefas de aprendizagem (Siedentop, 1998). 

Segundo Carreira da Costa e Piéron (cit. por Abreu, 2000) as turmas que 

têm um maior tempo útil de aula são as que maiores ganhos de aprendizagem 

revelam.  E ainda, Piéron & Piron (citado por Carreiro da Costa, 1995, p. 24) 

afirmam que “as classes com níveis de progresso superior passaram menos 

tempo em transição”.  

Metodologia 

Desenho do estudo 

O modelo utilizado, neste estudo, foi de carácter observacional, com dois 

momentos de recolha de dados, um realizado no final do 2º período (março) e 

outro realizado a meio do 3º período (maio), do ano letivo 2016/ 2017. Existem 
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dois momentos de recolha de dados, devido à necessidade de otimizar a minha 

prática em relação à primeira observação. Para isso tive de colher as primeiras 

informações e, de acordo com isso, adequar a minha atuação. 

 

 

Participantes 

 

A amostra foi constituída por 25 alunos, dos quais 9 são do sexo feminino 

e 17 são do sexo masculino. Os mesmos frequentam o 10º ano do ensino 

secundário, do curso Científico-Humanístico de Ciências de Tecnologia, da 

Escola Secundária Alberto Sampaio. 

 

 

Instrumentos 

 

O instrumento utilizado - Análise do Tempo de Aula (A.T.A.) (ver Anexo), 

na avaliação da variável tempo foi uma versão reduzida e adaptada por Carreiro 

da Costa (1988), a partir do sistema de análise do comportamento do professor, 

construído por Maurice Piéron da Universidade de Liège (Sarmento, 2004) O 

instrumento que me auxiliou na avaliação da gestão do tempo de aula é dividido 

em 5 categorias: 

 

Instrução à classe (I) – Intervenções verbais ou não verbais do professor 

ou de um substituto, relativas à matéria de ensino, para comunicar à turma não 

só para o quê e o porquê da atividade de aprendizagem, mas também, o que 

fazer, como fazer e os resultados alcançados. 

 

Organização da classe (OC) – Intervenções verbais ou não verbais do 

professor ou de um substituo, para regular as condições de vida em classe, 

nomeadamente para dar indicações sobre deslocamentos, a colocação ou o 

transporte de material e a formação de grupo. Esta categoria contempla as 
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situações em que o professor, só ou com a ajuda dos alunos, coloca ou 

manuseia o material. 

Classe organiza-se (CO) – Situações em que os alunos se deslocam para 

se reunirem em determinado local, ocuparem o lugar de realização de um 

exercício ou mudarem de estação, e, ainda, as situações em que se procede à 

formação de grupos. 

Prática (P) – Períodos em que mais de 50% da classe está empenhada em 

tarefas motoras prescritas pelo professor, relacionadas ou não com os objetivos 

da unidade de ensino. Durante este lapso de tempo, o professor pode observar 

a atividade da classe, intervir, dirigindo-se individualmente a um aluno ou a um 

grupo de alunos para reagir à prestação, incitar ou elogiar, corrigir 

comportamentos desviantes, etc. 

Outros comportamentos (OC) - Intervenções do professor não 

contempladas nas categorias anteriores. 

O estudo decorreu da análise do tempo de aula, vista a dificuldade e 

complexidade na recolha dos dados, as aulas foram filmadas para poder 

proceder à análise dos dados. Para isso, utilizei uma câmara de vídeo com 

cronómetro incorporado, para a gravação das aulas e um computador para 

realizar o tratamento dos dados. 

Procedimentos 

Primeiramente, foi realizado um pedido de autorização aos encarregados 

de educação para que se pudesse proceder à filmagem das aulas. Após a 

mesma ser concedida, selecionei as aulas que fariam parte do estudo. A escolha 

recaiu sobre aulas praticamente com a mesma estrutura, apenas alterou o 

espaço (a primeira decorreu no pavilhão e a segunda num dos campos 



61  
 

exteriores). Na mesma aula lecionei as modalidades de Basquetebol e de 

Voleibol visto que, o método de ensino foi por prática distribuída. 

Em seguida, o material foi testado à priori e antes de cada filmagem, para 

que não ocorresse nada que dificultasse a recolha dos dados. 

A recolha dos dados foi feita em duas sessões de 90 minutos, as duas no 

mesmo espaço de aula. Foram filmados 30 minutos da parte fundamental de 

cada aula sessão, não estão contemplados nestes o tempo de aquecimento. O 

primeiro momento foi no mês de março e o segundo no mês de maio. Este 

intervalo de tempo revelou-se importante para analisar os dados da primeira 

observação, e estabelecer um protocolo para a segunda intervenção, tendo em 

vista corrigir minha intervenção inicial. 

 Finalizando, os dados foram armazenados no computador e analisados, 

utilizando o instrumento de Análise do Tempo de Aula (A.T.A.).  

 

 

 

 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Primeira observação 

 

Nesta primeira observação a filmagem decorreu durante 30 minutos, 

durante a parte fundamental da aula. Os conteúdos lecionados da aula as suas 

funções didáticas foram a exercitação do passe de frente em suspensão, do 

passe de costas e do serviço por baixo. Inicialmente juntei os alunos e fiz uma 

breve exposição do que seria pretendido durante a aula, fazendo uma explicação 

rápida. Nesta aula tive o intuito de fazer um exercício de passe (Voleibol), como 

forma de pré ativação da modalidade que iria lecionar. Desta forma, juntei os 

alunos, expliquei o pretendido, demonstrei utilizando alunos para o efeito e 

coloquei-os a realizar o exercício. Os alunos estavam organizados em 6 filas 

frente a frente, dispondo-se 3 em cada meio campo. Os alunos realizavam um 

passe alto para o outro lado da rede e deslocavam-se para o final da sua fila. O 
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colega para o qual era dirigida a bola, recebia a mesma e passava-a para o outro 

lado seguindo a mesma lógica. Para esta explicação recorri ao Modelo de 

Instrução Direta (MID), com vista a realização correta dos exercícios e com o 

decurso que defini previamente. Segundo Mesquita & Graça (2009), neste tipo 

de modelo o professor efetua o controlo administrativo, delimitando que as linhas 

orientadoras que os alunos têm de seguir, com o intuito de obter a máxima 

eficácia nas atividades desenvolvidas. 

De seguida, expliquei o exercício seguinte, combinação de passe, passe e 

remate, com receção do outro lado. Organizei os alunos nos locais pretendidos 

e depois coloquei o exercício em funcionamento. Fui corrigindo alguns grupos 

individualmente, alterando algumas componentes que permitiriam aos alunos 

terem mais sucesso. Ou seja, dirigi-me a alguns alunos enquanto os outros 

continuavam em prática. 

O último exercício foi jogo 3x3, em 2 campos e com arbitragem. Para este 

exercício utilizei o Modelo de Educação Desportiva (MED), de uma forma híbrida, 

adaptada ao meu contexto e à aula em questão. De acordo com Mesquita & 

Graça (2009) este modelo inclui três eixos fundamentais: competência 

desportiva, literacia desportiva e entusiamos pelo desporto. Com vista ao 

incitamento destes três eixos e de acordo com o autor supracitado, o último 

exercício foi planeado de forma a que os alunos consigam ser competentes em 

contexto de jogo, a serem cultos com a execução de boas práticas, sabendo as 

tradições associados ao desporto, e a serem entusiastas na prática do desporto, 

promovendo a autenticidade da prática desportiva. 

Após a realização de determinada ação motora executada por um aluno, 

para que a sua atuação seja melhorada, deve receber um conjunto de 

informações sobre a forma como realizou a determinada tarefa (Rosado & 

Mesquita, 2009). A este processo de transmissão de informação do professor 

para o aluno, designa-se feedback. Os autores supracitados afirmam que o 

feedback é classificado em duas grandes categorias: conhecimento da 

performance (CP) e conhecimento do resultado (CR). A primeira remete-nos 

para a informação sobre a execução dos movimentos, enquanto que a segunda 

para a informação relativa ao resultado pretendido. Rink (1993) afirma que o 
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feedback que o professor emite permite que o estudante se mantenha focado 

nas tarefas de aprendizagem, servindo como motivação e monitorização da 

resposta do estudante. Para a mesma autora o feedback é divido em avaliativo 

e corretivo. O primeiro ocorre quando é feito um juízo de valor sobre a boa ou 

má execução da tarefa. O segundo verifica-se quando é dada a informação ao 

estudante sobre o que fazer ou não fazer em ações futuras. 

Finalmente, o registo por filmagem terminou, estando de seguida expostos 

os resultados e discussão dos mesmos. 

 

Tabela 2 - Caracterização da gestão do tempo de aula 

Categorias Duração Absoluta Duração Relativa 

Instrução (I) 297’’ 16,5% 

Organização da Classe (OC) 100’’ 5,6% 

Classe Organiza-se (CO) 188’’ 10,44% 

Prática (P) 1066’’ 59,22% 

Outros Comportamentos (OC) 149’’ 8,3% 

Tempo absoluto de Observação 1800’’ 

 

 

Verificando os resultados obtidos distribuídos pelas diferentes categorias, 

referentes à observação, constato que dediquei a maior parte do tempo útil de 

aula com a componente de “Prática (P)”, exercitando os conteúdos (1066 

segundos, correspondente a 59,22% do tempo total). Em referência a este 

resultado, (Abreu, (2000) e Henriques (2004) citado por Ribeiro, D. (2012)) 

referem que os professores mais eficazes dedicam mais tempo a esta categoria 

quando comparados com os menos eficazes. Segundo Rink (1993), a noção do 

aumento do tempo de prática na EF é um dos princípios que deve ser aplicado 

com a completa compreensão da sua intenção. 

A segunda componente em que eu dediquei mais tempo foi a “Instrução” e, 

segundo Costa (1995), os professores “mais eficazes” proporcionam aos alunos 

uma instrução com mais qualidade. Segundo Piéron e Piron (citados por Costa, 

1995), os professores das classes mais eficazes consagraram mais tempo às 
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funções de instrução. Na análise da minha gestão da aula, é percetível que esta 

função é estabelecida como a segunda à qual dediquei mais tempo. 

Em comparação com os dados apresentados por Abreu (2000), que declara 

que os professores mais experientes ocuparam o seu segundo maior tempo de 

aula com a categoria “Outros”, relativa a alguns procedimentos de controlo 

disciplinar, como por exemplo, chamadas de atenção, consigo enquadrar-me 

nesse registo. 

Estratégias para a segunda observação 

Com base na análise anterior, procurei propor medidas realistas e objetivas 

para a segunda observação. Assim, proponho-me a aumentar o tempo dedicado 

à prática e diminuir o tempo das outras categorias observadas, nomeadamente 

o tempo dedicado à instrução. Para minimizar os tempos de transição e das

categorias analisadas, pretendo utilizar a demonstração dos exercícios no 

sentido de aumentar a eficácia das aulas e evitar atrasos ou tempo “perdido”. 

Segunda observação 

Nesta segunda aula procurei ter uma disposição igual à primeira, mantendo 

os conteúdos e funções didáticas. Estruturei esta observação de acordo com 

aquilo que tinha sido o primeiro momento de recolha de dados. Os objetivos que 

defini e procurei ir ao encontro dos mesmos, consistiam no aumento do tempo 

de “prática” e na diminuição do tempo de “instrução”. 
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Tabela 2 - Caracterização da gestão do tempo de aula 

Categorias Duração Absoluta Duração Relativa 

Instrução (I) 111’’ 6,2% 

Organização da Classe (OC) 54’’ 3,0% 

Classe Organiza-se (CO) 99’’ 5,5% 

Prática (P) 1372’’ 78,4% 

Outros Comportamentos (OC) 124’’ 6,99% 

Tempo absoluto de Observação 1800’’ 

 

 Comparando os resultados retirados da primeira observação para a 

segunda, observou-se uma melhoria, isto é, diminuição dos tempos dedicados a 

algumas categorias pré-definidas. Assim, com essa diminuição foi possível 

oferecer mais oportunidades de exercitarem os conteúdos pretendidos. 

 Sobre a categoria “instrução”, consegui diminuir em grande parte a sua 

duração, verificando-se uma maior agilização do processo de gestão da aula. 

Aqui fica patente a concretização de um dos objetivos.  

 Consegui, também, administrar o processo de “organização da classe”, 

resultando como consequência menos tempo despendido nesta área. Em parte, 

esta diminuição prende-se com a estratégia utilizada (demonstração), sendo 

esta de forma mais eficaz para que não houvesse tanto tempo perdido. Nesta 

estratégia, procurei recorrer a um grupo de alunos para poder explicar melhor o 

exercício. Quando não restassem dúvidas, organizava-os por equipas 

(elaboradas desde o início do ano) nos diferentes campos. Esta variável foi a 

que menos tempo registou.  

Na categoria da “Classe organiza-se” o tempo consumido foi ligeiramente 

menor, registando-se uma melhoria da performance da minha parte. Para estes 

resultados, pode ter contribuído a fluidez conseguida no decorrer do ano letivo 

das rotinas que foram estabelecidas no início do ano. 

 Na categoria “Outros comportamentos” o tempo obtido foi também 

positivo, considerando o da primeira observação. Registou-se uma ligeira 

descida em termos temporais deste valor, o que permitiu obter mais tempo para 

as outras categorias. 
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Por fim, na categoria “Prática” consegui aumentar em larga escala o tempo 

registado, em comparação com a primeira observação. Para esta categoria 

penso que é muito importante termos mais tempo de empenhamento motor.  

Considerações finais 

Com a realização deste estudo, constatei que existiram melhorias na minha 

atuação perante aquilo que eram os objetivos propostos e as condições 

disponíveis, da primeira para a segunda aula. Um elemento fundamental para se 

registar esta evolução, foi o facto de ter aliado a investigação-ação ao 

conhecimento teórico e de investigação sobre esta temática, que me permitiu 

contrapor e utilizar algumas medidas apresentadas na literatura. Nesta literatura 

mesma foram apresentadas estratégias que me permitiram obter melhorias na 

minha atuação, desde o que é ser um “professor eficaz”, o que é ter uma boa 

“gestão de aula”, até formas de auxiliar uma boa “gestão de aula”. Essas 

providências, como por exemplo a demonstração e o estabelecimento de 

“rotinas”, foram impulsionadoras das melhorias que foram mencionadas. Outro 

dos aspetos que não se pode esquecer é o facto de a primeira e a segunda 

observação serem no final do 2º período e meados do 3º período, 

respetivamente. Assim, algumas medidas já tinham sido implementadas, ou até 

ajustadas, com base na melhoria da gestão de aula. 

A pertinência deste tema revelou-se extrema, pois, as condições que 

encontrei foram as ideias, desde os alunos até à minha forma de ser e atuar 

enquanto professor. Este estudo permitiu-me analisar a problemática encontrada 

no decorrer da minha atuação, o que conduziu ao fortalecimento da minha ação 

de reflexão, decisão na tomada de providências para melhorar a lecionação e 

resolução da problemática em causa. Percebi, também, a relevância deste tipo 

de problemática no dia a dia de um docente, pois, temos de ter bem cientes as 

dificuldades temporais que a disciplina de Educação Física tem, desde o tempo 

disponível para equipar até ao momento de desequipar. 
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Em estudos futuros, será importante perceber se noutro tipo de condições 

espaciais os resultados seriam diferentes, se noutros conteúdos de lecionação 

os dados que iria obter seriam antagónicos ou similares a estes. 

Finalizo com a convicção de que, ao utilizar este tipo de metodologia 

(investigação-ação) é uma mais valia para o docente. A partir da mesma, 

consegue-se detetar erros que provêm da sua atuação, procurando dar-lhes 

resposta com o suporte de todas as experiências vividas até então. 

 

Bibliografia 

 

Abreu, S. (2000). A Gestão do Tempo, a Oportunidade de Prática e os Comportamento de 

Indisciplina, no ensino do Rolamento à Frente, à Retaguarda e do Apoio Facial Invertido, 

em aulas de Educação Física. Porto: Sofia Alexandra Trindade Abreu. Dissertação de 

Mestrado apresentada a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Costa, F. C. (1995). O Sucesso pedagógico em educação física: estudo das condições e factores 

de ensino-aprendizagem associados ao exito numa unidade de ensino. Lisboa: 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa. 

Fuentes, X. V. (2010). Reflexión en torno a la gestión de aula y a la mejora en los processos de 

enseñanza y aprendizajes. Revista Ibero-americana de Educación, 55(33). 

Mesquita, I., & Graça, A. (2009). Modelos Instrucionais no Ensino do Desporto. In A. Rosado & 

I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto (pp. 39-68). Lisboa: FMH Edições. 

Piéron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-desportivas. Barcelona: 

INDE Publicaciones. 

Ribeiro, D. F. (2012). Várias experiências um só destino. Porto: D. Ribeiro. Relatório de Estágio 

apresentado a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Rink, J. E. (1993). Teaching Physical Education for Learning (2 ed.). St. Louis, Missouri: Mosby. 

Rosado, A., & Mesquita, I. (2009). Melhorar a aprendizagem otimizando a instrução. In A. Rosado 

& I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto (pp. 69-130). Lisboa: FMH Edições. 

Sarmento. (2004). Pedagogia do Desporto de Observação. Lisboa: FMH Edições. 

Siedentop, D. (1998). Aprender a Enseñar la Educación Física. Barcelona: INDE Publicaciones. 

Siedentop, D. (1998). Aprender a Enseñar la Educación Física. Barcelona: INDE 

Publicaciones. 

 

 

 





69  
 

 Conclusão 

 

É chegado o momento de terminar o meu relato acerca da experiência 

acerca do EP que vivi. De certa forma sinto um enorme orgulho porque findo a 

minha formação inicial. Relembro com saudade os momentos passados de 

alegria, conquista, sucesso e superação. 

Inicialmente o EP foi um “cabo das tormentas” onde passei por imensos 

anseios, dificuldades e muitas vivências que me permitiram crescer enquanto 

profissional docente. De certa forma, estar perante um grupo de jovens, ter que 

os liderar, gerir e transmitir-lhes conhecimentos, para que conseguissem adquirir 

novos gestos técnicos e habilidades motoras foi muito desafiante. Outro aspeto 

essencial foram todos os pequenos conselhos, dicas, palavras e reflexões que 

guardo no meu portfólio profissional. Todos trabalhos que realizei, as vivências 

com professores, alunos, funcionários e encarregados de educação que me 

permitiram ver todas as facetas de uma escola.   

Todas aquelas aulas que passavam a uma velocidade estonteante, sem 

que eu me apercebesse que já tinha passado mais um momento de autuação 

pedagógica. 

Não me esqueço da exigência que o PC colocava nas nossas atuações, 

obrigando a que toda a gente da escola nos tratasse como professores, que cada 

colega docente nos tratasse por igual. Esta forma de nos tratar como igual fez 

com que vivêssemos a vida docente de uma forma natural e descontraída, 

permitindo-nos vivenciar todos as facetas do EP. O facto do Estágio Profissional 

ser realizado numa instituição de ensino faz com que nos apercebamos, aos 

poucos, dos dilemas desta carreira, de todos os obstáculos e da sorte que é 

todos os dias podermos ensinar alguém e transmitir-lhes algo novo. 

O facto de, ao longo do processo estar envolvido no Desporto Escolar e na 

Direção de Turma fez com que me adaptasse melhor à cultura escolar. Ao 

participar nestas ações revi-me numa comunidade educativa ímpar, com 

diversas histórias do seu passado e com um futuro profícuo. Na Direção de 

Turma, ao lado do Professor Dino, apercebi-me do papel de gestão que um DT 

tem de assumir perante a organização da escola.  
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Todos os professores com quem convivi, fizeram-me ter uma visão 

diferente da ação pedagógica. As estratégias que me ensinavam, aceitando eu 

ou não, foram sem dúvida importantes para a minha formação inicial 

Assim, ao elaborar este RE consegui relatar todas aquelas aprendizagens, 

vivências, dificuldades e inseguranças que mais me marcaram ao longo do EP. 
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