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Resumo
O Estágio Profissional revela-se imprescindível para a formação do estudanteestagiário e para a sua transformação num profissional docente. No seu decorrer
inicia-se a construção da identidade profissional e são desenvolvidas competências
profissionais referentes ao ensino e aplicados num contexto real, assim como, os
conhecimentos teóricos e práticos. O presente documento insere-se no âmbito da
Unidade Curricular do Estágio Profissional do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física
nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto, sendo a autora do mesmo a protagonista dos momentos e experiências que
nele são espelhados. Nestas páginas apresentam-se os acontecimentos mais críticos
e que se demonstraram mais propícios a novas aprendizagens. A reflexão foi
principalmente utilizada como transcritora do documento e autocrítica das tarefas,
atividades e funções desempenhadas, propagando-se como um instrumento essencial
à formação do estudante-estagiário. O documento organiza-se em sete capítulos. O
primeiro referente à Introdução contextualiza o documento; o segundo reservado ao
Enquadramento Pessoal apresenta o autor e as suas expetativas iniciais sobre o
Estágio Profissional; o terceiro dedicado ao Enquadramento da Prática Profissional
descreve os detalhes do contexto encontrado; o quarto alusivo à Realização da Prática
Profissional, onde estão descritos e refletidos a organização e gestão do ensino, a
participação e relações com a escola e o desenvolvimento profissional, e onde está
incluído o estudo de investigação-ação sobre a perceção dos alunos sobre um “bom
professor” de Educação Física; o quinto que contempla as Conclusões e perspetivas
para o futuro; e, por fim, o sexto e o sétimo onde estão presentes as Referências
Bibliográficas e os Anexos do trabalho. Afigura-se, assim, todo um percurso evolutivo
de uma estudante-estagiária que, afortunadamente encontrou a profissão que lhe
estava destinada. O caminho percorrido durante o ano letivo contribuiu profundamente
para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, juntamente com o auxílio da escola
cooperante e do núcleo de estágio, existiu uma significativa aprendizagem no que
concerne ao controlo dos alunos, à gestão da aula, à instrução, à organização e
realização das atividades extracurriculares e ao desenvolvimento do estudo de
investigação-ação que permitiu uma melhoria do clima de aprendizagem e da relação
pedagógica entre a professora e a turma, assim como, do comportamento dos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; RELAÇÃO
PEDAGÓGICA; BOM PROFESSOR; REFLEXÃO.
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Abstract
The Practicum is indispensable to the student-intern’s formation and to his/hers
transformation into a teaching professional. During the Practicum the construction of a
professional identity is initiated and the professional skills regarding teaching are
developed and then applied in a real life context, as well as theoretical and practical
knowledge. The following document is integrated in the scope of the Curricular Unit of
the Practicum Training of the 2nd year of Master’s degree in teaching Physical
Education in Basic and Secondary Education of Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto, being the author of it the protagonist of the moments and
experiences it portrays. In these pages the most critical and favourable to new learning
events are presented. Reflexion was primarily used as a transcriber of the document
and self-critic of the tasks, activities and functions undertaken, spreading as an
essential instrument to the initial formation of the student-intern. The document is
organized in seven chapters. The first one, referring to the Introduction, gives context
to the overall document; the second one, who approaches Personal Framework,
presents the author and its early expectations towards the Professional Internship; the
third one ,dedicated to Professional Practices Framework describes the details of the
encountered context; the forth one, alluding to Professional Practice Execution,
describes and reflects about teaching organization and management, participation and
relationships with the school and Professional Development where the investigationaction study about students’ perception on a good Physical Education teacher is
included; the fifth chapter which integrates the outcomes and future perspectives; and
finally the sixth and seventh which features the Bibliographic References and annexes
of the following work. Thereby, the entire evolving process of this Practicum, who
fortunately found the profession who was destined for her, is shown. The path taken
during the school year has deeply contributed towards her professional and personal
development, along with the collaborative school’s assistance and the internship core.
There was a significant learning concerning student control, class management, the
way teaching is carried, organization and accomplishment of extracurricular activities
and development of the action research study which allowed an improvement of the
learning mood and the pedagogical relationship between the teacher and her class as
well as student behaviour.
KEY WORDS: PRACTICUM TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, PEDAGOGICAL
RELATIONSHIP; GOOD TEACHER; REFLECTION
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1. Introdução

O Relatório de Estágio (RE) é um documento realizado no âmbito do
Estágio Profissional inserido no 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos
Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS) da Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto (FADEUP). Este documento espelha as experiências e
vivências relativas ao Estágio Profissional e, para a sua elaboração tive a
orientação da Professora Orientadora, docente na FADEUP e também da
Professora Cooperante, docente no estabelecimento de ensino cooperante.
Na construção da minha formação como professora de Educação Física
(EF), considero muito pertinente a oportunidade de frequentarmos um Estágio
Profissional, onde existe uma constante reflexão não só do processo de
ensino-aprendizagem (PEA), mas também de todas a vivências existentes,
tanto na prática pedagógica como na restante realidade da escola. Desta
forma, o Estágio Profissional (EP) “(…) oferece aos futuros professores a
oportunidade de imergir na cultura escolar nas suas mais diversas
componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e
práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela comunidade
específica” (Batista & Queirós, 2013, p. 33).
Já Albuquerque (2003) considera o EP um agente de socialização de
excelência, na medida em que proporciona as primeiras experiências de
intervenção pedagógica que, possivelmente, marcarão todo o percurso
profissional. Assim, o EP formará profissionais que, segundo Caires (2003)
deverão dominar um conjunto de competências importantes para a sua área,
tendo em vista um maior conforto no papel e tarefas que lhe estão inerentes,
sendo objetivos do EP a aplicação dos conhecimentos da formação prévia ao
longo do percurso académico, a criação de condições que promovam o
desenvolvimento pessoal do estudante-estagiário, para que, ao resolver os
seus problemas, possa ser capaz de ajudar os outros na resolução dos deles.
O EP, além do RE, incorpora outra componente, a Prática de Ensino
Supervisionada (PES), que se processa num contexto real e tem como objetivo
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desenvolver as competências profissionais associadas ao ensino da EF. Esta
organiza-se nas seguintes áreas de desempenho: Área 1 - Organização e
Gestão

do

Ensino e

da

Aprendizagem;

Área

2

- Participação

na

Escola/Agrupamento de Escolas e Relação com a comunidade; Área 3 Desenvolvimento Profissional.
Segundo as Normas Orientadoras do EP “A natureza complexa, unitária
e integral do PEA, bem como as características gerais da atividade do
professor que decorre num contexto balizado pelas condições gerais do
sistema educativo, pelas condições locais das situações de educação e pelas
condições mais próximas da relação educativa, obrigam a uma tentativa de
integração e de interligação das várias áreas e domínios a percorrer no
processo de formação e, em particular, na PES, de forma a retirar o formalismo
das realizações e a promover as vivências que conduzem ao desenvolvimento
da competência profissional” (Normas Orientadoras do EP, 2016, p. 2)1. Assim,
o EP traduz-se num momento exclusivo onde o estudante-estagiário mobiliza
para a prática os seus conhecimentos e constrói a sua identidade como
profissional de EF.
A minha PES decorreu num agrupamento de escolas dos subúrbios do
distrito do Porto em duas escolas cooperantes distintas, uma secundária e
outra básica. O Núcleo de Estágio foi constituído por mim e dois estudantesestagiários. A minha atuação deu-se sobretudo na lecionação da turma de 7º
ano residente e da turma de 5º ano partilhada, existindo também alguma
experiência com uma turma de 12º pertencente à professora cooperante.
Cada estudante-estagiário foi responsável por atividades letivas e nãoletivas de forma a contemplar todos os ciclos de ensino, atividades de ensinoaprendizagem na lecionação de aulas à turma residente e partilhada
experienciando a conceção, o planeamento, a realização e avaliação e, por
último, a assessoria das atividades incluídas no desporto escolar e na direção
de turma. Além disso, todas estas práticas foram portadoras de um processo
de reflexão, incitando-nos a novas aprendizagens através do encontro de
dificuldades que ultimaram ser ultrapassadas.
1

Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 2016
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Este documento retrata todas as experiências vivenciadas durante o ano
letivo do EP, incluindo as minhas aprendizagens, metas alcançadas, as
dificuldades encontradas, as ambições, recordações marcantes, mas também
os momentos mais críticos e desgostosos. Em todo o processo de atuação
existiu

uma

panóplia

de

emoções

batalhando

constantemente,

entre

sentimentos de alegria e de angústia.
O meu RE encontra-se dividido em sete capítulos, sendo o primeiro a
Introdução, onde se encontra o enquadramento concetual do EP no contexto
da formação inicial, sua caracterização e finalidade; o segundo capítulo
denominado “Enquadramento Pessoal”, onde está presente uma autobiografia
e reflexão sobre o meu percurso, decisões que me fizeram enveredar para a
profissão escolhida e as expetativas iniciais sentidas em relação ao EP; o
terceiro capítulo diz respeito ao “Enquadramento da Prática Profissional”, onde
exponho o meu parecer relativamente à importância do EP na formação do
estudante-estagiário, o contexto do EP a nível legal e institucional, assim como,
o contexto funcional onde incluo a descrição e reflexão do agrupamento, do
Núcleo de Estágio, da Professora Cooperante, da Professora Orientadora e
das turmas que lecionei. A “Realização da Prática Profissional” é o quarto
capítulo que contempla as três áreas de desempenho da PES: na área 1 estão
incluídas a minha conceção sobre o ensino da EF, os três níveis de
planeamento que necessitei e as minhas principais dificuldades encontradas no
processo de ensino-aprendizagem (relação com a turma, o controlo da turma,
as rotinas implementadas e a instrução). Além disso, relata a minha
experiência noutra disciplina (Oficina de Artes) e as dificuldades sentidas no
processo de avaliação, diagnóstica, formativa e sumativa; A área 2 diz respeito
às aprendizagens exteriores às atividades letivas, tais como, as reuniões, a
direção de turma/tutoria, o desporto escolar, as atividades organizadas pelo
Núcleo de Estágio e a participação em atividades realizadas por outros
professores, juntamente com um capítulo final sobre as multifunções que o
docente exerce; Por fim, a área 3 é onde exponho a significância das reflexões
para o meu crescimento como professora e onde está presente o estudo que
elaborei com a finalidade de me desenvolver na relação com os meus alunos,
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na minha atividade como profissional docente e na produção de um melhor
clima de aprendizagem.
No quinto capítulo intitulado “Conclusão e perspetivas para o futuro”
reflito sobre a minha experiência durante o EP, todas as aprendizagens que
este me ofereceu e a sua contribuição para a minha formação inicial que irá
sempre influenciar o meu futuro. Além disso, revelo as minhas perspetivas para
o futuro, enfatizando a minha evolução e de que forma esta poderá influenciarme ao longo da minha vida como professor de EF ou profissional do desporto;
no sexto capítulo estão expostas as Referências Bibliográficas que utilizei para
a realização do documento e, por fim, no sétimo estão incluídos os anexos do
documento.
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2. Enquadramento Pessoal

2.1. Apresentação da Estudante-Estagiária

O meu nome é Sofia Rodrigues Ferreira, tenho 23 anos e nasci no Porto.
A minha relação com o desporto iniciou-se cedo. Mal ingressei no
primeiro ciclo, além da EF os meus pais quiseram que praticasse todos os
desportos que a escola oferecia, começando o meu percurso na natação e no
hóquei em patins. Foram eles os meus grandes patrocinadores para o mundo
do desporto, que foi sendo cada vez maior com o passar dos anos.
Na prática das modalidades sentia-me bastante competente, sendo a
perceção de competência “(…) definida como sendo o conjunto de crenças,
formadas a partir da informação recolhida e processada no meio onde os
sujeitos se encontram inseridos, assim como a perceção que desenvolvem
quanto às suas habilidades, através da sua participação (…)” (VasconcelosRaposo et al., 2012, p. 60). Assim, o meu gosto e motivação pelas atividades
desportivas era potenciado, uma vez que, “(…) a percepção de competência
física parece constituir uma forte determinante nos índices de adesão das
crianças e jovens à atividade física e, consequentemente, nos benefícios que
possam advir da sua prática regular” (Vale et al., 2012, p. 48).
Com 9 anos federei-me no hóquei em patins e ingressei numa equipa
masculina que me permitiu experimentar os valores do desporto, da amizade e
união presentes pois “ao desporto se encontra distribuído um proeminente
papel no capítulo da socialização e reprodução cultural. Portanto configura,
talvez, a instituição mais importante (…) de recriação e transmissão dos
valores essenciais à continuidade da existência da cultura ocidental” (Bento,
1999, p. 56).
Aprendi que uma equipa não era apenas um conjunto de pessoas que
se juntava por um objetivo comum. Partilho da mesma opinião de Carron
(1993) quando refere que uma equipa desportiva é um conjunto de indivíduos
com a mesma identidade coletiva, com metas, objetivos e destinos comuns,
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que desenvolvem padrões de interação e modos de comunicação estruturados
e que exibem interdependência pessoal e de tarefa, considerando-se como
sendo um grupo.
A presença no clube mostrou-me o que é o desporto, a disciplina, a
instituição desportiva, os adeptos, as claques, os árbitros, o respeito, a
competição e o espírito de sacrifício. Porém, mais importante, ensinou-me a
lidar com as derrotas, levantar-me e continuar a lutar pelos meus objetivos,
algo que transporto ao longo da vida e que tento conceber cada vez que
encaro uma nova fissura nos meus objetivos.
Estas componentes do desporto fazem parte da sua essência e
merecem ser vivenciadas pelos jovens. Na EF é possível que os alunos vivam
o desporto através da utilização do Modelo de Educação Desportiva (MED)
“(…) o qual num esforço de renovação de conceções e práticas de ensino no
desporto, oferece uma proposta pedagógica sólida e coerente em referência
aos valores e sentimento do desporto, ao mesmo tempo que fomenta a
aquisição de competências motoras específicas da cultura desportiva.
Incorpora uma perspetiva lúdica do ensino do desporto, fomentadora da
adesão de crianças e jovens à prática desportiva” (Mesquita, 2014, p. 193),
sendo um modelo a aplicar nas aulas.
A disciplina e métodos de treino era algo que não compreendia quando
era criança. Porém, consegui transportar alguns métodos para as minhas
aulas. O silêncio durante a instrução é fulcral não só para o aluno perceber o
pretendido, mas para o professor que está a seguir uma linha de raciocínio, a
transmitir algo complexo aos alunos e que precisa desse silêncio para se
concentrar e ter sucesso na instrução. Contudo, utilizei nas minhas aulas uma
abordagem em que a instrução direta não era o único modelo instrucional.
Existiu uma determinação da minha parte em utilizar o questionamento,
pois a atenção e concentração dos alunos era facilmente perdida em pouco
tempo e tinha que voltar a centrar os alunos na sua aprendizagem e “essa
maior participação activa do aluno ou do atleta exige um conjunto de
estratégias de ensino que passam, entre outros procedimentos, pelo recurso
muito frequente ao questionamento” (Mesquita & Rosado, 2009b, p. 101),
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sendo um método verbal bastante apreciado e que me auxiliou a precisar se os
alunos compreendiam a matéria, a levá-los a interagir com mais frequência e a
aumentar os seus índices de motivação.
A contagem decrescente para reunir os atletas foi também transportada
para as minhas aulas e que me garantia uma rápida junção dos alunos,
evitando perdas de tempo, sendo este o propósito que meu treinador tinha.
A progressão dos exercícios elaborada nos treinos de hóquei foi algo
que também destaquei mais tarde como muito relevante. O meu treinador
seguia uma progressão que garantia uma menor probabilidade de lesões
através do aquecimento, seguidamente, exercícios de enfoque técnico e tático
que necessitavam de maior concentração da parte dos atletas e, no fim, o
adorado jogo que servia não só como tarefa de aplicação do aprendido, mas
também como recompensa aos atletas pela boa prestação durante o treino.
Consigo abarcar esta decisão, considerando-a como uma metodologia de
treino válida e transportando-a para as minhas aulas. A minha diferença diz
respeito às situações de aprendizagem técnica e tática.
Lembro-me que os treinos possuíam atividades analíticas que exigiam
mais da minha motivação do que propriamente do objetivo do exercício.
Aprendi que posso trabalhar as várias componentes técnicas e táticas através
de formas parciais de jogo, jogos reduzidos e jogos adaptados com regras
específicas. Desta forma, os alunos sentiam-se motivados e, ao mesmo tempo
concretizavam o objetivo.
A parte externa ao treino que estava incluída nas competições ao fim de
semana foi algo apaixonante para mim. O ambiente desportivo com cânticos
provenientes das claques, a surpresa e ambição sobre a titularidade em cada
jogo, o autocontrolo existente dentro de campo relativamente às decisões do
árbitro ou provocações adversárias foram o que mais me estimulou no mundo
do desporto. Considero especialmente pertinente que todas as crianças
vivenciem e experienciem esta componente do desporto, conhecer aquilo que
praticam, falar sobre cada modalidade, da sua história e records, experimentar
a sensação de treinar no limite e de ter uma gigantesca vontade de ganhar,
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assim como, e ansiar serem os melhores da equipa, do clube, do país e do
mundo.
O professor de EF deve procurar desenvolver estas capacidades
durante as suas aulas. Concordo com Cunha (2008, p. 64) ao referir que “as
funções do professor são cada vez mais multifacetadas e complexas, uma vez
que já não se limitam apenas aos conhecimentos específicos de uma
determinada área do saber, nem ao conjunto de técnicas e de estratégias
pedagógicas mais adequadas à transmissão desses conhecimentos, sendolhes

exigidas

outras

actuações,

nomeadamente,

na

promoção

do

desenvolvimento pessoal dos seus alunos, proporcionando-lhes oportunidades
de desenvolvimento de pensamento crítico, criativo, reflexivo e autónomo, em
diálogo com o envolvimento social e profissional”. Nas minhas aulas procurei
ser esse professor multifacetado: além de transmitir aos alunos toda a minha
paixão por os desportos lecionados, optei por “perder” tempo de aula em cada
começo de uma nova modalidade ensinando-lhes alguma cultura desportiva e
o regulamento de cada desporto.
Durante a prática, apelei ao máximo empenho, valorizando-o com
registos em cada aula e realizei torneios em que consegui visualizar o querer e
a ambição da vitória. Consegui que vivenciassem o que é estar num pódio
(improvisado), com aplausos e declarações de admiração por parte do público.
Penso que consegui que a maior parte dos meus alunos acrescentasse
um novo espaço no seu leque de desejos e paixões. Esse espaço chama-se
DESPORTO, que “vivido como prática lúdica (…) permite que se abram janelas
nas couraças do corpo e da alma na medida em que aqueles que o praticam
resgatem a sua energia vital” (Teves, 2004, p. 45).
Aos 14 anos fui transferida para a equipa sénior feminina. Com um
treinador diferente aprendi outros valores, tais como, ser tolerante, ponderada e
auto motivada. O novo treinador era professor de EF e possuía conhecimentos
de nutrição, psicologia, pedagogia e outras temáticas importantes para a
função. Aprendi mais tarde que a formação dos professores de EF inclui essas
áreas, só que nem todos as aprofundam e as aplicam. Como refere Roldão
(2007, p. 98), “a formalização do conhecimento profissional ligado ao acto de
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ensinar implica a consideração de uma constelação de saberes de vários tipos,
passíveis de diversas formalizações teóricas – científicas, cientifico-didáticas,
pedagógicas (o que ensinar; como ensinar; a quem e de acordo com que
finalidades, condições e recursos), que contudo, se jogam num único saber
integrador, situado e contextual – como ensinar aqui e agora -, que se
configura com o “prático”.
Era a atleta mais jovem da equipa e tive que me superar para que o meu
valor fosse reconhecido. Aprendi a respeitar a decisão do treinador
independentemente de concordar com ela, não exprimir a minha opinião
sempre que queria, escolher bem as palavras que usava e manter um bom
clima mesmo quando era injustiçada. Aprendi que, muitas vezes, a felicidade
de alguns atletas é a infelicidade de outros e que eu posso gostar muito de um
treinador e a minha colega de equipa não gostar e que a perceção do valor de
um atleta varia de pessoa para pessoa. Todos os jogos são diferentes, a noção
de competência é subjetiva e o desporto, mesmo assim, é universal.
Esse ano foi muito importante para a construção da minha identidade.
Também com o EP a minha identidade foi complementada com as experiências
vividas. Segundo Cunha (2008, p. 27) a identidade e o processo de construção
da identidade do professor é “(…) uma dinâmica que se desenvolve ao longo
da vida, em espaços diversificados, onde estão presentes conflitos mais ou
menos intensos, que têm subjacente normas, funções, valores e códigos de
comportamento, associados a um grupo profissional de professores”. O facto
de ter uma turma provocadora, com comportamentos desviantes e portadores
de fortes reprensões e castigos, levava-me a querer ser dura com eles, a
responder-lhes euforicamente e a expulsá-los das aulas. Porém, a minha
tolerância e paciência fez-me diminuir as provocações dos mesmos, não lhes
dar a resposta que eles ansiavam, mas sim a que os mantinha serenos.
Entretanto, na escola secundária, o meu gosto pelo desporto ia
aumentando devido às boas experiências, o que me fez escolher o curso de
Desporto que o meu Colégio oferecia. Passei dois anos recheados de
disciplinas que adorei e convivi com professores muito bons que, não só
ensinavam, como demonstravam paixão pelo que faziam. Assim, após terminar
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o secundário, a decisão de querer ser estudante da FADEUP foi fácil de tomar.
Contudo, apenas durante a licenciatura é que decidi formar-me nesta profissão.
Também durante a licenciatura fui chamada à Seleção Nacional de
hóquei em patins! Nesse ano era capitã de equipa e capitã da seleção distrital.
O meu esforço tinha sido reconhecido e eu estava radiante por isso. Foi uma
incrível experiência que me permitiu conviver com pessoas que lideram o alto
rendimento do hóquei em patins, incluindo o treinador. Segundo afirma Lima
(2014, p. 228) “as tarefas do treinador de alto rendimento são cada vez mais
complexas para as quais tem de estar profundamente motivado, muito bem
qualificado e ser possuidor de vasta cultura desportiva”. Porém, o treinador da
Seleção era diferente. Preocupava-se com a prestação das atletas nos treinos,
com a alimentação e com o descanso, mas não queria saber o que as atletas
pensavam, não dava espaço para diversão, não apelava ao espírito de equipa
e não se interessava pelo bem estar-emocional. Lembro-me de sentir um
ambiente constante de pressão, pois precisava de tempo para adaptação e
compreensão do pretendido.
Os formadores do desporto, quer a nível da Seleção Nacional, quer a
nível de clubes, deveriam saber que “(…) os treinadores e os professores, além
da sua intervenção técnica, compete-lhes, através do seu exemplo e das
aprendizagens estimulantes, proporcionar o necessário enquadramento para
que, o jovem aprendiz e atleta, possa retirar da sua experiência o enorme
potencial educativo que está associado à prática desportiva” (Rocha et al.,
2016, p. 233).
Alguns anos depois mudei-me para o Clube Hóquei dos Carvalhos e é lá
que me mantenho atualmente. Nesse ano decidi que gostaria de treinar um
escalão de formação e comecei a treinar as escolinhas dos Carvalhos.
Soube desde o momento inicial que não ia ser fácil. Buceta (2002, p. 17)
defende que “muitos treinadores (…) queixam-se das enormes carências em
que desenvolvem o ser trabalho: falta de material adequado, falta de
instalações,

ausência

de

imensa

outras

pequenas

coisas,

usando

frequentemente tudo isso como argumento para o facto de não poderem fazer
o seu trabalho como deve ser”. Contudo, decidi que iria conseguir contornar a
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realidade com que me deparei, fazer um bom trabalho e não desiludir a direção
do clube.
Um campo de hóquei em patins, com mais de 30 crianças inseridas, dos
dois aos 14 anos, com níveis distintos, desde não conseguirem manter-se em
cima dos patins a quase fazerem piruetas, eram os treinos das escolinhas de
patinagem pela qual eu era responsável. Nem todos tinham patins, não
existiam muitos sinalizadores e, por vezes, ainda partilhava o campo com o
treino dos guarda-redes. Além disso, “se os treinadores de jovens tiverem
pouca motivação, torna-se bem mais difícil conseguir realizar um bom trabalho.
É fundamental que o treinador esteja motivado para reagir a todas as
contrariedades e não permitir que estas situações aconteçam” (Buceta, 2002,
pp. 17-18). No meu caso, a motivação foi criada pelo desafio encontrado e pela
procura de soluções materiais e organizacionais.
Comecei a implementar a importância da assiduidade nos treinos e o
compromisso. Este trabalho foi sobretudo desenvolvido com os pais dos
atletas, uma vez que os próprios ainda eram jovens. Era importante para mim
saber sempre quantos atletas ia ter, de forma a gerir o número de patins, o
espaço e os níveis de ensino.
Introduzi algumas rotinas de treino para me orientar: o saber estar no
balneário a equipar-se de forma ordeira, a pontualidade na chegada ao ringue,
o cumprimento ao treinador, o pedido de licença para entrar, não interromper o
treino com idas à casa de banho, o silêncio nos momentos de reunião, os cinco
segundos para juntar à beira da treinadora após o apito (nos atletas que já se
deslocavam com facilidade) e o banho obrigatório no final do treino.
Sabia que tinha de motivar também os meus atletas. O hóquei em patins
é um desporto extremamente complexo e difícil de aprender. Eu conhecia que
“a maioria dos jovens quando começa a fazer desporto e decide praticar uma
modalidade desportiva, está fortemente motivado. Porém, um dos grandes
problemas subsequentes situa-se no facto de, muitas vezes, essa motivação ir
baixando, treino após treino, culminando, em situações extremas, no próprio
abandono” (Buceta, 2002, p. 19). Infelizmente, no hóquei em patins o
abandono é algo frequente e com que tive que batalhar.

33

Algumas das estratégias que encontrei foram-me eficazes também no
EP. Uma delas foi a relação entre pares. Apelei sempre às relações de
amizade entre atletas e a proibição de qualquer comentário que inferiorizasse
ou excluísse o colega. Promovi o trabalho em grupo e valorizei a entreajuda
com reforço positivo.
Outro método utilizado relacionou-se com os Feedbacks Pedagógicos
(FBP). Mesmo quando o atleta não apresentava uma grande margem de
evolução eu encontrava um FBP positivo para lhe dar e assim, poder apreciar o
seu sorriso de satisfação. Por fim, transmiti-lhes o meu princípio de se
erguerem sempre que caírem, sendo no hóquei este lema literal, uma vez que
na aprendizagem da patinagem os atletas caem vezes sem conta precisando
seguidamente de se levantar.
Sempre induzi a uma boa relação entre treinadora e atletas, pois
considero essencial para que se dê o PEA e, além disso, “é necessário
compreender e encarar o ambiente relacional, na sala de aula e no treino,
como determinado por diversas variáveis, entre as quais sobressai a
afetividade e, em particular, a percepção do ambiente efectivo existente. Esta
percepção representa um factor que pode afetar o processo de ensino,
influenciando variáveis como a motivação, o ambiente humano e relacional, a
estrutura e coesão dos grupos, a gestão de conflitos e de emoções, o
empenhamento, a participação e o desenvolvimento pessoal e social” (Rosado
& Ferreira, 2009, p. 190).
Recebia bons FBP da direção, dos pais, dos outros treinadores sobre a
minha forma de ensinar. Conclui que tinha alguma vocação para a função e
para lidar com os jovens. A boa prestação garantiu-me a eleição por parte da
direção como treinadora ano após ano e aumentou a minha paixão pela
profissão de treinador.
Já a concluir a licenciatura, tornou- se necessário escolher um Mestrado
para continuar a minha formação. Apesar de gostar de ser treinadora, sabia
que não era do processo do treino de que eu gostava, mas sim de ensinar,
formar e superar os desafios encontrados na prática.
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Muitas vezes observava os meus professores de Estudos Práticos e
gostava da paixão com que ensinavam. Estavam sempre rodeados de jovens,
a ensinar aquilo que mais gostavam e a transmitir os ensinamentos das
habilidades, cultura e valores do desporto. Ao ser professora de EF teria a
oportunidade de trabalhar com desporto, ensinar o que é intrínseco a ele e ter
pessoas à minha volta com interesse em aprender.
Sendo treinadora de hóquei conseguia experienciar ligeiramente uma
amostra daquilo que é ser professor. Apesar do contexto ser distinto, tinha o
meu espaço, os meus atletas, ensinava-lhes um desporto e nem considerava o
que estava a fazer uma profissão, pois associava “profissão” à palavra
“trabalho” e, para mim, não existia qualquer trabalho em ensinar aqueles
meninos. Tal como diz o provérbio “escolhe um trabalho de que gostes, e não
terás de trabalhar nem um dia na tua vida” 2. Então, assim o fiz.
Tendo uma mãe professora de EF, decidi frequentar a sua escola, para
perceber o funcionamento da instituição. Tentava perceber melhor a função de
um professor de EF e se esta seria a profissão que me faria sentir completa.
Após estas experiências e reflexões, rematei a minha decisão. A adoração pelo
desporto, a paixão de ensinar, a observação do funcionamento de um
professor de EF na escola, permitiu-me ingressar por este mestrado. Tanto na
prática do hóquei como na escola, é muito gratificante ver a aprendizagem e
evolução nos alunos, seja a que nível motor, cognitivo ou psicossocial.
Ao longo dos anos senti a necessidade de ir procurar outros desportos,
outros jovens que tivessem o mesmo gosto que eu pelo desporto. Encontrei o
meu primeiro part-time que consistia em dar aulas de patinagem num
infantário. Percebi que quanto mais jovens são as crianças, mais interesse têm
em aprender. Ficam facilmente fascinadas e a sua curiosidade não tem limites.
Devemos tirar proveito de alunos assim e ensinar-lhes o máximo possível que
eles consigam aprender.
Posteriormente, consegui ingressar num projeto da Universidade Júnior
onde trabalhei com jovens dos 12 aos 16 anos e lhes ensinei vários desportos.
Organizei torneios e competições, focando-me em transmitir a capacidade de
2

Pensamento do filósofo chinês Confúncio (551 a.C.-479 a.C.).

35

superação e ambição. Sendo mais velhos que as crianças com quem
trabalhava consegui confirmar que o seu interesse é menor e que necessitam
de mais motivação e competição para que a envolvência seja maior.
No desporto devemos ter em conta o estado físico, cognitivo e social em
cada idade, realizando uma prática consoante a faixa etária existente, de forma
a melhorar o PEA e a manter um bom clima de aprendizagem. Sabia que no
EP poderia ter alunos de qualquer faixa etária com diversas características das
suas idades. Assim, ao ter conhecimento das turmas elaborei uma pesquisa
acerca das características motoras, psicossociais e cognitivas das suas idades,
com vista a melhorar a minha prática.
Assim, nascia agora a Sofia, professora estagiária no Agrupamento de
Escolas de Carvalhos, jogadora e treinadora no Clube Hóquei dos Carvalhos.

2.2.

Expectativas em relação ao Estágio Profissional

O ano de EP foi preponderante para perceber se realmente era esta a
profissão que deveria escolher. Apesar de ao longo do percurso nunca ter tido
dúvidas, só experimentando a realidade é que pude confirmar que o meu
sonho era ser professora de EF.
Simões (2008) defende que durante os primeiros anos da carreira
profissional, por mais adequada que seja a preparação do professor em termos
científicos e pedagógicos, existe sempre o chamado “choque com a realidade”,
resultante das diferenças encontradas entre a formação inicial e o que de facto
acontece na realidade. Na minha perspetiva, um dos principais objetivos do EP
é atenuar este choque e mostrar-nos o que é o verdadeiro contexto escolar,
sendo a melhor forma através da prática real de ensino que “(…) possibilita a
construção e a consolidação de um conjunto de destrezas, de atitudes e,
sobretudo, de saberes práticos essenciais para o desempenho da profissão”
(Queirós, 2014, p. 70). Desta forma, poder estagiar numa escola real, com
alunos e aulas reais, foi sem dúvida algo que mereceu expectativas grandiosas
devido à influência que tem sobre o estudante-estagiário (EE).
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Considero que todas as experiências foram positivas na minha
formação, pois mesmo as vivências mais desagradáveis foram importantes
para não voltar a agir da mesma forma ou optar por refletir antes de executar.
Tal como refere, Jurasaite-Harbison (2005) o impacto com a prática real do
ensino no contexto escolar é uma questão crítica na construção da identidade
do futuro professor, considerando que ele é detentor de expectativas em
relação a situações problemáticas e imprevistas que conduzem a uma
constante exigência de respostas adequadas e imediatas.
Só enfrentando os problemas e as dificuldades é que consegui aprender
a fazer melhor e a optar de forma mais consciente. Desta forma, penso que o
Professor Cooperante (PC) deve dar a liberdade aos EE para experimentarem,
refletirem, corrigirem, reajustarem e viverem o EP, estando sempre dispostos
para aconselhar da melhor forma tendo em conta os seus anos de experiência.
Este foi o meu primeiro receio: ter uma PC que não me permitisse
vivenciar o estágio a 100% e que reprimisse as minhas conceções. Porém,
após diálogos com ex-estagiários, mudei de ideias. Tive a certeza que seria
uma pessoa organizada e recetiva a novas abordagens, pois as metodologias e
conceitos estão sempre a mudar e é preciso que quem está no ensino esteja
constantemente a atualizar-se. Por isso, acreditei que seria uma profissional
bastante conhecedora e que aceitava várias opiniões que poderiam ser
discutíveis. Esperei que me transmitisse os seus conhecimentos do PEA e me
permitisse partilhar com ela as minhas ideias e aplicá-las na turma, tendo
sempre o seu consentimento ou o seu conselho, caso fosse algo que pudesse
não resultar. E, no final, fiquei feliz por todas as minhas expectativas terem sido
plenamente satisfeitas.
Encontrei uma PC que me permitiu vivenciar totalmente o que é ser um
professor numa escola. Exigiu que executássemos as nossas funções e
incentivou-nos a participar ainda mais, quer nas reuniões, sala dos professores
e atividades letivas e não-letivas. Quis que planificássemos e ensinássemos à
nossa maneira avisando-nos do que poderia não correr tão bem. Deixou-nos
proceder como achávamos correto desde que argumentássemos os nossos
ideais e assegurássemos a segurança dos alunos. Para tudo tínhamos que nos
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perguntar “Porquê?”. “Porque é que vou fazer desta forma? Porque é que vou
utilizar esta estratégia? Porque é que vou aplicar estes critérios?”. Desde cedo,
levou-nos a interrogarmo-nos acerca de toda a nossa atuação, motivando-nos
a ser professores reflexivos.
Em relação ao meu Núcleo de Estágio (NE), onde apenas considero os
meus colegas EE, ansiei que pudéssemos partilhar perspetivas e conceções
que nos fizessem crescer mutuamente, conseguir realizar um bom trabalho de
equipa e que fossemos verdadeiros e assertivos uns com os outros. Quis que
nos sentíssemos à vontade para nos criticarmos e assim contribuir para a
nossa formação como docentes. Gostaria que eles me transmitissem e
partilhassem as suas competências e que me auxiliassem nas modalidades
que eles fossem mais conhecedores, tal como eu faria em relação a eles.
Afortunadamente, foi ainda melhor do que aquilo que expectei.
Éramos pessoas totalmente diferentes, com maneiras de estar e atuar
ainda mais dissemelhantes, mas com o mesmo objetivo: a nota 20. As
abordagens e conceções eram idênticas devido à nossa formação conjunta,
mas variava de desporto para desporto. A nossa experiência como treinadores
gerava

muito

desacordo,

provocando

discussões

saudáveis

e

com

aprendizagem.
O trabalho que podia ser feito em grupo foi sempre realizado em
conjunto, pois sentíamos que juntos podíamos alcançar mais resultados e
conhecimentos. Uma parte da enorme motivação para o EP foi gerada pelo NE
e pela amizade e relação indescritível apreciada por todos. Tenho a certeza
que fomos um NE que deixará saudades na escola…
Quanto à Professora Orientadora (PO), expectei que me ajudasse nas
questões mais ligadas à faculdade e que me apoiasse e aconselhasse sobre o
estudo de investigação-ação e no RE. Esperei também que me pudesse
transmitir a sua experiência fosse em contexto de aula ou de escola, para me
corrigir e ensinar o que aprendeu com a sua experiência.
Sabendo da sua situação e compreendendo uma maior ausência física
da sua parte, sempre se mostrou próxima e disponível para tranquilizar as
nossas angústias. Auxiliou-nos sempre em todas as tarefas que lhe competiam.
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Desejei que este EP me permitisse ter sucesso, ajudar os meus alunos,
ensinar-lhes os vários desportos, habilidades motoras, regulamentos, recordes
e história, o espírito de equipa, o respeito, a cooperação e o fair play.
Ambicionei mostrar-lhes que o desporto também tem terminologias específicas
que só percebe quem entende o desporto. Sabia que para isso, teria de os
motivar e conseguir envolvê-los na modalidade, de os tornar amantes do
desporto tal como a sua professora.
Não refiro que tipo de alunos gostaria de ter porque isso não é
importante. Qualquer que fosse a maneira deles serem, o comportamento que
adotavam, o seu gosto pelo exercício físico ou o seu aspeto físico, eu iria
conseguir moldá-los à minha forma de trabalhar, decidindo o melhor para eles,
conseguindo “crescer” como professora e melhorá-los a eles enquanto alunos.
Até poderia ficar com uma turma indisciplinada e carência de educação,
contudo, prometi a mim mesma que faria deles seres humanos bondosos,
portadores de aprendizagem e com educação (física e social).
Deparei-me com uma turma que se assemelhava à representação da
nossa realidade social. Pude contar com alunos inteligentes, esforçados,
extremamente educados, crianças com bom bons valores, cooperantes e
interessadas, saudáveis, mas também jovens pouco colaboradores, com
escassa formação, impacientes e facilmente enervados, alguns que não se
envolviam na aula e outros que se envolviam de forma errada, com maus
hábitos comportamentais e que ambicionavam o conflito entre pares.
Toda esta heterogeneidade de jovens foi estimulada a criar laços comigo
e com os colegas, a aprender a estar numa aula e a respeitar todos, sabendo
participar e pensar. Foram formados novos valores dentro de cada um que
despertaram pessoas diferentes. Tornaram-se pessoas melhores.
Ansiei que nas reflexões elaboradas pudesse encontrar soluções para
os desafios que me iriam surgindo e assim, tornar-me numa melhor
profissional. A reflexão surgiu principalmente no PEA, mas também nas
vivências escolares. Dentro do PEA o que mais me compeliu a refletir foi a
gestão e os comportamentos dos alunos. Os problemas encontrados e as
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estratégias aplicadas auxiliaram muito a minha prática e contribuíram para a
minha motivação e paixão em ser professora.
Receei que o meu contexto fosse passível de muitas dificuldades e que
não conseguisse encontrar respostas para o moldar. No entanto, todos os
conflitos encontrados foram sujeitos a intervenções com objetivo de solucionálos. Acredito que, se não encontrei a solução, pelo menos encontrei a melhoria.
A escola apresentava boas condições materiais. Contudo, devido à
quantidade de alunos da turma, foi necessário gerir o espaço em todas as
modalidades, não só pela organização, mas porque receei que a densidade
motora das aulas fosse reduzida. A preocupação em ajustar os planos de aula
a estas condições permitiu-me contornar o conflito e lecionar de forma íntegra a
todos os alunos.
Esperei com o EP aprender novos métodos de trabalho, situações de
aprendizagem, rotinas e diferentes perspetivas sobre o ensino. Sabia que iria
encontrar professores mais competentes e outros menos, mas com todos
poderia aprender. Através dos bons exemplos poderia aprender novas
ideologias e estratégias de ensino e, através dos maus exemplos, prever e
evitar situações que poderiam prejudicar a minha prática.
Tinha também como expectativa que o EP me trouxesse memórias para
a vida, fossem relativamente à minha turma, a situações, a pessoas que
conheci, a atividades que estive presente. Ansiei saber o que é ser parte de um
agrupamento, de um Departamento, de uma sala de professores, de um grupo
de EF e de uma comunidade escolar. No entanto, o agrupamento fez muito
mais do que isso, pois na escola senti-me em casa.
Por fim, esperei poder integrar-me na comunidade escolar e gostar das
pessoas, assim como esperei que gostassem de mim. Desejei que me
pudessem transmitir tudo aquilo que fizesse de mim uma melhor profissional e
um melhor ser humano. E cada um deles, à sua maneira, me ensinou algo.
Apesar de saber que nesta conjetura, o mundo do ensino é difícil de alcançar e
exercer, anseio ainda mais lá chegar e melhorar a perspetiva que se tem
instalado sobre a disciplina de EF na opinião pública nos últimos tempos.
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3. Enquadramento da Prática Profissional

3.1. A importância do Estágio Profissional no processo de
formação do Estudante-Estagiário

“O estágio profissional é uma unidade curricular que pretende dotar e
capacitar o futuro professor de EF de ferramentas que o auxiliem a desenvolver
uma competência baseada na experiência reflectida e com significado” (Batista
& Pereira, 2014a, p. 89). O EP é essencialmente uma vivência que salienta os
obstáculos e conflitos com que nos podemos deparar dentro de uma escola,
para que, deste modo, possamos procurar dar-lhes resposta, de forma a
atuarmos conscientemente e refletindo para vencer e ultrapassar as nossas
dificuldades. Assim, o docente de EF poderá, cada vez mais, prevenir-se com
estratégias, desenvolver competências e atuar ponderadamente, tornando-se
um melhor profissional.
Ao ser-nos dada a oportunidade de frequentar e lecionar numa escola
real, com alunos e recursos reais, percebemos que o contexto difere muito das
condições ideais e diante disso, é necessário aplicar o que aprendemos no
nosso percurso académico e desenvolvermos ainda mais profissionalmente
para que as nossas competências sejam suficientes para um PEA concebível.
No presente ano letivo fui responsável durante 10 meses por uma turma
com as suas carências específicas, completamente heterogénea, num espaço
reduzido, com material limitado. Batista (2014, p.16) considera “(…) essencial
compreender o modo como o estudante estagiário experiencia o impacto com a
prática real de ensino no contexto escola e, simultaneamente, como
(re)constrói a identidade profissional e os papéis que lhe estão inerentes”. Na
minha perspetiva este EP coloca à prova o EE, nomeadamente na sua
capacidade de resolver situações, por vezes, imprevistas e recorrentemente,
elaborar reflexões na ação para poder atuar.
Encaro o EP como um momento em que somos alunos e professores ao
mesmo tempo, sendo necessário recorrermos constantemente ao estudo e à
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teoria, ao planeamento e à pesquisa, pois a matéria de ensino tem de estar
bem definida e entendida, para que a transmissão de conhecimentos aos
alunos seja eficaz. Essa transmissão deve ser feita com gosto e paixão, mas
também com segurança, de forma a cativar os nossos alunos. Por isso, não
está só aqui presente um teste àquilo que é o nosso conhecimento das
habilidades e cultura desportiva, mas também ao conhecimento pedagógico,
cognitivo e psicossocial. Na opinião de Queirós (2014), parece claro que a
definição de profissão docente só poderá realizar-se se tivermos em conta os
saberes profissionais inerentes e necessários ao seu exercício, sendo eles de
natureza diversa e elementos caracterizadores da especificidade profissional
dos professores que acentuam no conhecimento prático e experiencial na ação
profissional e também no conhecimento científico indispensável para o
exercício da docência.
Considero que se o ano não tivesse existido, eu não estaria preparada
para lecionar, uma vez que não saberia resolver os problemas ditos comuns da
prática e do ensino da atualidade. Um dos principais problemas é, sem dúvida,
a educação dos jovens nos dias que correm. Um professor não só tem de estar
concentrado no PEA, nas condições espaciais e materiais limitadas, como
também tem de ser preocupar com o controlo da turma que, muitas vezes, é o
ponto mais trabalhoso devido à educação dos alunos. “A educação não é um
processo linear, nem uma realidade simples, homogénea, uniforme, redutível
ou conformista; está aberta a imprevistos, a acasos, roturas e desarmonias, a
momentos únicos e fugazes. Logo o labor pedagógico é assaz complexo e está
sujeito a tantas e, em parte desconhecidas e imprevistas influências, que não é
possível reproduzi-lo e esclarecê-lo de um modo inequívoco por meio da
teoria”(Bento, 2014, p. 25).
Neste contexto surge, mais uma vez, a importância da prática de ensino
durante a formação do professor. Em nenhum outro momento durante a sua
formação, o EE enfrenta esta realidade a que o autor se refere. A teoria
transmitida nos anos de formação nunca será suficiente para resolver os
problemas da prática, por isso, só convivendo com a realidade é que o EE
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poderá lidar com este conflito que enfrentamos atualmente e encontrar
métodos para o solucionar.
A educação é considerada um dos principais fatores de socialização e
de desenvolvimento individual, estando inserida num determinado contexto
histórico, social e cultural. Assim, a educação e os sistemas educativos
transmitem os valores da sociedade onde as instituições estão inseridas.
Muitas escolas estão inseridas em meios com famílias mais desfavorecidas e
jovens problemáticos. No meu contexto, por exemplo, existia ao lado da escola
cooperante, uma instituição que acolhe crianças e jovens problemáticos ou de
famílias controversas e que frequentam as escolas do agrupamento. Devido
aos seus históricos familiares estes jovens requerem um acompanhamento
mais incisivo por parte das escolas e dos professores, principalmente durante
as aulas devido às suas dificuldades de adaptação e possíveis más relações
com os pares. Por vezes, são estudantes com escassa formação pessoal e
social, podendo, dadas estas características, complexificar a lecionação de
uma aula, algo que o EE deverá conseguir ultrapassar.
No 2º período acolhi na turma um aluno que tinha sido retirado aos pais
e colocado no Lar Juvenil. Desde o seu primeiro dia na escola até ao último foi
protagonista de inúmeras participações disciplinares, faltas disciplinares,
suspensões, envolvências em conflitos físicos com outros alunos, idas ao
hospital, etc. Considero que a entrada deste aluno para a minha turma foi
destabilizante para o meu trabalho com a mesma, o que me fez recorrer e
procurar mais estratégias e replanear ainda mais as aulas, evitando espaço
para insubordinações ou complicações, pois eu sabia que se isso acontecesse
o normal funcionamento da aula estaria constantemente comprometido.
Não só a diferença destes jovens influencia uma aula como também de
outros, por exemplo, portadores de deficiência, com etnias diferentes, com
outras culturas, jovens de outra raça, de géneros diferentes, de grupos
linguísticos diferenciados, com aptidões diversificadas que, por vezes, podem
até determinar processos de exclusão. É uma realidade que acontece cada vez
mais e que provoca no EE uma necessidade de se munir de estratégias para
confrontar os seus alunos com a diversidade exposta, porque afinal “é esta
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educação para a cidadania que cria alunos-pessoas, com autonomia na
aprendizagem dos saberes, do saber-fazer, do saber-pensar e do saber-ser,
capazes de formar indivíduos que se integram plenamente na sociedade”
(Mesquita & Rosado, 2009a, p. 25).
Durante uma aula de EF (ou de qualquer outra disciplina) devemos
assegurar o ensino de todos e a aprendizagem individual, implementando a
flexibilidade curricula, a diferenciação pedagógica e o trabalho por níveis, mas
esse processo é árduo e necessita de sensibilidade e experiência que o EE
ainda não possui. A organização dos currículos e das situações de
aprendizagem deverão ter uma vertente pedagógica e de sensibilidade,
inserida numa axiologia de valores. O tato pedagógico ou competência
pedagógica é igualmente essencial, sendo denominado pela capacidade que o
professor tem de comunicar e se relacionar com o aluno.
Essas qualidades são ganhas durante o EP e mobilizadas aula a aula,
para que se possibilite aprendizagem por parte de todos os alunos. O professor
não deve ser formatado para ensinar o aluno médio, não focando as
singularidades de cada um, pois o bom aluno sente-se desmotivado e o mau
aluno sente-se atrasado relativamente aos colegas. Os docentes devem ser
capazes de observarem os seus estudantes, organizarem-nos em grupos
homogéneos e gerirem a sua aprendizagem conforme o que eles são capazes.
Segundo Ponte et al. (2001, p. 3), “o conhecimento profissional não se esgota
no conhecimento dos assuntos a ensinar e nas teorias educacionais. (…) Os
professores necessitam de ter um saber-fazer próprio e uma sensibilidade para
lidar com as pessoas com quem trabalham”.
Não só existem os problemas externos ao EE, mas também as suas
dificuldades em lecionar. A sua instrução e demonstração são dois fatores
determinantes no ensino e transmissão de conteúdos. Relativamente à
instrução, o professor deve decidir qual o melhor, ou os melhores modelos de
instrução para os seus alunos, adaptando toda a teoria que conhece. “Entre
modelos de instrução mais centrados na direcção do professor e modelos que
concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar
o justo equilíbrio entre as necessidades de direcção e apoio e as necessidades
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de exercitar a autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma
vinculação duradoura à prática desportiva” (Mesquita & Graça, 2009, pp. 4546).
Todo este processo do EP tem como propósito que o EE encontre a sua
identidade. A identidade é entendida, segundo Gee (2000) como um “certo tipo
de pessoa”, com o “ser” num determinado tempo e espaço, que pode mudar de
momento para momento em interação, que pode mudar de contexto para
contexto e, claro, podendo ser, do mesmo modo, ambíguo e instável.
Quando nos referimos à identidade do professor, ou identidade
profissional, estamos a fazer referência à pessoalidade inerente a cada ser
humano em conformidade com o conjunto de práticas que ele utiliza, métodos
e conceções, pois “a identidade profissional, especificamente a identidade do
professor, é um conceito complexo que inclui: a legítima participação de
pessoas da profissão; a ocupação em “papéis” profissionais e a capacidade de
controlar as suas práticas, a linguagem, as ferramentas e os recursos
associados a esse papel; os ideais, valores e crenças que conduzem os
professores a seguir a profissão; bem como a forma como atribuem sentido ao
seu papel profissional, em resultado das experiências que influenciam as
decisões da sua carreira; e a representação de si como profissional que
projecta, tanto para si como para os outros” (Batista, 2014, p. 15).
Todas as questões enfrentadas durante a EP constroem a identidade
profissional de cada EE, juntamente com as reflexões necessárias que são
feitas ao longo do seu processo de formação e que influenciarão a identidade
profissional ao longo de todo o restante percurso como docente.
O “choque com a realidade” abordado anteriormente deve-se a estas
inesperadas questões que nos surgem após o início do ensino num contexto
real e que apelam às nossas decisões. Como nos afirma Bento (2014, p. 28) “a
relação entre a teoria e a prática pedagógica é de natureza indirecta. Como
facilmente se percebe, o ensino é um palco de realização de decisões tomadas
e consciencializadas anteriormente pelos momentos de reflexão, da análise, da
avaliação, do planeamento, da preparação. Mas é também um ato em cujo
decurso – e para o viabilizar – são tomadas e aplicadas de imediato decisões
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não anteriormente pensadas”. O autor explica-nos que as decisões diferem
entre um professor experiente e um professor iniciante, pois é a prática que
permite a consciencialização, reflexão e aplicação dessas decisões.
Para reforçar a necessidade do EP, apresento o parecer de um estudo
feito por Lima (2014) que vem corroborar esta ideia no seu trabalho com EE do
2º ciclo em EEFEBS. Estes foram sujeitos a entrevistas relativas à sua
preparação para exercerem a função docente após a conclusão do 2º ciclo em
EEFEBS. Os EE defendem que existe falta de contacto com a realidade
escolar na formação académica com unidades curriculares orientadas para a
pedagogia e didática. Afirmaram não se sentirem preparados para lecionar num
contexto real, recomendando um maior contacto com a realidade escolar e uma
maior intervenção prática durante as aulas integradas na área científica da
didática da educação e prática pedagógica.
Desta forma, urge “(…) (re)encontrar espaços de interacção entre as
dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se
dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas
histórias de vida. A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de
reflexibilidade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma
identidade pessoal” (Nóvoa, 1992, p. 25). Essa reflexibilidade crítica referida
pelo autor, apenas é permitida através da EP, sendo imprescindível na
formação do docente.

3.2. Contexto legal e institucional

As Normas Orientadoras do EP do 2º ciclo de Estudos conducente ao
grau de Mestre em EEFEBS da FADEUP, que compreendem o Regulamento
da unidade curricular do EP, atentam que “a estrutura e funcionamento Estágio
Profissional consideram os princípios decorrentes das orientações legais
constantes do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e o Decreto-Lei n.º
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79/2014 de 14 de maio.” (Normas Orientadoras do EP, 2016, p. 2)3, sendo
pretendido que o EP seja portador dos mesmos regulamentos, critérios e
processos para todos o EE, de forma a ser algo uniformizado, apesar de, se
tornar numa experiência única e diferenciada pelas vivências de cada um.
Todos os EE são colocados num agrupamento de escolas, sendo
encarregues de prestar prática pedagógica supervisionada numa turma
residente e noutra partilhada, com a orientação de um professor cooperante,
docente do agrupamento. Para complementar a supervisão do processo existe
também um professor da FADEUP que exerce a função de orientador.
Durante o ano letivo os EE devem também concretizar e cooperar em
atividades não letivas, auxiliar nas atividades do desporto escolar, assessorar
os trabalhos de direção de turma e participar nas reuniões dos vários órgãos
escolares destinados às atividades educativas.
Apesar dos critérios e regulamentos serem os mesmos, as experiências
no EP diferem de EE para EE, não só pela presença de distintos professores
cooperantes e orientadores, mas também pelo contexto de cada escola.
Durante a formação do EE não só está incluído o EP e o respetivo RE,
mas também as funções do plano de atividades da unidade curricular (UC) do
EP propostas pela FADEUP, assim como, a elaboração do Projeto de
Formação Individual e as tarefas incluídas nas normas orientadoras do EP.
Penso que esta oportunidade de formação no contexto real se revela
muito proveitosa para os EE, pois “qualquer candidato envolvido num programa
de formação inicial para a docência transporta consigo um longo aprendizado
de observações de muitos professores, muitas turmas, muitas aulas, muitas
atividades e muitas decisões a atuações, umas bem conseguidas, outras
falhadas, umas justas, outras nem tanto. Toda essa experiência acumulada
proporciona-lhe uma sensação de grande familiaridade com o ensino” (Graça,
2014a, p. 57). Esta familiaridade e todo o conjunto de experiências vividas
referidas pelo autor preparam o EE para o futuro serviço docente.
Assim, é realmente fundamental, tal como está referenciado nas Normas
Orientadoras do EP nas áreas de desempenho, existir a possibilidade do EE
3

Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 2016
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ser responsável pela conceção, planeamento, realização e avaliação do
ensino. Também a integração do EE na comunidade escolar se torna essencial
para a inclusão do professor na escola, assim como, a construção da
competência profissional.
Considero que cumpri todas essas tarefas durante o meu percurso na
escola e, apenas me foi possível essa concretização devido à oportunidade
dada pela FADEUP, pois “a existência do tempo e do espaço para pensar,
analisar, produzir, construir e (re)construir o pensamento, o conhecimento e as
conceções é realmente curial. Importa ainda uma apologia da criatividade, da
sensibilidade, do autodesenvolvimento e da comunicação como objecto de
desenvolvimento. O estímulo ao pensamento e à atitude crítica dotarão o futuro
profissional de ferramentas para ir além do como fazer” (Batista & Queirós,
2013, p. 35).

3.3. Contexto funcional

3.3.1. Agrupamento das Escolas Cooperantes

O agrupamento contemplava várias escolas, porém, apenas frequentava
duas delas: a escola Secundária e a escola Básica. Esta última incluía a nossa
turma partilhada e, por isso, passava lá menos tempo do que na escola
Secundária que continha a turma residente.
Este agrupamento funcionava em conjunto e de forma semelhante.
Existiam atividades diferentes nas diversas escolas, mas também existiam
muitas comuns. Era um agrupamento intercultural com alunos de diversas
nacionalidades e envolvido em causas ecológicas e solidárias, como por
exemplo, a da Fundação EDP. Para acrescentar, possuía ainda um Programa
de Educação para a Saúde.
O agrupamento contava com diversas estratégias de apoio educativo,
como a educação especial, o centro de apoio a diferentes disciplinas e a
tutoria. Oferecia vários projetos, clubes, concursos e desporto escolar com as
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seguintes modalidades: basquetebol, futebol, voleibol e futsal. Durante a minha
experiência na escola, tentei apelar aos alunos a participação desportiva na
escola (e fora dela) e explicar-lhes o quão importante era serem assíduos aos
treinos e jogos quando se comprometiam a ir. Ensinei-lhes a palavra
COMPROMISSO e mostrei-lhes o valor e as conquistas que poderiam vivenciar
ao participarem nos torneios e competições.
Relativamente ao pessoal não-docente, logo na primeira vez que entrei
na escola com intenções de me apresentar, fui confundida com uma aluna.
Aliás, não foi só no primeiro dia, mas sim durante todo o 1ºperíodo. Sentia-me
desconfortável com essa confusão, mas compreendia. Numa das escolas do
agrupamento existiam alunos do 12º ano profissional que, na realidade, tinham
quase a minha idade. Desta forma, não podia censurar esse acontecimento.
No que concerne à equipa docente, o agrupamento albergava
aproximadamente 219 professores, sendo o Grupo de EF (na escola
Secundária) composto por seis professores e três EE. O Departamento das
Expressões, tinha como coordenador um dos professores de EF.
Relativamente às instalações das escolas, começo por caracterizar a
escola Secundária, pois ela foi o palco principal. Apresentava instalações muito
recentes, espaços amplos, agradáveis, limpos e cuidados, o que proporcionava
um ótimo ambiente.
Quantos aos espaços para lecionar a EF, existia o espaço exterior com
um campo de 40m x 20m que era utilizado para a prática do futsal ou do
andebol. Perpendicularmente, podia dividir-se em três campos de basquetebol,
todos contemplados com tabelas e redes, contabilizando assim seis no total, e
ainda a possibilidade de se marcarem três campos de futebol para jogos
reduzidos com balizas que se podem fixar no solo. Tinha ainda quatro pistas
para atletismo, que apresentavam um perímetro de, aproximadamente, 168m,
podendo ser utilizado para a velocidade e estafetas. No topo norte do espaço
localizava-se a caixa de areia e a respetiva pista que a servia, construída para
o salto em comprimento. No exterior, também podíamos optar por lecionar a
unidade didática de futebol no lar juvenil, uma vez que apresentava um enorme
relvado com duas balizas com as dimensões formais.
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No interior existiam dois pavilhões, o principal (que durante as aulas era
divido em dois) e o ginásio pequeno. O ginásio principal tinha duas balizas,
respondendo às necessidades do andebol e do futsal, duas tabelas
longitudinais para o basquetebol e mais quatro, colocadas perpendicularmente.
Tinha ainda, capacidade para colocação de postes para uma rede de Voleibol.
O ginásio pequeno, mais pensado para a prática da ginástica, tinha espaldares
e argolas fixas, com capacidade para fixar outros diversos aparelhos. Possuía
duas tabelas de basquetebol e capacidade de colocação de uma rede de
voleibol. Os dois pavilhões estavam equipados com um sistema sonoro.
Todos os espaços eram distribuídos por turmas, ou seja, a turma ficava
num determinado espaço durante um espaço temporal, permitindo aos
professores desenvolver uma unidade didática de forma contínua, pois sabiam
de antemão, qual era o espaço da turma e que conteúdos curriculares podiam
desenvolver nesse espaço. Apesar deste escalonamento dos espaços
pedagógicos (Roulement), este funcionava como um mapa flexível e sujeito a
alterações, desde que os professores estivessem de acordo com as mesmas.
Existiam boas condições de segurança, pois os espaços não
apresentavam grandes aspetos causadores de incidentes. No entanto, o facto
do solo do espaço exterior ser abrasivo poderia causar alguns problemas nas
quedas. No interior, o contacto com as paredes deveria ser evitado pela
proximidade destas, sendo no entanto, papel do professor evitar situações
destas.
Relativamente à escola da nossa turma partilhada, o estabelecimento de
ensino apresentava instalações bastante antigas, mas relativamente cuidadas.
Quanto ao espaço destinado à EF, o campo exterior possuía um campo de
futsal ou andebol com mais quatro balizas perpendiculares e tinha um campo
no fundo com duas balizas e quatro tabelas de basquetebol. Apresentava uma
pista de atletismo com 50 metros e uma caixa de areia para o salto em
comprimento. O pavilhão desportivo tinha duas balizas, respondendo às
necessidades do andebol e do futsal, e mais quatro cestos de basquetebol,
colocados perpendicularmente. O espaço podia ser dividido em três partes e,
no fundo do pavilhão, tinha ainda dois espaldares na parede para a ginástica.
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O pavilhão não tinha uma boa acústica, o que se tornava, por vezes,
problemático para os professores quando estavam a dar a sua aula. Lembrome de ter de pensar em estratégias para instruir e dar FBP aos alunos nos dias
de chuva, pois além de estarem três turmas no pavilhão ao mesmo tempo, o
barulho da chuva impedia facilmente que os alunos me ouvissem. Optava por
fazer uma instrução com um joelho apoiado no chão para estar ao nível dos
alunos e com todos eles bem perto de mim. Concluía a explicação do exercício
com maior demonstração e menor instrução e, quando queria dar FBP, fazia-o
de forma individual, dirigindo-me para perto do aluno certificando-me que ele
me ouvia. Quando queria dar um FBP geral parava todo o exercício, reunia de
novo com os alunos e fazia como na instrução: todos juntos sentados comigo
bem próxima do nível deles.
Esta escola também apresentava boas condições de segurança, no
entanto, mais uma vez, o facto de o solo do espaço exterior ser abrasivo era
portador de maior cuidado por parte do professor e dos alunos.
As duas escolas possuíam diversos materiais e em número elevado, o
que fazia com que não existissem grandes restrições para lecionar. No entanto,
talvez fosse mais proveitoso para nós, EE, que não existisse tanta facilidade,
pois teríamos de nos adaptar mais vezes.
Contudo, nem tudo neste agrupamento era positivo. As diversas escolas
deveriam efetuar um trabalho mais conjunto. Existia uma discrepância entre as
escolas, no que diz respeito às atividades organizadas, torneios, concordância
das atividades, distribuição de funções e ao método de trabalho. “A gestão da
formação em agrupamento de escolas requer maior envolvimento por parte dos
professores

e

apoios

de

tipo

diverso

(designadamente

institucional,

científico/pedagógico e económico) para a sua organização” (Silva & Pereira,
2013), porém, penso que esse apoio não existia no nosso agrupamento no que
concerne ao tipo científico/pedagógico. Existia pouca partilha de informação,
dos saberes e das diferentes formas de abordagem das modalidades, pouca
organização e delegação de funções das atividades e pouco diálogo.
Concluindo, o agrupamento era, sem dúvida, excelente, funcional e com
muita oferta. No entanto, para poder aperfeiçoar o seu aproveitamento,
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necessitaria de uma maior colaboração e articulação entre docentes, assim
como cooperação para que a gestão do agrupamento aconteça de forma mais
simplificada e enriquecida.

3.3.2. Os “Três Mosqueteiros”

As palavras “Núcleo de Estágio”, no meu parecer, fazem referência a um
grupo unido pelo contexto do EP. Apesar disso, quando me refiro ao NE
apenas incluo os meus colegas EE, não por querer excluir a PC e a PO
negativamente, mas porque considero as disposições hierárquicas diferentes e,
por mais que as professoras tenham contribuído para a nossa formação, eu e
os meus colegas criamos um núcleo apenas nosso.
O NE foi constituído por mim e por mais dois EE, ambos licenciados na
FADEUP e, com a vantagem de já nos conhecermos anteriormente por
frequentarmos o mesmo colégio. Ao longo do nosso percurso, tivemos vários
segredos para o sucesso. Sem dúvida que um deles foi a nossa união.
Imaginemos “Mickey, Donald & Pateta – Os Três Mosqueteiros”, um
filme produzido pela Disney, no qual eu e o meu NE nos revemos. Eu, Mickey,
alegre e com vocação para liderar o grupo e ser iluminada por muitas ideias.
Mantinha a boa disposição do NE e não deixava que este se sentisse abatido.
Pensava sempre que para tudo existia uma solução e lutava para o sucesso de
todos. Estefânia4, Donald, baixinha mas nem sempre bem-disposta, com a sua
maneira típica calma de falar, possuía a qualidade de manter o grupo unido e
trabalhar para ele de forma o mais discreta possível, mas nunca passando por
nós despercebida. Peter5, sem dúvida o Pateta, alto, engraçado e sempre
divertido. Nunca se deixava vencer pela pressão nem pela angústia de um
trabalho árduo por fazer. Aceitava todas as propostas e desempatava as
opiniões quando necessário. Apesar de irritante (por vezes), todos o adoravam
e o admiravam.

4
5

Nome fictício atribuído à colega do NE.
Nome fictício atribuído ao colega do NE.
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Algo que contribuiu muito para o bom ambiente do núcleo foi a
possibilidade de nos termos formado todos na FADEUP e possuirmos algumas
opiniões semelhantes, apesar de também terem existido momentos em que
discordamos. Na verdade, esses foram os momentos que mais gostava, pois
acabava sempre por aprender.
Uma das coisas muito positivas que tínhamos era o facto de cada um de
nós ser mais conhecedor em diferentes áreas. Distinguíamo-nos pelas
diversidade dos nossos saberes e isso completava-nos como grupo. O Peter,
além de ter muito conhecimento no futebol, conseguia gerir muito bem o tempo
e tinha a qualidade de facilmente pôr algo em prática. O melhor das suas aulas
era o controlo que ele tinha sobre a turma e as estratégias de gestão que
utilizava. A Estefânia, além do seu conhecimento na área do basquetebol, tinha
bons conhecimentos de informática e nas suas aulas reinava o bom ambiente
de aprendizagem e as suas estratégias de organização. Quanto a mim, sempre
consegui ter uma boa capacidade para analisar e refletir ponderadamente.
Conseguia rapidamente motivar os alunos e ensiná-los mostrando a minha
paixão pelo desporto.
Felizmente, tínhamos a disponibilidade e o “à vontade” para nos
criticarmos e lançar estratégias uns aos outros para aplicarmos nas aulas, ou
até mesmo situações de aprendizagem e novas descobertas da nossa parte,
que complementava a nossa formação como professores. Além disso, todos
tínhamos uma coisa em comum: atingir o patamar de excelência e acabar o EP
com 20 valores. Assim, existia um esforço conjunto para realizarmos todas as
tarefas destinadas ao EE (e mais algumas) com o maior êxito possível.
Tanto eu como os meus companheiros observamos todas as aulas de
cada um de nós e da PC, levando-nos a passar muitas horas juntos, sempre
focados para observarmos as falhas e os pontos positivos para congratular.
Também as atividades organizadas por nós foram de realçar. Quando
um dos Mosqueteiros ambicionava realizar qualquer evento, não precisava de
se preocupar se o restante NE iria contribuir na atividade, pois isso já estava
inerente. A resposta “SIM, conta connosco” era algo garantido e que não nos
suscitava qualquer dúvida. Dessa forma, o lema dos Três Mosqueteiros “Um
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por todos e todos por um!” encaixava-se no nosso NE constantemente, o que
facilitou toda a nossa experiência na escola, pois quando nos sentimos
apoiados e amados, o sucesso fica mais próximo.
Graças ao meu NE cresci em muitos aspetos e, por isso, escrevi-lhes
este poema como agradecimento:

Com o meu Núcleo de Estágio,
Vivenciei muitas sensações,
Diálogos com conflitos,
Devido a diversas opiniões.

Juntos compreendemos,
Que o trabalho em equipa é melhor,
Foi valorizado pelos alunos,
E por todos em redor.

Graças a vocês, colegas,
Era fácil o dia na escola,
Com aulas, muito trabalho e risos,
Até com os alunos jogamos à bola.

Por vezes, os três abraçados,
Com a felicidade a transbordar,
Outras vezes abraçados em lágrimas,
Para nos conseguirmos apoiar.

Com todas as vossas críticas,
As minhas limitações diminuíram,
Em aula, posturas e métodos,
Para a minha evolução contribuíram.

Neste Estágio Profissional,
Aprendi com os erros cometidos,
Juntamente com eles,
Ganhei dois novos amigos!

A competições entre nós,
Foi vantajosa e divertida,
Apesar do cansaço constante,
Foi dos melhores anos da nossa vida.

À Estefânia e ao Peter,
E a toda a nossa união,
Agradeço-vos e prometo,
Um lugar no meu coração!

No meu contexto, a reflexão realizada na escola era, muitas vezes, em
conjunto com o NE, com o maior leque de opiniões possíveis e com excelentes
debates e argumentação. Por vezes, parecia uma guerra sobre quem tinha
razão, doutras vezes parecia um iluminar de mentes de jovens EE que sorriam
ao compreender que tinham aprendido algo.
Por fim, as minhas expetativas em relação a este NE eram enormes,
porém o resultado superou qualquer uma delas, devido ao empenho, à
amizade e à excelência profissional e pessoal presente.
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3.3.3. A Professora Cooperante: “D’Artagnan”

Ao conhecer a PC compreendi rapidamente, que era uma pessoa
diferente das outras. Em 24 horas conseguia fazer muitas mais do que uma
pessoa normal, pois possuía uma capacidade enorme de gerir e organizar tudo
à sua volta. “Tina Mais Cedo” era o que lhe chamávamos em segredo,
posteriormente revelado, em que “Tina” descendia da abreviatura do seu
primeiro nome e “Mais Cedo” era algo que a caracterizava devido à sua
capacidade de querer sempre organizar e planear tudo atempadamente e com
responsabilidade. Foi uma característica que ao longo do ano letivo a nossa PC
nos

tentou

transferir,

mostrando-nos

as

imensas

vantagens

de

um

planeamento prévio. Aprendemos que ao preparamos algo com antecedência
então reservamos mais tempo para aperfeiçoar os nossos projetos e assim
garantir o sucesso e tratar de possíveis imprevistos que possam acontecer.
Este nome, apesar de engraçado, não tinha qualquer relação com
descortesia ou divertimento, pois o nosso respeito e admiração pela PC eram
gigantescos!
Considero que a nossa PC tinha perfil, não só para ser PC, mas também
para ser tudo o que desejasse, pois nunca vi pessoa tão dedicada e
convencida de que tudo é possível com empenho. Como afirma Reina (2013, p.
87) “ser professor cooperante, é uma responsabilidade e um desafio e requer
ter-se perfil. O professor cooperante tem muita responsabilidade na imagem
que dá da educação física aos futuros professores”. A imagem que nos dava
sobre a EF, percebia-se através das nossas reuniões e da observação das
suas aulas.
Nas reuniões, sempre nos tentou transmitir que deveríamos saber
argumentar sobre a importância da nossa disciplina, defender a EF e não
deixar que fosse discriminada ou ridicularizada por outros. Devíamos ter o
cuidado e atenção de planear todas as aulas, por mais experientes que
fossemos, mostrar aos alunos a nossa paixão pelo desporto para que esta
pudesse ser transmitida para eles e escolher exercícios motivadores mas que,
ao mesmo tempo, fossem portadores de aprendizagem para os alunos.
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Devíamos também estar abertos à inovação e não nos confortar com a
utilização contínua dos mesmos exercícios e da lecionação das mesmas aulas,
atender à individualidade dos alunos e trabalhar por níveis, mas sem pecarmos
pela descriminação dos alunos menos capacitados.
O mais surpreendente é que se via na forma de estar e de lecionar da
nossa professora todos esses ensinamentos que nos tentava transmitir. A PC
era uma pessoa sincera e com coragem, que não tinha qualquer receio em
falar quando discordava, conseguindo manter um bom clima. Defendia o seu
parecer sempre que necessário e esforçava-se para dar soluções aos
problemas encontrados. Estes problemas diziam respeito a si ou às suas
turmas, pois quando eram problemas nossos, a professora incentivava-nos à
procura das nossas próprias respostas e soluções.
A sua procura por novas situações ou métodos de ensino era incansável
e, na minha perspetiva, era por causa disso que gostava de ser PC. O EP
permita-lhe ter renovados convívios com os EE que traziam novas abordagens
da FADEUP de ano para ano. Ao ser PC poderia estar sempre a atualizar-se,
pois era uma pessoa muito interessada e que se preocupava em conceber um
PEA cada vez melhor e, assim, melhorar a conceção da EF que está instalada.
Acima de tudo, via-se que gostava do que fazia e, “para ser professor
cooperante, é necessário gostar de ser professor, gostar da escola, gostar do
que se ensina, ser entusiasta, aceitar a inovação, aceitar desafios e confrontos,
ter paixão pelo exercício físico e ser capaz de passar esse gosto aos nossos
alunos e estagiários” (Reina, 2013, p. 88).
A PC não só sabia motivar os seus alunos, como sabia motivar-nos a
nós e esse era um dos seus métodos. Valorizava muito as nossas ideias e
ouvia-nos, demonstrando-se sempre interessada pelos nossos devaneios.
Existia muita sensibilidade da parte da professora que se refletia na
preocupação que tinha connosco em vários aspetos. O EP era apenas um
deles. Todos os dias, fosse num intervalo, numa reunião, num almoço, existia
sempre espaço para ouvir um desabafo dos seus EE. Não só ouvia como
procurava confortar-nos.
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Todas as terças-feiras tinha o cuidado de perguntar os resultados dos
nossos jogos do fim de semana, se tínhamos jogado, se tínhamos ganho, etc.
Deixava-nos envolver-nos pelo nosso relato e no fim riamos todos juntos.
Também nós (NE) nos preocupávamos com o bem-estar da nossa professora.
Apesar de acontecer raras vezes, não gostávamos de a sentir triste ou
desanimada e, por isso, nesses dias tínhamos o cuidado de não deixar nada
por fazer do EP, de contar uma anedota ou uma história animadora, de
criarmos ainda melhor ambiente que o costume.
Relativamente às aulas a PC permitiu que lecionássemos com as
nossas bases e a nossa conceção. Sempre que entendeu, avisou-nos que algo
poderia não correr bem, outras vezes deixou-nos errar para aprender.
Questionou-nos várias vezes qual o objetivo daquela aula ou daquela situação
de aprendizagem, pondo à prova o nosso conhecimento e nossa capacidade
de argumentação e explicação.
Nos planos de aula, começou por corrigir muito, mas foi-nos dando cada
vez mais autonomia e menos correções que defendia que já deviam estar
consolidadas. Após as aulas punha-nos a refletir sobre elas, por vezes sem
abordar qualquer problema, outras vezes conduzindo-nos ao cerne da questão
que falhou em aula, pois “é na formação inicial que se devem lançar as bases
que permitam reconhecer a autonomia como uma característica central no
trabalho docente, a fim de que percebam que os saberes que caracterizam a
profissão se entrelaçam numa estrutura complexa de conhecimento e ação,
que se materializa, de forma muito pessoal, nas aulas que cada um leciona”
(Rodrigues, 2013, p. 95).
Quanto à nossa atuação na escola, tendo em conta que os nossos
objetivos eram altos, a PC permitiu que pudéssemos explorar vários papéis e
desde organizar torneios e atividades, exprimirmo-nos nas reuniões ou até ser
tutores, sem nunca criar qualquer objeção. Contudo, certificou-se sempre que
tínhamos tudo planeado e que sabíamos o que estávamos a fazer, para que
não existissem conflitos ou surpresas desagradáveis.
Outra coisa que a Professora me ensinou e que pude transportar para a
minha vida fora do estágio era que “a vida não é sempre uma linha reta”, pois
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existem muitos imprevistos e caminhos diferentes que se podem tomar.
Sempre fui uma pessoa que se enervava quando algo não decorria como o
previsto e era muito intolerante às falhas dos outros. Porém, esta professora
fez de mim uma pessoa mais ponderada e madura, que mantinha a calma nos
imprevistos e respeitava as posições dos meus pares. “O orientador deve
ajudar a contribuir para manter um bom clima relacional, que contribua para a
criação de condições condizentes com o propósito de desenvolvimento, não só
profissional, mas também humano, assim como ajudar o estagiário a
desenvolver competências de reflexão, de autoconhecimento, de inovação e,
acima de tudo, que o professor em formação desenvolva o gosto pelo ensino”
(Rodrigues, 2013, p. 101).
Os meus colegas do NE, por vezes, até brincavam dizendo que a
professora Cristina era a minha segunda mãe. Porém, na verdade, ela era a
segunda mãe de nós os três. Formou-nos não só para sermos melhores
profissionais, mas também para sermos melhores pessoas e isso, é na verdade
o que um professor de EF deve fazer com os seus alunos. Não só deve ensinalos a praticar os vários desportos como deve educá-los.
Foi desta forma que a PC entrou na nossa vida e a influenciou de tal
forma que se tornou um dos principais agentes da nossa formação. Além disso,
ofereceu-nos a sua amizade e revelou-se uma das melhores pessoas que já
conheci.

3.3.4. A Professora Orientadora

A nossa PO teve como função apoiar os EE na elaboração do Projeto de
Formação Individual, supervisionar a prática educativa nas respetivas áreas de
desempenho, assim como discuti-la e avaliá-la juntamente com a PC e auxiliar
os seus EE na melhoria da PES através de observações e reuniões conjuntas.
A sua presença durante o nosso percurso no EP foi diferente do que
previa. Devido a alguns condicionamentos, a Professora não conseguiu estar
tão presente como esta queria. No entanto, cumpriu as suas funções! Garantiu
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que existissem mais pessoas para nos dar apoio sempre que ela não
conseguia estar presente, de forma a completarmos os nossos deveres como
EE e melhorássemos tanto a nível prático em aula, como a nível de plano de
aula, reflexões e documentos exigidos no EP.
Admito que, existiu um determinado momento durante todo o ano letivo,
onde me senti mais desorientada e perdida por causa do grau de exigência e
da quantidade de trabalho existentes e pela ausência física da nossa PO.
Felizmente, essa ocasião teve uma curta durabilidade e foi superada pelo apoio
prestado. Compreendi os motivos que levaram a nossa PO a não conseguir ter
uma presença tão assídua e tentei lidar com ela o melhor que pude. Apesar
disso, agradeço a incondicional assistência que nos garantiu e que promoveu o
sucesso das atividades e um conforto emocional.
Existia uma característica da PO que, além de outras aprendizagens
transmitidas, me marcou e me fez introduzir essa particularidade na minha
prática. A PO, não só nos corrigia tendo em vista a nossa evolução, como o
fazia de forma a valorizar sempre o nosso esforço e as nossas qualidades.
Conseguiu dar-nos sempre um FBP para melhorarmos mas sem ferir a nossa
sensibilidade. A uma correção ligava sempre um FBP positivo, ou uma boa
característica nossa, concebendo-nos aprendizagem e ao mesmo tempo
confiança.
Percebi que era algo que precisava de aplicar nas minhas aulas sempre
que corrigia um aluno, para que este não desmotivasse e continuasse
empenhado. Além disso, ensinou-me que não devo “mandar”, “obrigar”,
“ordenar” algo a um aluno, mas sim “pedir”, “solicitar” ou “sugerir”. Estes
PEQUENOS pormenores fazem uma enorme diferença no clima de
aprendizagem inserido na aula.
Considero que todo o apoio prestado e o enorme esforço realizado pela
Professora para conseguir ser um elemento essencial no EP teve resultados
muito positivos no nosso crescimento, contribuindo sem dúvida para a melhoria
da nossa prática profissional.
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3.3.5. 7º Ano residente, a turma onde nada é impossível

O primeiro dia com a minha turma residente (“Os Nicolaus”, como passei
a chamar-lhes) já foi um choque com a realidade. Estava habituada a gerir e
dar instruções aos meus colegas de faculdade, que representavam os alunos
nas aulas práticas e que eram completamente diferentes das crianças que
estavam sentadas à minha frente. Mal conheci a minha turma percebi logo que
o EP seria uma aventura cheia de emoções e desafios.
Para conhecer a turma formalmente entreguei um questionário sobre os
dados biográficos dos alunos, os seus hábitos e gostos desportivos. Os
resultados dos questionários concluíram que a turma continha 27 alunos (10
raparigas e 17 rapazes), com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos.
Não havia nenhum aluno com necessidades educativas especiais e todos eram
portugueses à exceção de uma aluna nascida no Brasil.
Também foi possível perceber onde residiam os alunos e a proximidade
a que estavam da escola. Existia uma aluna diabética, insulinodependente que
necessitava de se injetar nalgumas alturas do dia, sendo a única a que os
professores poderiam permitir o atraso por questões de saúde.
O mais importante que descobri através dos questionários dizia respeito
ao seu ambiente familiar. Na turma existiam muitos encarregados de educação
desempregados, outros divorciados e ainda com poucas habilitações literárias.
No geral, as famílias destes alunos tinham poucas posses económicas, pouco
apoio e formação e, no dia que preencheram o questionário e me colocaram as
suas dúvidas, percebi que este era um assunto difícil deles abordarem, não só
pela falta de apoio familiar que tinham, mas também por não quererem expor
essas dificuldades.
Os seus problemas de saúde foram algo que me obrigou a implementar
novas regras na aula: os alunos asmáticos tinham de trazer as suas bombas
para todas as aulas, os alunos com dificuldades visuais tinham de se exprimir
cada vez que não conseguissem ver algo no quadro ou alguma demonstração
e a aluna diabética poderia ausentar-se da aula sempre que fosse necessário
(com o aviso prévio à professora).
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Quanto à vida escolar dos alunos todos se deitavam relativamente cedo
e, de manhã, tomavam sempre o pequeno-almoço em casa, algo que foi
tranquilizador para mim. Existiam algumas repetências dentro da turma, umas
que se deviam a dificuldades de aprendizagem, mas outras que facilmente
compreendi que se deviam apenas a comportamentos inadequados. Porém,
fiquei satisfeita por observar que a EF era a disciplina favorita de dois terços da
turma e que 16 alunos praticavam desporto.
Ao longo das aulas pude retirar mais informações dos alunos a nível
motor, cognitivo e psicossocial, em relação à turma em geral e a cada aluno
individualmente. A nível motor, a turma apresentou alguma competência nos
vários desportos e também bons resultados a nível cognitivo. A nível
psicossocial é que surgiram mais conflitos e carências no que diz respeito à
relação pares, espírito de equipa e fair play. Existiam muitas desaprovações
relativas ao comportamento dos alunos devido a desentendimentos com os
colegas, ou à exclusão de elementos da equipa com nível motor inferior, ou até
mesmo a comentários inapropriados dirigidos a colegas de equipas
adversárias. Compreendi imediatamente que teria de trabalhar a turma neste
sentido, evitando o desrespeito. Desta forma, num dia do 1º período, resolvi
dedicar uma parte de uma aula a um convidado especial:
“Um convidado surpresa na aula”

27 de outubro de 2016

(…) A seguir, chegou o meu convidado surpresa para falar com os
alunos. O convidado é jogador de Basquetebol em cadeira de rodas na
Seleção Nacional e disponibilizou-se para vir falar à turma sobre a modalidade
e a sua experiência. Aproveitei também para sensibilizar os alunos, pedindo ao
João para falar da falta de civismo que existe em relação às pessoas com
deficiência. Foi uma admiração ver os meus alunos tanto tempo calados,
atentos e interessados ao que o convidado dizia. Interagiram bastante, fizeram
perguntas e tiveram um comportamento digno de elogiar. Uma vez que o
diálogo estava a correr bem, decidi não dar o resto da aula e deixar os alunos
ouvirem as vivências do jogador, pois defendo que ganharam muito com isso.
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No fim da aula, quando lhes pedi para irem tomar banho, a turma
lembrou-me de realizar o grito de turma, algo que evidencia a importância que
os alunos dão ao grupo e a empatia desenvolvida entre eles mostrando-me que
finalmente a turma está a atingir o conceito psicossocial trabalhado: o espírito
de grupo! Convidamos o João a fazer parte do grito e tanto eu como os alunos,
saímos da aula felizes com todo o decorrer das atividades.

Com o decorrer das aulas, foi também percetível que a maior parte dos
alunos eram extremamente irrequietos e excitados. Por vezes, não o faziam
para ser indisciplinados, mas sim porque o exercício físico os estimulava, assim
como, a competição. Por um lado, era positivo pois tinha constantemente uma
turma motivada e envolvida nas aulas, por outro lado, criavam-me dificuldades
para manter a aula serena e um bom clima de aprendizagem.
Na transição do 1º para o 2º período a turma perdeu um aluno que foi
transferido para uma instituição educativa privada da mesma localidade. No
entanto, para ajudar à “festa do mau comportamento” recebemos um novo
aluno outrora expulso da sua escola por ter agredido uma professora com uma
cadeira. Foi um elemento que contribui para a decadência do comportamento
da turma que, por sua vez, tinha melhorado muito.
Esta turma compeliu-me a ser portadora de um enorme leque de
estratégias para amenizar o controlo dos alunos e evitar qualquer oportunidade
de incentivo ao mau comportamento. No entanto, também foi capaz de me
surpreender e mostrar que quando querem algo são capazes de atingir
qualquer meta. Foi o que aconteceu no dia abaixo relatado, em que os meus
alunos mal-educados e mal comportados foram capazes de dançar uma
coreografia de turma de 4 minutos, com passos relativamente complexos e
alguma exigência coordenativa.
“Últimos retoques da coreografia de turma”

3 de fevereiro de 2017

A coreografia de turma está finalizada e consolidada! Na próxima aula
será a avaliação e irei convidar a diretora de turma para assistir. Inicialmente
considerei não o fazer, no entanto, a prestação de hoje da turma fez-me ficar
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muito orgulhosa e penso que o trabalho dos alunos é digno de ser divulgado.
Apesar de ser uma turma muito complicada, eles são capazes de fazer coisas
maravilhosas quando se esforçam (…).

Reconheço que a possibilidade de trabalhar com uma turma destas me
permitiu mais aprendizagem do que qualquer outra. Necessitei de me superar
para encontrar métodos para aplicar no combate de cada conflito que a turma
me apresentava. Todas essas situações que enfrentei, apesar de me
angustiarem, fizeram-me crescer como docente e assim, contribuir seriamente
para a minha formação. Além disso, sei que não fui só eu que cresci. Os meus
alunos, de alguma maneira, aprenderam algo e, quando falo de aprendizagem,
não me refiro apenas a fazer o passe de voleibol nem o remate do futebol.
Lembro-me de momentos críticos em que olhei para eles e quase baixei
os braços. Quase desisti de pensar que eles poderiam ser melhores: melhores
alunos, melhores amigos, melhores civis. No entanto, provei a mim própria o
contrário. Os meus alunos cresceram e tornaram-se melhores pessoas, assim
como, eu me tornei melhor profissional.

3.3.6. 5º Ano partilhado, os alunos mais motivados do mundo

Da mesma forma que a turma residente, a turma partilhada também teve
direito ao seu questionário. O empenho no preenchimento do mesmo foi algo
notável e também surpreendente devido à originalidade de respostas: “Número
de telefone/telemóvel a contactar em caso de emergência: (resposta do aluno)
112”. Foi claro desde a primeira aula que a criatividade e imaginação do 5ºano
seriam algo sem fim.
A turma era constituída por 28 alunos, 15 rapazes e 13 raparigas com
idades compreendidas entre os 9 e 12 anos. Além disso, existiam dois alunos
com necessidades educativas especiais, o que foi enriquecedor para mim, uma
vez que na turma residente todos os alunos são considerados normais. A
experiência com estes alunos mostrou-me que as suas dificuldades residiam
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apenas na parte cognitiva teórica, pois apresentavam muitos impedimentos na
leitura e na escrita. Porém, na prática de qualquer desporto, revelaram-se dos
melhores alunos da turma.
Também nesta turma existiam alguns conflitos familiares e falta de
condições económicas, no entanto, existe algo que conclui ao trabalhar com as
duas diferentes faixas etárias no EP: à medida que os jovens crescem, a
dedicação da parte dos pais diminui. Os meninos do 5º ano, com as mesmas
condições económicas e estabilidade familiar que os do 7º ano, apresentam
maior cuidado da parte dos encarregados de educação. A apresentação física,
higiene e cuidados com o aspeto é algo muito mais observado nos alunos mais
novos no que nos mais velhos. Devido ao crescimento e aumento da
maturidade os mais velhos deveriam ter mais noções de higiene que os mais
novos.
Considero que os encarregados de educação devem interessar-se pelos
educandos com a mesma magnitude ao longo do crescimento. É óbvio que as
preocupações mudam de direção, a autonomia é maior, mas a atenção e
envolvência deve ser mantida. As crianças irão necessitar do apoio parental até
mesmo quando atingem a maioridade, seja relativamente aos ensinamentos
pessoais como aos escolares.
A lecionação das aulas nesta turma foi um processo mais simples do
que na minha turma residente. Pelo facto dos alunos serem mais novos e para
eles o professor ser uma referência, era fácil manter os alunos atentos e
controlar o comportamento da turma. Nunca me irei esquecer daquelas
carinhas tão tenras a olhar-me como se eu fosse uma musa, a ouvir todas as
palavras cuidadosamente, a observar os meus gestos e o que eu tinha vestido
e a elogiarem-me como se eu fosse uma princesa. Lembro-me de após ter
desmaiado numa aula (ainda por razões a descobrir), acordar com a cabeça no
colo de um deles, todos muito preocupados, e a exaltarem-se de alegria mal
abri os olhos dizendo “Boa! A stôra não morreu!”.
Eram alunos que chegavam antes da aula começar e nunca queriam ir
embora da mesma. Estavam sempre motivados com o exercício físico, por
novas aprendizagens e pela competição.
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Para esta turma quase todos os desportos eram novos, as regras eram
uma descoberta e os exercícios eram incapazes de ser adivinhados por eles.
Para alguns foi o primeiro ano tiveram a oportunidade de conviver com a EF,
pois nem todas as escolas primárias que a turma frequentou tinham a
possibilidade de ter essa disciplina.
Relativamente à prática desportiva fora do contexto escolar, dezasseis
alunos praticavam desporto fora da escola, sendo que 11 eram federados.
Curiosamente, os alunos das artes marciais eram os que apresentavam
melhor nível motor, apesar da turma ser muito heterogénea. Existia um grupo
de alunos (rapazes) que eram sempre os mais habilidosos em todas as
modalidades e o resto da turma apresentava, no geral, poucas capacidades
motoras. É compreensível que os alunos não conseguissem executar
facilmente as habilidades dos vários desportos, já que para a maior parte deles
era a primeira vez que os experimentavam.
Contrariamente à turma do 7º ano, os conceitos psicossociais não eram
problema. Raramente existiam conflitos entre alunos, desonestidades ou faltas
de respeito. Eram um pouco mimados e brincalhões, devido à idade, mas o
trabalho que desenvolvemos com eles referia-se também à autonomia e
seriedade, para que a aula fosse um local de aprendizagem e não de recreio.
“Quanto mais pequenos mais honestos”

16 de dezembro de 2016

Sendo hoje a última aula do 5º ano decidi dividi-los em equipa e realizar
estafetas e jogos pré-desportivos com eles, em forma de torneio, em que as
equipas angariavam pontos em cada jogo.
Logo no primeiro exercício, em que havia saltos à corda, corridas à cão
e vestir/despir colete, fiquei muito surpreendida. A minha turma do 7º ano
habituou-me a esperar batota em qualquer jogo para ganhar, o chamado
“ganhar a qualquer custo” e eu estava à espera que o 5º ano funcionasse da
mesma forma ou até pior. Porém, nenhum aluno falhou os 10 saltos à corda,
“roubou” na corrida à cão ou escapulir-se de vestir e despir o colete. Na minha
opinião, até afirmo que nem lhes passou sequer pela cabeça fazerem batota.
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Foi realmente curioso como é que alunos mais novos e ainda mais
competitivos levam o desporto de forma tão imaculada e justa. Já estava
contente com eles por causa dos excelentes resultados no corta-mato, e após
descobrir isto fiquei a admirar muito mais destes meninos.
No fim, quando os informei da classificação, todos aplaudiram os
colegas e viu-se na cara deles a desilusão/felicidade pelos seus lugares na
competição. Penso que devo aproveitar esta GRANDE virtude da turma e
trabalhar com eles para que a ponham sempre em prática e nunca percam
essa qualidade à medida que crescem.

Esta foi uma turma que me fez crescer mais a nível de gestão de aula
relativamente ao tempo e espaço. O facto de ter muitos alunos, com níveis
diferentes obrigou-me a organizar melhor a aula e a incluir maior variedade de
situações de aprendizagem. Essas situações de aprendizagens tiveram
também de ser repensadas vezes sem conta devido à simplicidade das
competências dos alunos. Tudo o que consideramos aprendido por outros
alunos é algo novo num 5º ano. Por exemplo, quando incluíamos num
aquecimento um básico exercício de coordenação (por exemplo saltitares com
rotação de tronco) percebíamos rapidamente que era algo demasiado
complexo e que deveria ser ensinado calmamente e por partes.
Aprendi a adaptar a minha instrução a alunos mais novos, incluir
exemplos práticos, exprimir-me com palavras simples e frases curtas. Aprendi
a incluir sempre a demonstração do exercício para facilitar a compreensão do
pretendido, tendo o cuidado de variar os alunos demonstrantes, pois a sua
admiração por cada um de nós (professores) era tão grande que fazia com que
nos sentíssemos coagidos a dar a mesma atenção a todos, escolher todos
para nos ajudar e assim, não ferir suscetibilidades.
Percebemos também a necessidade de reajustar exercícios para esta
faixa etária e, sobretudo, aprendemos que o “fácil” não existe para os alunos do
5º ano, nem que sejam os mais motivados do mundo.
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4. Realização da Prática Profissional

4.1. Área 1 – Organização e gestão do ensino e da
aprendizagem

Segundo as Normas Orientadoras do EP do 2º ciclo de Estudos
conducente ao grau de Mestre em EEFEBS da FADEUP “esta área engloba a
conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino” e o seu
objetivo é “construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos
pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação
Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação
do aluno na aula de Educação Física” (Normas Orientadoras do EP, 2016, p.
3)6. Estas quatro fases de ensino serão abordadas ao longo desde capítulo,
estando nelas inseridas os principais fatores de cada uma com que me deparei
e que mais se destacaram ao longo de toda a realização deste EP.

4.1.1. Conceção do ensino de Educação Física

Inicio este capítulo com uma primária reflexão elaborada por mim numa
aula da disciplina de Desenvolvimento Curricular, no primeiro ano do mestrado
em EEFEBS (ano de 2015), acerca da legitimação da EF:
“(…)A EF permite uma formação diferente (mas muito relevante) das
outras UC. É uma disciplina potenciadora de outras áreas de intervenção, tais
como o corpo e a corporalidade, oferecendo um contributo único para o
desenvolvimento dos jovens. A EF preocupa-se com o sistema educativo,
através do seu olhar ao corpo e da sua observação sob a perspetiva educativa
(Bento, 1999), ela é sem dúvida necessária para o equilíbrio do ser Humano.
6

Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 2016
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O corpo não pode ser visto apenas como algo que transporta a cabeça.
Não pode ser só trabalhada uma parte do ser Humano (cabeça) e a outra
esquecida (corpo). Segundo o vídeo visto na aula prática “o corpo não pode ser
só para levar a cabeça aos congressos”. Devemos ser ensinados tanto da
cintura para baixo como da cintura para cima e a EF compromete-se a fazê-lo.
Alguns professores doutores da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra através duma carta ao antigo Ministro da Educação e Ciência
quiseram salientar a necessidade desta disciplina nas questões da saúde: “as
ações governamentais deverão ter em conta que a promoção da saúde, na
qual se inclui o combate ao sedentarismo, deverá começar cedo sendo a
escola um lugar privilegiado para valorizar as atitudes e incutir hábitos de vida
saudável que irão nortear o indivíduo ao longo da vida. Promover a atividade
física nas escolas é, pois, contribuir para uma sociedade mais saudável e, por
conseguinte, ter uma saúde mais custo-efetiva no futuro. A promoção da
atividade física permitirá ao Estado poupar significativamente gastos na Saúde”
(Ribeiro et al., 2012, p. 1).
Também numa carta escrita em 2012 pelo Consejo General de Colegios
Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad
Física y del Desport para o antigo Ministro da Educação e Ciência, a
importância da EF foi realçada: “(…) physical education plays a unique role in
the educational process since it offers a set of learning opportunities for young
people which cannot be provided elsewhere. It provides a foundation for many
opportunities in future life.(…) We cannot understand how the Portuguese
government can make such a decision when the whole world is concerned
about young people’s inactive lifestyle and how that affects their health
”(Pinasa., 2012, pp. 1-2)
Na minha perspetiva, outro fator do desenvolvimento humano que esta
disciplina promove são os valores, tão necessários na sociedade atual, sendo
exemplos, o esforço, o empenho, a superação, o confronto, a cooperação e a
ambição. (…) Em síntese, é notável que a EF torna um ser Humano mais rico,
apresentando, segundo Crum (1993), três principais papéis: a estruturação do
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comportamento motor, a aquisição da condição física e formação pessoal,
social e cultural do indivíduo”.

Esta reflexão surgiu devido à marginalização e subvalorização pela qual
a EF estava e está a passar, pois “(…) traduz-se já num declínio acentuado do
seu estatuto, em reduções de tempo no horário escolar, em inadequação de
recursos materiais e pessoais, em erosão dos padrões de qualidade e
profissionalismo, no surgimento de formas alternativas de oferta de actividade
física na escola, mas com carácter optativo e voluntário” (Bento, 1999, p. 61).
O mesmo autor refere que existem algumas transformações do contexto
envolvente que aumentam a necessidade da disciplina, tais como, a diminuição
do número de oportunidades de exercitação corporal, a diminuição das
condições de satisfação positiva das necessidades lúdicas, a betonização dos
espaços e aumento do trânsito, a redução das oportunidades de brincadeiras e
práticas desportivas espontâneas e o aumento do consumo de meios
audiovisuais.
Desde o início da nossa formação para esta profissão que existiu a
preocupação de apelar aos futuros EE que soubessem legitimar a sua
disciplina, uma vez que esta já nessa altura estava a entrar em decadência.
Como futuros professores, deveríamos saber defender a sua importância.
Bento (2012, p. 3) numa carta escrita ao antigo Ministro da Educação e
Ciência revelou diversas razões que defendiam o estatuto da EF escolar
começando por abordar o problema da Obesidade e Inatividade afirmando que
“(…) estamos a caminhar em todo o mundo em direção à obesidade como
epidemia do século XXI”; Referenciou o “Relativismo cultural e Ética Indolor”
com que a sociedade atual tem sido educada, “(…) o ambiente abesogénico
relaxado e indolente e o relativismo cultural caminham de mãos dadas com a
ética indolor, desfraldando, de maneira exuberante e enfática, a bandeira dos
direitos e facilitações e amarfanhando e esmagando, por completo, a dura mas
imprescindível assunção das obrigações e deveres”; e defendeu a nossa
disciplina apelando ao “Investimento Ético” existente no desporto e “Pedagogia
da Vontade” aliada ao esforço a ação. O autor focou também “A “Batalha” da
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Escola” afirmando que “(…) a escola não pode ficar indiferente face ao
desenvolvimento da vontade e da capacidade da ação das nossas crianças. Se
tivermos em atenção que o perfil do dia-a-dia de cada criança se distingue
também pela diferença de tempo gasto em atividade desportiva e que o grau
de inclinação para esta é resultante do processo de socialização; se a escola
ignorar este facto e não fizer nada para criar uma atmosfera que motive para a
prática desportiva os alunos mais fracos e carenciados em termos corporais e
motores; se habituar estes à permanência no insucesso, na desilusão, na
frustração, na resignação, marginalização e exclusão; se favorecer atitudes de
subvalorização da Educação Física, de recusa e saída do desporto, então não
surpreenderá que os jovens apresentem níveis baixos de aptidão física e de
saúde” (Bento, 2012, pp. 5-6).
Vários autores defendem a sua tese relativamente à legitimação da
disciplina. “Nos processos de tentativa de legitimação, vários têm sido os
caminhos, avanços e recuos. (…) Fazer dela necessária e imprescindível,
como modo de enriquecimento curricular, será certamente uma forma de a
legitimar” (Batista & Queirós, 2015, p. 34), seja através do desenvolvimento
motor, do conhecimento corporal e desportivo, da saúde, da corporalidade, da
dimensão cognitiva ou social.
Cada docente deve possuir a sua opinião formada para atuar perante as
afrontas feitas à EF, mostrando a seriedade da disciplina e do professor, já que
muitos as descredibilizam. Torna-se imprescindível também a formação de
uma conceção do ensino de cada professor, como forma de demonstrar que os
docentes de EF têm conhecimento e visam um ensino eficaz com o
desenvolvimento dos seus alunos, já que “os professores desempenham um
importante papel na produção e estruturação do conhecimento pedagógico
porque reflectem, de uma forma situada, na e sobre a interacção que se gera
sobre o conhecimento científico (no nosso caso, a natureza linguística) e a sua
aquisição pelo aluno, reflectem na e sobre a interacção entre a pessoa do
professor e a pessoa do aluno, entre a instituição escola e a sociedade em
geral” (Alarcão, 1996, p. 176).
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A forma de ser e estar do professor influencia esta conceção sobre o
ensino da nossa disciplina. No entanto, para Graça (2014b, p. 108) “a
orientação para uma conceção de ensino e aprendizagem parece não estar
garantida no início da formação e parece igualmente ter alguma dificuldade em
se afirmar no terreno da prática”. Porém, Batista & Pereira (2014b, p. 86)
defendem que

“(…) a formação superior, além da transmissão do

conhecimento, deve fazer a apologia da reflexão crítica, estimulando o
estudante a questionar-se continuamente sobre os próprios conteúdos”.
No EP foi-me dado esse tempo e espaço para refletir e implementar a
minha conceção. Tal iniciou-se com uma breve leitura voluntária da minha
parte do Regulamento Interno do agrupamento cooperante. Com ele aprendi as
normas pelas quais o agrupamento se rege, a organização da escola, os
deveres e direitos dos alunos, como devo proceder em determinadas
situações, como funciona o sistema de assiduidade e faltas, etc. Conclui que o
Regulamento Interno é uma forma de regular o funcionamento das escolas de
forma equitativa e justa, devendo ser consultado por todos os docentes.
Além disso, nas primeiras reuniões de NE foi sugerido que elaborasse
uma leitura aos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) dos anos
letivos pelos quais fui responsável e refletisse sobre a adequação. Nessa
reflexão deveria adequar a matéria de ensino e comparar com o Projeto
Curricular de Escola (PCE), que apesar de já existir, estava sujeito às
alterações que julgasse pertinente efetuar para os meus alunos.
Realizei a reflexão comparando os dois documentos e afirmando qual a
conceção que tinha e que ia utilizar no meu PEA, quer ao nível do
desenvolvimento das Capacidades, quer ao nível das modalidades desportivas.
Refletir é algo que deve ser constantemente realizado pelos docentes,
de forma a melhorarem o seu ensino e definirem a conceção do mesmo. No
entanto, no meu parecer, a conceção não concerne apenas às matérias e
programas inseridos nos documentos. Esta também inclui a atuação e
intervenção no PEA, que difere de docente para docente consoante os seus
princípios.
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A formação do profissional de EF deve trabalhar os princípios de um
conhecimento pertinente e preocupado com a condição humana, em que é
necessário enfrentar as incertezas de cada um; aprender a sentir, ver e ouvir;
possuir uma educação para nos tornarmos pessoas compreensíveis e
sensíveis, ações ausentes no ensino escolar atual; encontrar o real;
estabelecer uma ética centrada no ser humano, como indivíduo, sociedade e
espécie (Moreira & Nista-Piccolo, 2010). Concordo com o autor na medida que
afinal, os alunos são seres humanos, cada um com a sua individualidade e
necessidades distintas e que adquirem aprendizagens de formas diferentes.
O papel do professor é fundamental na aprendizagem do aluno, pois
“quando se diz que “ninguém ensina nada a ninguém” não se estará, por certo,
a defender a impossibilidade de se ensinar, mas antes que o sucesso do
ensino depende do que o aluno faz para aprender. Ou seja, o ensino não é
uma atividade que se baste a si própria, é uma atividade relacional e que tem
que atender não apenas a especificidade da matéria, mas também às
particularidades dos aprendentes e dos contextos, das situações e das
circunstâncias” (Graça, 2015, p. 23). Por sua vez, cabe ao professor observar e
refletir qual a melhor abordagem para ensinar esses alunos, nesse contexto.
O docente pode defender uma prática centrada nele próprio ou nos seus
alunos, optando por fornecer informação, demonstrar, mediar a aprendizagem
do aluno e escolher tarefas de aprendizagem de natureza diversa. A minha
conceção é sobretudo a de que o aluno deve fazer parte da sua aprendizagem
e, por isso, além de lhe transmitir informação para que a aplique diretamente,
devo também permitir que se torne construtor ativo de significados na
resolução de problemas.
Contudo, o papel do professor, além de ensinar, é também o de educar.
Para (Bento, 1995, p. 121) “a educação é um fenómeno fundamental do
homem. É uma ajuda para o fundar como sujeito e como pessoa, para construir
a sua autonomia baseada no entendimento de si próprio, dos outros e do
mundo”. Mas como pode um professor educar o aluno na aula de EF? Através
da sua matéria de ensino, o desporto! “ (…) O desporto é um lugar pedagógico
por excelência. Ao tornar evidentes as nossas fraquezas, insuficiências,
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mazelas e contradições, põe a nu e convida a cultivar o que em nós falta.
Cuidamos nele daquilo que nos falta e não tanto do que em nós abundante; no
seu código os deveres e compromissos, as normas, obrigações e proibições
sobrepõem-se, em muito, aos direitos, às lassidões e permissões. Por isso
mesmo é educativo e civilizador” (Bento & Bento, 2010, p. 29). Condizendo
com o autor, na minha conceção de ensino da EF, o professor é um ser
formador de outros, que crê na educação e complemento dos seus alunos, com
respeito, sensibilidade e superação para serem cada vez melhores.
Para isso é que é tão importante a EF! Para que haja a criação de
pessoas dignas, saudáveis, ricas em valores e formadoras do próximo.
O contributo da EF resume-se, segundo Bento & Bento (2010, pp. 21-22)
ao “desenvolvimento da personalidade e da capacidade de rendimento geral,
da saúde e do bem-estar; aquisição dos valores do fair-play, do respeito pela
diferença e valia dos outros, da consideração e tolerância, assim como de
atitudes de abertura, diálogo, integração e convivialidade; coadjuvação na
formação de um estilo de vida que assuma um papel estabilizador e orientador
no âmbito da estratégia de prevenção de comportamentos desviantes, ligados
ao consumo de drogas e às diversas formas da violência.”.
Apesar disso, “o ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e
depois na realidade” (Bento, 2003, p. 17), realidade essa que exige, sem
dúvida, um planeamento.

4.1.2. O planeamento

A planificação surge no ensino devido aos inúmeros fatores com que
lidamos relativamente à gestão da aula (espaço, tempo, número de alunos,
recursos disponíveis), aos alunos existentes (níveis, motivação, necessidades
individuais) e ao ensino propriamente dito (situações de aprendizagem e
tarefas, progressões, formas de jogo). Desta forma, o planeamento no ensino
deve ser realizado com a maior seriedade e exigência possível, pois a prática
depende desse planeamento. Como refere Bento (2003, pp. 15-16) “a
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planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de
ensino e aos programas das respectivas disciplinas, e a sua realização na
prática. É uma actividade prospectiva, directamente situada e empenhada na
realização do ensino (…) ”.
Em todo o decorrer do EP senti a necessidade de planear para que a
minha atuação na escola promovesse o maior rendimento possível. O
planeamento teve por base os ensinamentos que a FADEUP me trouxe, as
reflexões elaboradas entre o PNEF e o PCE, os diálogos com o NE e a PC e os
condicionalismos do contexto, conhecidos de antemão.
O PEA dependeu claramente do planeamento, apesar de que o “(…)
ensino real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que podem ser
contempladas no seu planeamento e preparação” (Bento, 2003, p. 16). No
entanto, para que o ensino fosse realizado de forma a potenciar nos alunos
uma maior aprendizagem, precisei de proceder a uma prévia reflexão e
conhecimento das condições envolventes e assim, a um planeamento precoce
relativamente ao começo da minha lecionação nas turmas. Segundo Bento
(2003, p. 58) “a actividade de planeamento do professor de Educação Física
corporiza ainda uma antecipação mental do seu ensino, compreendendo
tomadas de decisão acerca de determinadas categorias didáticas, procurando
definir os contornos de um modelo de actuação no processo pedagógico”,
sendo assim demonstrada a imprescindibilidade de planear previamente.
Os planeamentos utilizados no EP foram o Planeamento Anual, o
Planeamento da Unidade Didática e o Planeamento da Aula, que se
apresentam “(…) inter-relacionados e entendidos como estações ou etapas
intermédias e necessárias na via do aumento da qualidade de concepção e de
melhoria da realização do ensino (…)” (Bento, 2003, p. 59).

4.1.2.1.

O Planeamento anual

O planeamento anual, elaborado logo no início do ano letivo, foi o mais
difícil de realizar, pois dependia de diversos fatores aos quais não foi possível
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termos acesso tão cedo. Desta forma, este planeamento foi o mais flexível e
que se sujeitou a mais alterações durante o ano letivo.
A sua realização incluía as matérias de ensino que iria lecionar, suas
habilidades motoras e cultura desportiva, a sua distribuição ao longo do ano e
os seus objetivos gerais com as respetivas justificações. Além disso, também
incluía o desenvolvimento da condição física nos alunos e os conceitos
psicossociais, quais e quando iriam ser desenvolvidos e também o porquê
dessa escolha. Por fim, também tinha presente as atividades a realizar durante
o ano letivo, as condições do contexto a que estava reservado o nosso PEA, o
processo de avaliação das modalidades lecionadas e os modelos de ensino
escolhidos para abordar cada uma das matérias. Para que fosse um plano real,
este também incluía os dias em que estava previsto ocorrências de atividades
da escola que poderiam interferir com as aulas e dias de feriados ou com
algum propósito festivo que levasse à interrupção das mesmas.
Este planeamento foi elaborado para as duas turmas, residente e
partilhada, e para ambas foi utilizado o Modelo de Estrutura e Conhecimento
(MEC) de Vickers (1990) para organizar os dois planeamentos. Esta
elaboração através de módulos com diferentes funções mas interdependentes
permitiu-me fazer uma melhor gestão dos conhecimentos e matérias a lecionar
de forma a estabelecer uma base para o PEA.
O planeamento anual, na perspetiva de Bento (2003, p. 59) “é um plano
de perspectiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no
local e nas pessoas envolvidas. Os objectivos indicados para cada ano, no
programa ou nas normas programáticas, são objecto de uma formulação
avaliável e concreta para professores e alunos, mas apenas a “grosso modo””.
Desta forma, o plano anual é o nível mais abrangente e menos pormenorizado,
mas que requer uma elevada recolha de informações pertinentes para ser
planeado.
Um dos documentos a consultar para a elaboração do planeamento
anual é o Plano Anual de Atividades. No mesmo constam todas as atividades a
realizar durante o ano letivo, assim como, visitas de estudo e interrupções
letivas, pois “(…) é necessário verificar quantas horas estão realmente à
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disposição durante o ano escolar (…) Neste contexto podem e devem já ser
marcados “os pontos altos” no decurso do ano, tais como, datas para controlo e
avaliações, competições, festas e convívios desportivos” (Bento, 2003, p. 67),
sabendo quais são as possíveis datas para a realização dessas ocorrências e
não correndo o risco de sermos surpreendidos com impedimentos à aula.
Aquando da elaboração do nosso planeamento anual, o Plano Anual de
Atividades ainda não se encontrava finalizado, sendo necessário planear sem o
consultar e, mais tarde, reformular esse planeamento com as informações que
o mesmo dispunha.
Para uma autêntica realização do planeamento anual era também
essencial o acesso prévio ao roulement dos espaços de aula. O roulement é o
documento que dita a cada professor qual o seu espaço para lecionar em cada
espaço de tempo. Cada professor deve usufruir do espaço que lhe é reservado,
sendo cada um dos espaços ideal para determinadas modalidades. Por
exemplo, o futebol apenas pode ser lecionado no campo exterior e, por isso, eu
teria de saber qual seria a data em que estaria com esse espaço reservado
para mim para ensinar a modalidade. Como o roulement só ficou definido após
o começo das aulas, optei por planear essencialmente aulas de condição física
para as primeiras aulas, uma vez que pode ser lecionada em qualquer espaço.
Foram-nos fornecidos alguns dos documentos a incluir no nosso MEC,
tais como, os recursos materiais disponíveis na arrecadação (inventário do
material), as condições locais no que concerne à parte social e económica e a
caracterização de todos os espaços de aula (à exceção do lar juvenil).
A escolha das modalidades a lecionar teve ênfase no que era sugerido
pelos documentos central e local - PNEF e PCE - e de encontro com a sua no
que diz respeito à conceção, uma vez que “(…) o estudo e análise do programa
ou normas orientadoras do ensino, na disciplina de Educação Física, bem
como de publicações de carácter pedagógico, didáctico e metodológico, devem
preceder sempre a formulação do planeamento anual” (Bento, 2003, p. 69).
Uma vez que a PC me ofereceu liberdade para ser eu a escolher quais
iria lecionar, optei por privilegiar as modalidades obrigatórias do PNEF e pelas
que considero mais importantes a desenvolver nos alunos. Existem
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modalidades que serão abordadas durante vários anos letivos e, por isso, achei
pertinente focar-me mais nas mesmas de forma a promover maior evolução e
os alunos pudessem atingir níveis de competência elevados quando
alcançassem o ensino secundário.
Por outro lado, seria interessante para os alunos atingir níveis de
competência básicos e experienciar um maior número de modalidades ao
longo da sua permanência na escola. Porém, para isso, seria necessário a
escola oferecer condições para lecionar modalidades mais alternativas. Apesar
de nas escolas cooperantes não existirem grandes limitações de material, optei
por escolher modalidades do PNEF e oferecer um maior número de aulas em
cada uma, de forma a conseguir observar mais evolução nos alunos.
A duração de cada modalidade para inserir no planeamento anual foi
algo também dependente do roulement, pois quando o tempo reservado para
cada professor em determinado espaço terminava, então era presumível que
todos deviam avaliar a modalidade em questão e preparar a seguinte no novo
espaço destinado.
Relativamente às metas a alcançar com os alunos, os objetivos motores
a atingir em cada modalidade e o nível educativo que ansiava, foi algo que só
pôde ser definido após o conhecimento e caracterização da turma. Antes das
primeiras aulas de EF era impossível percecionar qual o nível motor dos alunos
nas modalidades, sendo isso realizado ao longo de todo o ano letivo através
das avaliações diagnósticas.
No que concerne aos conceitos psicossociais foi mais rápida a
compreensão do que a turma precisava de aprender. Rapidamente a
sensibilidade me mostrou os seus interesses, atitudes, valores e disciplina,
podendo previamente definir o que era importante desenvolver nestas crianças.
Durante todo o ano letivo o planeamento anual foi alvo de modificações
devido à melhor compreensão dos níveis presentes na turma, às atividades
inesperadas que foram surgindo, à coordenação de tarefas, atividades e
conversas de consciencialização que os alunos mostraram necessidade e às
condições climatéricas que se prolongaram desfavoravelmente ao longo do
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ano. Como afirma Bento (2003) o planeamento visa estabilização, mas também
modificação e restruturação, sendo sempre um instrumento de ação.

4.1.2.2.

O planeamento da unidade didática

As UD elaboradas de todas as modalidades a lecionar mostraram-se
muito proveitosas, pois “(…) são partes essenciais do programa de uma
disciplina. Constituem unidades fundamentais e integrais do processo
pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem
distintas do ensino e aprendizagem” (Bento, 2003, p. 75), sendo também
utilizado o MEC para a sua realização.
Em todo o processo de elaboração das UD eu e o restante NE optamos
por trabalhar em grupo e conceder uma realização mais completa, através de
diversas opiniões e discussões entre nós. Trabalhamos primeiro UD de
basquetebol, pois seria a primeira modalidade que todos iriamos lecionar e,
após a realização de todo o MEC, pensamos ter feito um trabalho excecional e
que seria totalmente realizável na prática. Para nossa surpresa, estávamos
enganados!
No módulo 1 do MEC, denominado “Análise da modalidade em Estrutura
do Conhecimento”, é pretendido declararmos toda a matéria que ambicionamos
ensinar e, logo neste primeiro módulo aprendemos duas coisas que, a partir
desse momento, aplicamos nas restantes UD que elaboramos ao longo do ano.
Primeiramente, a matéria de ensino não se esgota apenas em
habilidades motoras. Segundo Vickers (1990) existem mais três categorias
transdisciplinares, além das habilidades, sendo elas a cultura desportiva, a
fisiologia do treino e condição física e os aspetos psicossociais. As quatro
devem estar incluídas no planeamento e, apesar de sabermos que são fatores
em que também iriamos pensar, não tínhamos consciência de que estes eram
planeados de igual forma às habilidades motoras, totalmente discriminados e
antecipados.
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A segunda realidade que aprendemos, ou que não nos apercebemos, foi
relativamente ao nível que estávamos a planear. Planeamos habilidades
motoras para o que achávamos ser possível de um 7ºano aprender e logo na
primeira aula reconstruimos todo este módulo retirando inúmeras matérias de
para tornar o ensino possível. A partir daí, os seguintes MEC foram mais
realistas no que concerne às habilidades motoras, e estas foram separadas por
níveis de alunos, pois durante o basquetebol foi percetível que alguns
estudantes podiam atingir o nível que esperávamos e outros ficariam aquém.
Relativamente ao módulo 2, “Análise das condições de aprendizagem”,
era pretendido uma caracterização dos recursos espaciais e materiais
disponíveis. Não demonstramos dificuldade em fazê-lo, apesar do mesmo se
revelar incompleto. A PC ensinou-nos que também deveriam estar presentes
as precauções a ter relativamente à segurança dos alunos nas respetivas
modalidades, as rotinas a utilizar do início ao término da aula, os locais com
melhores condições para serem reservados à demonstração e também a
verificação exata do material e do seu estado, pois o inventário fornecido não
estava atualizado. Nas UD seguintes tivemos sempre estes cuidados.
O módulo 3, reservado à “Análise dos alunos” só foi finalizado após a
avaliação diagnóstica. No entanto, já tínhamos a base dos questionários
entregues no início do ano letivo para nos informar quais os alunos que
praticavam a modalidade ou que já a tinham experienciado. Com a avaliação
diagnóstica completávamos a caracterização das turmas, especificando o
número de níveis existentes na turma e quais os alunos que pertenciam a cada
nível. Obviamente que, apesar dos MEC serem feitos em conjunto, cada
elemento do NE caracterizava a sua turma consoante os alunos que tinha.
O módulo 4, “Determinação e extensão e sequência dos conteúdos”,
também foi elaborado por cada EE devido ao diferente número de aulas
reservadas a cada turma, aos níveis e ao ligeiro desacordo relativamente a
alguns conteúdos a ensinar. Neste capítulo do MEC a matéria de ensino foi
dividida por cada dia de aula, matéria essa relacionada com as habilidades
motoras mas também com os itens referidos anteriormente: cultura desportiva,
condição física e conceitos psicossociais. Também na opinião de Bento (2003,
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p.

78)

“o

planeamento

da

unidade

temática

não

deve

dirigir-se

preferencialmente para a matéria “em si mesma” – a abordar nela – mas sim
para

o

desenvolvimento

da

personalidade

(habilidades,

capacidades,

conhecimentos, atitudes) dos alunos, pelo que se deve, sobretudo, explicitar as
funções principais assumidas naquele sentido por cada aula”. Desta forma,
essas outras componentes de ensino deveriam estar igualmente descriminadas
pelas aulas, referindo o que ensinar em cada dia.
Segundo o mesmo autor a divisão da unidade didática “(…) tem de ser
algo mais do que a distribuição da matéria pelas diversas aulas, tem que ser a
base para uma elevada qualidade e eficácia do processo real de ensino” (p.
78). Assim, toda a distribuição pelas aulas foi realizada de forma interligada e
utilizando diversas funções didáticas em cada sessão, para que a planificação
tivesse um seguimento lógico e fosse reajustada caso surgisse algum
imprevisto.
Na realização da unidade didática optei por reduzir ao número de
conteúdos a lecionar e aumentar a exercitação de cada um, selecionando
alguns conteúdos especificamente para o nível mais competente da turma.
Preferi desenvolver nos meus alunos maior qualidade nos conteúdos que
escolhi ensinar e assim, potenciar a aprendizagem máxima do que ia
introduzindo. Tal como defende Mesquita & Graça (2009, p. 41) “aprende mais
quem dedica mais tempo a uma boa exercitação”. Além disso, as aulas
dedicadas a cada modalidade são sempre muito reduzidas comparando ao que
seria presumível os alunos aprenderem, por isso, com pouco tempo, se
ensinarmos muito os alunos não aprendem nada, mas se ensinarmos pouco, a
aprendizagem torna-se possível. Esta foi uma conclusão a que chegamos
rapidamente. No entanto, é necessário ter o cuidado de selecionar quais os
conteúdos a lecionar mantendo uma progressão pedagógica correta e que não
comprometa ou impeça a aprendizagem dos alunos.
Por vezes, existiu a necessidade de reformular algumas das minhas UD
pois senti que os alunos precisavam de continuar a exercitar conteúdos mais
básicos antes de introduzir outros mais complexos.
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Na continuação do MEC, o módulo seguinte denominado “Definição dos
objetivos” dizia respeito aos objetivos que estavam definidos para cada turma.
Mais uma vez, mostra a interligação que há entre os módulos, pois os objetivos
dependem do que será ensinado. Foquei-me em descrever aquilo que queria
que os meus alunos fizessem, soubessem e fossem, incluindo aqui as quatro
categorias transdisciplinares esquecidas anteriormente.
No módulo 6, “Configuração da avaliação”, surgiram-nos grandes
dificuldades. Aqui era pedido que incluíssemos as formas de avaliação que
iriamos utilizar, em conjunto com as grelhas de registo e os critérios dessa
avaliação, algo portador de diversas aprendizagens contempladas num dos
capítulos seguintes, referente à avaliação.
No módulo 7, onde era esperado estarem inseridas as “Progressões de
aprendizagem”, mais uma vez estivemos longe do pretendido. As progressões
existentes no MEC são as que deveríamos utilizar em aula. Porém, nem
sempre este facto aconteceu, não só devido à quantidade de exercícios que
estavam presentes no MEC mas também devido à sua descontextualização,
pois focavam demasiado a técnica e de forma exigente. Apesar de não
desvalorizarmos a técnica, não pretendíamos que os nossos alunos fossem
tecnicistas apurados, mas sim que compreendessem o jogo e conhecessem as
suas habilidades e movimentações. Desta forma, optamos por introduzir
situações de aprendizagem com a técnica presente mas com enfoque na tática,
evitando situações demasiado analíticas.
Outros dos exercícios mostraram-se irreais devido à falta de capacidade
dos alunos, à falta de espaço existente, ao elevado número de alunos e à
pouca evolução dos mesmos. Conseguirmos chegar à forma de jogo
pretendida mas sem a qualidade que tencionávamos observar.
Aprendemos a partir deste MEC que deveríamos experimentar todas as
situações de aprendizagem com alunos de nível médio fora do tempo de aula
para que pudéssemos observar a sua concretização e decidir se seria uma
situação a utilizar. Decidimos também antecipar se seria possível realizar um
exercício fazendo uma correta gestão de aula.
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O módulo 8 diz respeito ao plano de aula, expresso no subcapítulo
seguinte.
A importância da unidade didática no EP foi fulcral para reavivarmos a
matéria de ensino, a organizarmos tendo em conta as suas progressões e a
lecionarmos de forma pensada antecipadamente. Bento (2003, p. 87) afirma
que “um planeamento do ensino a longo prazo, centrado na concepção
didáctica da unidade temática, cria os melhores pressupostos para a realização
do ensino, para a formação racional e consciente de conhecimentos e
competências fundamentais, para um trabalho contínuo e sistemático no
processo da educação e para a utilização mais eficaz do tempo disponível”.
No início do ano, em conversa com outros EE, lembro-me dos meus
colegas assumirem: “Já tenho os MEC das unidades didáticas todos feitos para
o ano todo!”. Não compreendi qual foi o benefício de o fazerem. Considero que
desenvolvi as minhas capacidades de elaboração e concretização de um MEC
com as aprendizagens apreendidas nos MEC de cada modalidade. Esse
trabalho foi feito ao longo do ano e em cada documento estavam refletidas as
aprendizagens dos documentos anteriores e sujeitos a novas.
No meu parecer, todos os EE deveriam elaborar os seus MEC apenas
na altura de lecionação das modalidades, pois ao realizar todos no início do
ano, vão conter os mesmos erros, realizar as mesmas correções e não voltar a
aplicar o aprendido, já que não existem mais MEC a fazer nesse ano.

4.1.2.3.

O planeamento da aula

Os planeamentos realizados nunca foram um processo estático.
Independentemente do seu nível e, após serem realizados, não deixaram de
ser

constantemente

repensados

e

amadurecidos.

Nomeadamente

no

planeamento de aula, ficou patente logo desde o início que a sua
reorganização e reajustamento seriam fatores sempre presentes, antes da
mesma, durante ou no final.
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Apesar de Bento (2003, p. 102) afirmar que “antes de entrar na aula o
professor tem já um projecto da forma como ela deve decorrer, uma imagem
estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais”, logo na minha primeira
sessão necessitei de, na ação, readaptar o que estava escrito no papel e que
tinha definido mentalmente para poder transferir para a aula:
“A minha primeira aula”

15 de setembro de 2016

“(…) Ao ver determinadas manhas da parte dos alunos comecei a
acrescentar algumas regras extras que não estavam planeadas, de forma a
combater esses comportamentos e dar continuidade ao exercício. A nossa
professora cooperante chamou a isso uma reflexão-ação. (…)
Quando me apercebi que estava adiantada no tempo relativamente ao
plano de aula, acrescentei mais um exercício pertinente, mas que não estava
planeado, para que os alunos continuassem a interagir entre eles e
“quebrassem o gelo” de outras maneiras, pois era esse o meu objetivo (…).”.
A estrutura do plano de aula foi fornecida pela PC, por isso, não existiu
uma restruturação do mesmo ao longo do período.
O plano continha uma parte inicial com informações referentes ao
professor, turma, data, local, horas, número de alunos, material para a aula e a
unidade didática a lecionar, assim como o número de sessão dessa unidade.
Além disso, incluía os objetivos da aula referentes às habilidades motoras,
cultura desportiva, conceitos psicossociais e condição física. Desde cedo
percebi que a aula devia conter sempre estas quatro categorias, quer em
situação de exercício ou de forma isolada, com vista a tornar uma aula mais
rica para os alunos. Conseguir planear e incluir sempre as quatro é que não foi
uma tarefa fácil.
Foi uma condição que tentei sempre respeitar, mas que, por vezes,
devido ao pouco tempo de aula ou UD curtas, não conseguia cumprir. As
habilidades

motoras

estiveram

sempre

presentes,

em

situações

de

aprendizagem. Esse planeamento era sempre feito de previamente à aula e
respeitando uma progressão pedagógica correta e o nível dos alunos. Porém,
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para poder ter uma maior densidade motora nas aulas nem sempre foquei a
cultura desportiva. Optava por lecionar a mesma na primeira aula de cada UD.
Essa parte da aula era, por vezes, demasiado volumosa, causando inquietação
e o desinteresse dos alunos.
Desta forma, após reflexões com a PC e de me aperceber que os alunos
não retinham a maior parte da informação, optei por ir distribuindo a cultura
desportiva pelas aulas da unidade. Por vezes essa matéria era planeada de
forma a surgir no começo da aula, outras vezes entre exercícios ou até mesmo,
sem planeamento, quando me apercebia que os alunos para continuarem a
aula necessitavam de aprender determinada regra de jogo ou uma curiosidade
para os envolver mais.
A condição física começou por ser planeada e introduzida nas aulas em
forma de circuito. Porém, cedo me apercebi que os alunos não conheciam
muitos dos exercícios planeados e que teriam de os aprender primeiro. Nas
aulas seguintes abandonei os circuitos e o trabalho a pares e iniciei um
trabalho isolado, individual, em que cada aluno foi corrigido por mim até
compreender e aprender a execução do exercício. Só depois voltei aos
circuitos e ao trabalho em pares ou em grupo.
Os conceitos psicossociais foram também exigidos aos alunos em todas
as aulas, não só porque os considero fundamentais, mas pela urgência destes
valores na relação social entre alunos e com a professora. Após a
caracterização da turma foram selecionados alguns conceitos psicossociais
que considerei pertinentes e distribuídos ao longo das UD. Os mais importantes
para mim (cooperação, espírito de grupo e fair play) foram introduzidos em
exercícios e, muitas vezes, desenvolvidos sem os próprios alunos se
aperceberem.
O crescimento pessoal dos meus alunos a este nível foi algo muito
gratificante para mim. Uma vez que “o ensino assume uma importância
decisiva para o desenvolvimento da personalidade dos alunos; apresenta as
bases para o desenvolvimento do seu comportamento moral, para a formação
de interesses, de necessidades e valores; influencia determinantemente a sua
vontade e os seus sentimentos, as suas ações, a sua disponibilidade para o
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empenhamento e rendimento, forma o seu pensamento” (Bento, 2003, p. 108),
o professor deve tentar usufruir ao máximo desta vantagem que nos é
oferecida e contribuir para a formação pessoal de cada indivíduo.
A EF, primordialmente, permite um maior contacto e um entendimento
ao nível do comportamento social do aluno que nas outras disciplinas não
acontece de forma tão intensa, devendo o professor de EF considerar-se um
privilegiado por poder compreender e desenvolver os seus alunos desta forma.
A estrutura do plano de aula seguia-se com três partes da aula (inicial,
fundamental e final), onde para cada uma das situações tínhamos de
apresentar o tempo reservado para a atividade, o objetivo comportamental, a
descrição da situação de aprendizagem, as componentes críticas e o desenho
do esquema da organização da turma.
Na parte inicial da aula era previsto um momento de introdução com um
breve diálogo com os alunos, a marcação das presenças e uma ativação física
geral. Contudo, a minha aula iniciava-se sempre com uma corrida contínua à
medida que os alunos iam chegando, algo que não estava planeado mas que
aprendi ser essencial para não existirem tempos de espera. Apesar de ter
chegado a essa conclusão, não me apercebi dela sozinha:
“Diferença entre um prof experiente e inexperiente ”

30 de novembro de 2016

“A semana passada ouvi uma “boca” sob a forma de dica da minha PC,
pois estava a começar a minha aula do 5º ano com os meninos todos
sentadinhos e quietos, como sempre faço, à espera que todos chegassem. O
professor que estava a começar a sua aula no espaço ao lado já tinha os
alunos todos ativos, a correr e sem perder tempo à espera de ninguém. A
professora disse-me: “ Observa a diferença entre um professor experiente e um
inexperiente” e eu percebi a indicação.
Hoje quando o primeiro aluno chegou começou logo a correr à volta do
campo e foram-se juntando a ele os restantes alunos que chegavam. Ao
observar isto conseguir retirar 5 pontos positivos de começar a aula desta
forma: maior densidade motora na aula; parte do aquecimento já feito; tempo
aproveitado para fazer a chamada mentalmente, ver os alunos que faltam e
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registar faltas de atraso e de presença; maior disciplina durante a aula (“Aluno
cansado é aluno controlado”); e treino aeróbio para os alunos que não
percebem o conceito de “correr mantendo sempre o mesmo o ritmo.”
Assim adotei a atividade para as restantes aulas dos períodos que,
apesar de não estarem no planeamento escrito, estavam no meu planeamento
mental e também no dos alunos.
Desta forma, “a organização da aula deve possibilitar um curso fluente e
sem perturbações do ensino, primando por uma boa ordem e disciplina de
trabalho” (Bento, 2003, p. 109) sendo assim evitadas perdas de tempo de aula.
A

parte fundamental da

aula

dizia

respeito

às situações de

aprendizagem relacionadas com a modalidade a lecionar ou a atividade onde
se situava o objetivo principal da aula. Esta parte poderia conter vários
exercícios que tinham de estar “(…) em concordância com os princípios
pedagógico-didácticos gerais e universais para todo o acto de ensino” (Bento,
2003, p. 106), isto é, serem adequados para o objetivo a desenvolver na aula,
respeitar uma progressão pedagógica entre eles, estarem em concordância
com os níveis dos alunos e serem cativantes para os mesmos.
Por fim, a parte final da aula tinha como função concluir a mesma.
Comecei o EP por reservar para esta parte exercícios de relaxamento e retorno
à calma. Defendo que os alunos devem finalizar as suas aulas satisfeitos e
serenos, evitando assim que se dirijam para os balneários e aulas seguintes
num estado de euforia que os leve a adotar comportamentos inapropriados.
No entanto, apesar de manter a minha ideologia deixei de poder planear
estes exercícios devido à baixa carga horária e ausência de tempo para
lecionar os conteúdos esperados.
Para todas as partes da aula e situações de aprendizagem, tínhamos de
planear o tempo previsto em cada atividade (incluindo a instrução,
demonstração e tempo de exercitação) algo que durante o primeiro período era
muitas vezes irrealista, demorando muito mais tempo na ação do que aquilo
que estava definido. Isto por causa do comportamento dos alunos, da sua falta
de atenção e da minha inexperiência a explicar e demonstrar, fatores que

86

foram conseguidos ao longo do ano e que tornaram o tempo previsto e real
semelhante.
Os objetivos comportamentais foram o que demorou mais tempo a ter a
minha compreensão. Existia uma constante confusão entre o objetivo geral, os
objetivos comportamentais e as componentes críticas. Sabia que neste espaço
teria que desconstruir o objetivo geral da aula e registar pequenos objetivos
que pudessem convergir para o objetivo geral. Além disso, não podia repetir as
componentes críticas no objetivo comportamental, pois assim não teria sentido
existirem os dois espaços diferentes.
Após alguma reflexão com a PC percebi finalmente que o objetivo
comportamental era reservado para o comportamento que eu queria que os
meus alunos adotassem naquela situação de aprendizagem, abordando os
conteúdos a serem aprendidos e referindo as componentes críticas apenas no
espaço reservado a elas.
Por fim estes deveriam ser claros, precisos e atingíveis pelos alunos,
pois “indicações de objectivos devem ser formuladas de modo a activarem os
alunos no sentido das noções de objectivos do professor; NÃO DEVEM
CONDUZI-LOS PARA CAMINHOS PARALELOS OU SECUNDÁRIOS” (Bento,
2003, p. 114).
Relativamente às situações de aprendizagem pequei inicialmente pela
minha descrição exagerada de cada uma. Assim como nos objetivos, os
conteúdos e situações a executar devem ser sucintos e de fácil entendimento.
Nelas devia ter o cuidado de explicar o exercício, separando as atividades
pretendidas para cada nível, o que esperar de cada grupo de alunos (os
defesas, os atacantes, os caçadores, os ladrões, os reis, etc.) e regras
principais a explicar aos alunos. Poderia também ter algumas regras
alternativas caso o exercício estivesse a ser manipulado pelos alunos, assim
como, condições de segurança e resolução situações que pudessem
acontecer.
No plano de aula tudo tem que estar pensado para depois ser repensado
e encontrar pontos que possam evitar ou distorcer aquilo que pretendemos.
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Esse planeamento mental é fulcral para que o planeamento escrito se aproxime
o máximo possível à prática.
As componentes críticas foram a única modificação efetuada na
estrutura do planeamento da aula, nomeadamente o seu título. Após a primeira
observação de aula da PO na escola, onde ainda existiam dúvidas
relativamente ao objetivo comportamental e componentes críticas, foi-nos
explicado que as últimas são as “palavras-chave” que vamos utilizar em aula
para explicar e corrigir os alunos. Desta forma, a coluna referente às
componentes críticas foi renomeada como “palavras-chave”.
O planeamento das “palavras-chave” causava-me uma batalha interna
relativamente à informalidade que o planeamento da aula em forma de
documento poderia adquirir. As “palavras-chave” eram exatamente os FBP que
iriamos utilizar na aula e, no contexto prático e tendo em conta a faixa etário do
alunos, existem FBP mais simplificados e básicos dedicados ao entendimento
dos alunos. Por exemplo, para que os alunos não esquecessem a sua
respiração durante a corrida de resistência o NE criou uma mnemónica para os
relembrar de forma mais apelativa: “cheira a flor (inspiração) e sopra a vela
(expiração)”. Esta mnemónica, apesar de infantil e informal, ficou registada
diversas vezes no plano de aula, algo que não considerei correto, mas que
fazia sentido, uma vez que o plano de aula é a aula.
Por fim, a organização da aula realizada através de esquemas foi um
fator que me levou em todas as aulas a pensar sobre o espaço, a disposição
dos alunos, os número de alunos por grupo, o que gerava alguns conflitos e me
levava a encontrar soluções. Assim, preveni muitas surpresas em aula que
iriam prejudicar a minha atuação e diminuir o tempo de exercício devido à
procura de soluções na ação. Mesmo assim, existiram alguns conflitos que ao
repensar o planeamento não foram encontrados e que me deparei apenas
enquanto estava já na ação.
Sempre que esta situação acontecia, o meu cuidado em definir a
organização da aula no plano seguinte aumentava, visando assim a melhoria
da gestão.
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Desta forma, elaborar o plano de aula era sempre algo que me exigia
muito tempo e concentração, o que por vezes se tornava pesado para mim.
Num dos meus devaneios perguntei-me se quando deixasse de ser
professora estagiária iria continuar a fazer planos de aula. Rapidamente me
lembrei da importância e da falta que eles me faziam durante as aulas, fosse
para a definição do que ia ensinar, para a gestão da aula ou para registar
pontos relevantes. Principalmente o objetivo da aula é fundamental, pois “uma
formulação exata do objectivo, ou dos objectivos parciais da aula, exerce uma
influência importante sobre a eficácia da realização do ensino em Educação
Física. Cria clareza e constitui um pressuposto essencial para uma correcta
orientação da acção dos alunos” (Bento, 2003, p. 111).
Talvez no futuro não disponha de tanto tempo para realizar um
documento no computador, cheio de linhas, colunas e palavras. Mas sei que
precisarei sempre do meu mapa, antes, durante e depois das aulas, para que
possa guiar-me no meu ensino.
Para Bento (2003) sem a antecipação concetual dos objetivos de cada
aula, sobre os conteúdos e organização processual, é impossível um trabalho
sistemático, regular e consciente de educação e formação. Assim, o resultado
de uma aula depende da qualidade da sua preparação. Por isso, não querendo
cair na desgraça de finalizar uma aula com uma sensação desagradável e de
incompetência, prometo hoje a mim mesma um planeamento para todas as
sessões que me estão reservadas até ao encerramento da minha profissão.

4.1.3. A realização da prática

Este capítulo engloba na sua maioria as minhas angústias sentidas
durante o EP e os conflitos com que me deparei. Contudo, também contém as
minhas maiores aprendizagens e crescimento como profissional de EF. Apesar
de considerar toda a conceção, planeamento e avaliação uma parte
substanciosa do ensino foi na realização da prática profissional que me
transcendi e superei.

89

Os subtemas apresentados foram surgindo na minha prática pela ordem
cronológica apresentada, revelando-se os principais desafios no meu PEA.
Dentro de cada um contém a evolução de cada problemática perante as
estratégias e soluções que utilizei para enfrentá-las e formar-me enquanto
professora.
À semelhança dos temas das observações formais realizadas durante os
três períodos do EP, também os meus conflitos surgiram com alguma
conformidade dessa ordem, iniciando-me com o objetivo de “Ganhar a
confiança e estabelecer o controlo”, preocupando-me seguidamente em
“Rentabilizar maximalmente o tempo de aula” e finalizando as minhas
inquietações com “Melhorar a qualidade de informação”.
A aprendizagem dos meus alunos dependia principalmente destes três
conteúdos, mas também de outros inseridos neste capítulo que foram
realmente significativos e condicionantes da minha prática.

4.1.3.1.

A relação com a turma

Após a descrição da minha turma residente apresentada anteriormente,
é notável que eram um grupo muito heterogéneo, não só a nível motor como na
condição pessoal e social. Cada um apresentava um carácter único e distinto
entre eles, mas todos possuíam uma personalidade muito forte. Por
coincidência (pois a distribuição das turmas foi realizada por sorteio) também a
professora deles apresenta uma personalidade forte. Apesar de ter as minhas
qualidades pessoais, alguns dos meus maiores defeitos quando comecei o EP
eram a espontaneidade e a falta de ponderação antes de falar.
A interação entre um grupo de pessoas depende muito da personalidade
destas e, no contexto da prática do EP, esta interação não iniciou da melhor
forma, resultando numa relação negativa entre mim e a turma. Assim se
construiu a minha primeira preocupação no que concerne à realização da
prática, pois sabia que esta relação pedagógica iria resultar num ambiente
negativo de aprendizagem e comprometer o meu ensino. Tal como refere
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Rosado & Ferreira (2009, p. 185) “a criação de ambientes adequados de
aprendizagem exige uma análise das agendas dos alunos e dos professores e
a sua interacção nos contextos de ensino”. Desta forma, dediquei-me a tentar
compreender quais seriam os principais fatores a cuidar nos meus alunos e em
mim, de forma a resolver o conflito.
Apesar de concordar com o autor também me inquietou a possibilidade
de ficar com uma recordação negativa do meu EP, nomeadamente da minha
turma e da falta de empatia entre nós. No meu parecer, nenhum professor se
esquece do seu ano de EP, da sua primeira turma e alunos, das interações
entre eles e dos bons momentos. Durante uma grande parte do primeiro
período receei não conseguir usufruir dessa relação e dessas boas
recordações com que usualmente todos os profissionais docentes ficavam.
Como refere Bento (2003, p. 101) as aulas “devem ser também horas
felizes para o professor, proporcionando-lhe sempre alegria e satisfação
renovadas na sua profissão”, algo que eu não sentia no começo da minha
prática, sendo antes substituídas por sentimentos de preocupação e angústia.
Para me auxiliar no entendimento dos conflitos existentes entre mim e a
turma, escrevi nas reflexões das aulas os acontecimentos que resultavam na
melhoria ou pioria da relação pedagógica, de forma a encontrar erros e
situações que desfavoreciam as interações e socialização. Além disso, pedi a
quem estava comigo com uma visão exterior (PC e NE) que procurasse
identificar os meus problemas com a turma, sendo o resultado o seguinte:

A personalidade da Sofia como Professora na perspetiva da PC
“É uma profissional muito preocupada com a aprendizagem dos alunos e
que se prepara para ensinar. É pontual e assídua, tem sempre tudo preparado
para as suas aulas. Procura utilizar exercícios acessíveis e ajustados aos
alunos e sobretudo manter a turma muito motivada, recorrendo a competições,
ao espirito de grupo/turma, com o seu grito…Procura trabalhar os valores,
baseados sobretudo no respeito interpares. Está atenta aos problemas
pessoais dos alunos e compreende-os mostrando atenção e cuidado nesses
momentos. Gosta muito das características da sua turma, agitada e
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entusiasmada pelo exercício físico. É defensora dos alunos problemáticos,
sobretudo se têm problemas familiares ou pessoais. Está a aprender a
distanciar-se para ter frieza e justiça na atuação nos momentos de tensão em
aula. É muito brincalhona com os alunos e simultaneamente muito ríspida, o
que dá uma imagem dupla e confusa aos alunos.
Precisa:

serenidade

na

dinâmica

do

diálogo

com

os

alunos;

discernimento na seleção dos exercícios competitivos e no momento da sua
aplicação para diminuir o nível de entusiasmo e dispersão da sua turma; ser
menos impulsiva nas respostas aos alunos. Selecionar o que diz e quando o
diz (esta deverá ser a sua luta); diminuir a sua tolerância ao barulho e à
indisciplina da turma, atuando cedo e CONSISTENTEMENTE para que os
alunos não se tornem indisciplinados; voltar a insistir e ser FIRME nas rotinas
que abafem ou evitem quaisquer tentativas de mau comportamento/excessivo
entusiasmo/conversas paralelas. Esta deverá ser também a sua luta”.

Identidade profissional de Sofia Ferreira na perspetiva duma colega do NE
“Nas aulas mantém uma postura séria, apesar de, por vezes, ser
impulsiva nos comentários que faz, o que leva à agitação dos alunos e
prejudique a harmonia na comunicação com o grupo. No entanto, consegue
instruir eficazmente de maneira clara e concisa. No entanto, é bastante
persistente e não desiste face a obstáculos. A turma que lhe foi atribuída é
barulhenta e conflituosa, o que dificulta a sua intervenção. Não obstante,
procurou sempre encontrar novas estratégias que lhe permitissem melhorar o
seu controlo sobre a turma, bem como a união e empatia entre eles; mesmo
após as estratégias irem resultando, procurou acrescentar sempre aquelas que
a ajudassem mais de acordo com os problemas que enfrentava. Relativamente
ao conhecimento, procura sempre saber a matéria que vai lecionar, realizando
sempre preparação prévia e um conhecimento concreto”.

Caracterização da Sofia enquanto professora na perspetiva dum colega do NE
“Tem uma relação peculiar com os seus alunos e turma no geral. Tem
liderança e consegue controlar os alunos, embora não tenha uma turma fácil de
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o fazer, mas em algumas ocasiões é a própria a contribuir para a dispersão dos
mesmos. Numa turma calma e serena não existiria problema nenhum se a
Sofia fosse tal e qual como é quando não está no papel de professora, mas a
sua turma não possibilita isso. Tem uma voz forte, facilmente se faz ouvir e é
explícita nas suas instruções. Utiliza quase sempre a demonstração para
completar as instruções, tornando-as mais claras. A nível disciplinar pode ser
mais exigente, pois muitas vezes fecha os olhos a coisas que acontecem só
para não ter de tomar medidas disciplinares. É eficaz nos feedbacks que imite,
observa à distância os alunos de modo a detetar erros, para posteriormente
corrigir. As atividades/exercícios propostos estão sempre enquadrados com os
alunos e apresenta exercícios adequados à turma. É criativa, tenta encontrar
estratégias para resolver os problemas que vão surgindo, tentando chegar mais
perto dos alunos e compreendê-los. O ponto menos positivo da sua ação
pedagógica tem a ver com a sua impulsividade natural. Em muitas ocasiões
tem de se controlar para não responder aos alunos, mantendo desse modo a
turma tranquila e serena. Quando a Sofia responde aos alunos, aumenta a
excitação dos mesmos, o que faz com que o controlo disciplinar da turma seja
mais difícil de atingir.
Em suma, a Sofia tem evoluído muito enquanto professora. O aspeto
menos conseguido tem a ver com a liderança que exerce em momentos de
dispersão. Contudo encontra-se sempre disposta a procurar mais estratégias
para resolver estes “problemas”.

Com as minhas reflexões e a convergência de opiniões de quem me
observava diariamente foi-me permitido compreender que a minha relação com
a turma era prejudicada por mim própria e pela falta ou excesso de controlo
díspares existentes durante as diferentes aulas.
Assim, encontrei um novo desafio para a mim a nível pessoal e
profissional, procurando tornar-me uma pessoa mais concisa na minha
identidade, mais serena nos momentos de aula e obter o controlo da turma
para um PEA possível. “A relação pedagógica não pode ser concebida
segundo o modelo transmissor-receptor, isto é, limitada à relação necessária
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para transmitir e receber os conteúdos programáticos do processo de ensinoaprendizagem. Este modelo é reducionista quanto à análise da relação
pedagógica, pois existem muitas outras variáveis envolvidas neste processo.”
(Jesus, 1996, p. 9), sendo uma delas, sem dúvida, o controlo da turma.

4.1.3.2.

O controlo: eu sou a minha maior inimiga!

O controlo da turma foi o maior desafio que o grupo me ofereceu. Desde
que se iniciou a minha prática que ficou bem definido quem era a professora e
quem eram os alunos e, durante o restante EP nunca existiram dúvidas disso.
Mesmo antes de conhecer a minha turma decidi que gostaria de ser uma figura
de autoridade e respeito (principalmente no começo de forma a definir a minha
posição), mas ao mesmo tempo queria que os meus alunos sentissem que
estava disponível para eles. Gostava que existisse cooperação e ao mesmo
tempo confiança entre nós para criar um clima propício de aprendizagem com
um ambiente positivo.
No entanto, logo na primeira aula, nos momentos de instrução foi notável
que os alunos não estavam dispostos a cooperar comigo e a respeitar-me. A
turma não conseguia permanecer 10 segundos seguidos em silêncio, sem me
interromper para comentar algo inoportuno ou então para conversar com o
colega do lado. Para combater este acontecimento resolvi estar atenta aos
causadores do ruído e tomar providências:
“A primeira aula de Oficina de Artes”

16 de setembro de 2016

“(…) existem quatro alunos que não podem voltar a ficar juntos como
aconteceu esta aula, é preciso encontrar uma estratégia para que eles fiquem
em silêncio mais rapidamente e mais vezes e tenho que evitar dar continuidade
aos comentários e brincadeiras que eles fazem para não gerar ainda mais
alarido e agitação (…). A primeira coisa que farei, independentemente da
disposição dos alunos no momento de reunião, é separar o aluno D, o aluno R,
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a aluna C e o aluno H7 uns dos outros. Penso que a disposição nos momentos
de instrução pode ser o meio círculo sentados, pois, na minha opinião, nesta
aula só não resultou tão bem por causa de ter os quatro alunos problemáticos
juntos. No entanto, se na próxima aula sentir os mesmos problemas,
readaptarei para a sua disposição de forma a permanecerem sentados em
cima de uma linha do campo. (…)”

No decorrer de todo o ano letivo os quatro alunos respeitaram esta
separação e assim, contribuíram para a existência de maior silêncio. Apesar de
nas primeiras aulas ter “perdido” algum tempo a relembrar os lugares em que
queria os alunos (pois estes esqueciam-se muitas vezes), “ganhei” esse tempo
no próprio momento de instrução em que não precisava de pedir tantas vezes
para permanecerem sossegados e em silêncio.
Apesar desta melhoria, ainda não existia um clima ideal de
aprendizagem nos momentos de instrução. Porém, desta vez era eu a principal
culpada. Eu sabia que os meus alunos gostavam muito de participar na aula,
comentar e perguntar sempre que tinham dúvidas. Contudo, durante os seus
comentários nem sempre se comportavam de forma apropriada e faziam
afirmações provocantes, fossem para os colegas como para mim.
Nas primeiras aulas essas afirmações deixavam-me irritada e produziam
em mim uma resposta imediata e pouco ponderada. Essas respostas por vezes
desencadeavam divertimento nos alunos que, por sua vez, respostavam de
novo à espera de mais impulsividade e diversão. Fui compreendendo que estas
provocações eram meras chamadas de atenção por parte dos alunos e, o facto
de não lhes responder, ajudava muito no controlo, pois rapidamente se
apercebiam que não iriam obter a resposta que queriam e retornavam à calma.

Sou a minha maior inimiga!

20 de outubro de 2016

“(…) descobri que sou a minha pior inimiga. Isto porque ando deste o
início do ano a trabalhar a disciplina com eles, e por vezes, sou eu que
destabilizo a minha aula, fazendo certos comentários ou ações que excitam os
7

Nomes fictícios atribuídos aos alunos.
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alunos. (…) É difícil para mim controlar isso porque faz parte da minha maneira
de ser. Apesar de não ser implacável como professora, sei que é dessa
professora que eles precisam neste momento, por isso, tenho de me controlar
mais e conseguir ser mais séria. O que seria importante é não alimentar os
comentários/pedidos/chamadas de atenção (que não revelem falta de
educação) de alguns alunos. Isso termina logo qualquer possível seguimento
dos comentários. De resto posso e devo ser divertida e bem-disposta,
respeitando os momentos de seriedade”.

Após ter compreendido esta dinâmica com a turma comecei a tentar
moldar-me de forma a ser mais tolerante e menos impulsiva. Porém, foi um
processo moroso e difícil de manter estável. Por vezes, conseguia manter a
harmonia durante a minha aula e quando pensava que esta já não podia
destabilizar acontecia uma chamada de atenção impossível de ignorar ou de
resolver calmamente. Segundo Siedentop & Tannehill (2000, p. 84) existem
algumas estratégias básicas que os professores devem aplicar de forma a
atuar perante os seus problemas disciplinares: “(…) Be specific. (…) Define the
change contingency carefully. (…) Think small and move gradually. (…) Start
where the student is. (…) Be consistente”. A consistência foi um dos critérios
que mais me custou cumprir, pois por vezes tornava-me demasiado exigente e
inflexível e noutras vezes demasiado liberal e transigente.
Aprendi que o meu estado de espírito de cada dia não pode influenciar
as minhas aulas. O professor deve permanecer a mesma pessoa do início ao
fim do ano letivo, independentemente de estar cansado, do dia ter corrido pior
ou de se ter aborrecido antes de entrar na escola. No entanto, o ser humano é
isso mesmo, humano. E, desta forma, nem sempre consegui abstrair-me do
que se passava à minha volta e ser firme com os meus alunos. Esta luta durou
todo o primeiro período, continuando a dificultar a minha prática e a relação
pedagógica com a turma.
O silêncio nos momentos de reunião não eram prejudicados apenas pela
minha indisciplina ou pela dos alunos. Existiam mais condições que os
estimulavam e lhes provocavam uma enorme euforia. Os meus alunos
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demonstravam sempre muito empenho nas aulas, com extrema vontade de
competir, vencer e estarem prontos para uma nova competição. Desta forma,
sempre que durante a instrução eu começava a relatar o que iria suceder no
exercício seguinte era imediatamente notável uma enorme exaltação dos
alunos, algo que necessitou de uma intervenção no meu ensino:
“Um controlo melhor”

23 de setembro de 2016

“(…) Na instrução tenho de perder o “vício” de contar aos alunos o que
vamos fazer, pois isso leva logo a comentários do género “que fixe! Adoro
esse!” ou “eiii que seca” que perturbam a aula e levantam logo muito barulho.
Se começar logo a demonstrar o exercício ou a pedir aos alunos para fazerem
grupos ou se dirigirem para os locais de trabalho, sem lhes descrever o que
vamos fazer, então não haverá espaço para observações da parte destes e
iremos manter o silêncio e a calma.”

A minha atitude e, consequentemente a minha identidade, foi sendo
modificada e o controlo melhorou. Por sua vez, a relação pedagógica entre
professora e alunos também ficou muito mais agradável, havendo uma
substituição do “Já disse para fazerem pouco barulho! Estou a falar! Vão ficar
de castigo” pelo “Professora, podemos ajudá-la nalguma coisa? Façam pouco
barulho que a professora está aqui! Se nos portarmos bem podemos fazer
aquele exercício?”.
Foi uma mudança muito importante para mim a nível pessoal, pois
tornei-me mais madura, mais tolerante e paciente face às adversidades e
menos irritável e irrefletida. Também a nível profissional me ajudou muito. Uma
aula pode ser muito cansativa só pelo facto do professor estar constantemente
a preocupar-se e a repreender a disciplina dos alunos. Além de ser
desmotivante para o professor, torna-se desagradável e incomodativo.
Concordo com Bento (2003, p. 101) quando refere que “uma aula com sabor a
fracasso preocupa e incomoda o professor, por vezes durante vários dias e
mesmo semanas” e eu não queria experimentar esse sentimento.
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Após ter conquistado a turma, deparei-me com uma relação negativa
entre pares, que também perturbava a aula e o seu controlo. Fosse na eleição
do capitão, na formação de grupos ou na explicação de uma dúvida pertinente,
havia sempre um comentário ou crítica ao colega.
Muitas das vezes, existia alguma tentativa de humilhação entre colegas
que terminava não só em risos e barulho como também no sentimento de
desvalorização do aluno em causa.
Numa tentativa de resolver o problema defini uma nova regra: cada vez
que existisse um comentário ofensivo para algum aluno, todos iriam ter um
castigo em conjunto. Com isto queria mostrar-lhes o sentido de todos juntos
serem um grupo só e, dessa forma, serem tratados da mesma forma e
sofrerem as mesmas consequências, quer a culpa fosse de um ou de todos.
Além disso, pretendi que os alunos começassem a consciencializar-se uns aos
outros, através de suaves repreensões e chamadas de atenção em defesa do
grupo. Ouvi comentários, como por exemplo “Não o gozes! Já sabes que
depois pagamos todos por isso!”, algo que tinha resultado promovendo um
comportamento melhor, tal como pretendia.
Existiram também muitos diálogos entre mim e a turma onde lhes
transmitia a importância de serem um grupo amigo e terem autocontrolo sobre
o que diziam. Ferir um colega, mesmo que fosse verbalmente, era algo
contraproducente e que não seria agradável caso os papéis se invertessem.
A atitude dos alunos face aos colegas foi melhorando, à exceção de dois
alunos mais conflituosos que com a competição e trocas de gracejos entre eles
chegaram a atingir agressões físicas. Como forma de controlar estes
comportamentos, após ter tentado algumas conversas com os alunos e
castigos, encontrei um que teve resultado positivo:
“Um Basquetebol Gratificante”

28 de outubro de 2016

“Nesta aula, o aluno D e R8 estavam prestes a envolver-se numa briga
física e, ao aperceber-me de tal, disse-lhes que se sentassem bem pertinho um
do outro num cantinho do pavilhão, dando-lhes a opção de se resolverem num
8

Nomes fictícios atribuídos aos alunos.
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diálogo entre eles ou de não fazerem mais aula, saindo com falta. Esta
estratégia resultou e os alunos, após algum tempo, vieram ao meu encontro
informar-me que já estavam resolvidos e que não iria voltar a acontecer.
Sugeri-lhes que dessem um aperto de mão, algo realizado sem qualquer
desagrado da parte deles e pedi-lhes que se juntassem de novo à aula.
Uma vez que são dos alunos mais conflituosos da turma e estavam a
brigaram juntos, não estava à espera que conseguissem entender-se, sendo os
seus feitios tão difíceis, mas decidi experimentar. No entanto, os alunos
surpreenderam-me e, a seu tempo, optaram por me mostrar que são
superiores ao seu orgulho e que a aula de EF é importante para eles”.

Após as relações entre todos estarem equilibradas e os momentos de
reunião se terem tornado aquilo que eu pretendia precisava de ter mais
atenção aos seus comportamentos em situação de demonstração e exercício.
Quando me incluía na demonstração tinha o cuidado de certificar-me
que todos conseguiam ver, mas nem sempre conseguia garantir que não
existiam alunos nas minhas costas. Foi preciso relembrar-me vezes sem conta
que o meu local de demonstração nunca podia permitir que não
supervisionasse todos os alunos. Para isso comecei a incluir no meu plano de
aula, no esquema, o local do pavilhão onde seria feita a demonstração, o local
onde iria demonstrar e o local onde os alunos iriam ser expetadores.
Desta forma consegui criar uma rotina em mim mesma de elaborar
constantemente um planeamento mental de forma a controlar a demonstração.
Durante os exercícios, aconteceu muitas vezes concluir a minha aula e
receber o seguinte FBP da PC e do NE: “Quando não estavas a olhar, o aluno
X fez isto…Quando não estavas a olhar o aluno Y fez aquilo”. Significava que
existiam momentos da aula em que a supervisão não alcançava todos os
alunos.
Como prevenção adotei uma estratégia de forma a conseguir controlar
todos os alunos do pavilhão. Esta consistia em andar constantemente perto e
de costas para as paredes do espaço de aula. Por exemplo, se o pavilhão era
retangular e eu tinha um grupo a trabalhar em cada extremidade do pavilhão e
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outro no centro, poderia circular sempre com as costas voltadas para as
paredes e corrigir os alunos das extremidades. Se por acaso necessitasse de
corrigir os alunos do centro poderia fazê-lo à distância ou ir ter com eles caso
existisse mesmo essa necessidade.
Para não correr esse risco, distribuía os alunos por níveis, estando o
nível mais avançado no centro do pavilhão, o espaço mais distante de mim,
não precisando de tantas observações como os restantes.
Por fim, restava-me apenas o controlo dos alunos nas transições entre
exercícios. Inicialmente, quando estes ouviam o apito para terminar um
exercício dispersavam-se, chutavam bolas para longe, corriam brincando com
os colegas e perdendo tempo de aula.
A primeira regra que inseri no combate a esta observação foram os “5
segundos”. A regra dos “5 segundos” servia para reunir os alunos em
exatamente nesse espaço de tempo mal o apito suava. Após o apito começava
a contagem decrescente “5,4,3,2,1” e todos tinham que estar sentados, nos
lugares definidos e em silêncio. Foi uma regra que resultou e que me encurtou
bastante os tempos de transição. Para auxiliar esse encurtamento, também as
bolas tinham que parar de bater no chão e estar presas nas mãos dos alunos
mal se ouvia o apito, voltando apenas a serem usadas ao sinal da professora.
Esta regra foi mais esquecida pelos alunos obrigando-me a, inicialmente,
levá-los a arrumarem o material no carrinho sempre que a situação de
aprendizagem terminava e só a pegar-lhe outra vez quando o exercício fosse
retomado. Os alunos compreenderam e esta regra foi excluída do livro de
regras da turma do 7ºano.
Assim, foi possível criar harmonia entre mim e a turma, entre os próprios
colegas e na aula propriamente dita. A construção de uma favorável relação
pedagógica fez uma enorme diferença no clima de aprendizagem e no PEA,
assim como as regras introduzidas para o bom funcionamento da aula e as
rotinas interiorizadas por mim e pelos alunos.
Finalmente e felizmente o cerne dos problemas disciplinares e do
controlo da turma foi resolvido, o que me permitiu uma enorme satisfação. Já
não precisava de estar a maior parte do tempo de aula a reprender os alunos e
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a dissipar a minha energia nesse fim. Segundo Siedentop & Tannehill (2000, p.
78) “nothing produces teacher fatigue and burnout more than having to deal
constantly with discipline problems”, sendo eu própria a minha maior prova
disso.

4.1.3.3.

As rotinas e a sua necessidade na gestão do tempo e do espaço

Apesar de no capítulo anterior ter utilizado regras e rotinas para
estabelecer o controlo da turma, não devemos confundir o conceito de regras
com o conceito de rotinas. Segundo Siedentop & Tannehill (2000) as regras
são as indicações acerca de como os alunos se devem comportar perante
diversas situações, sejam negativas ou positivas. As rotinas são referidas como
procedimentos específicos comportamentais estabelecidos para a turma.
Quando nos referimos a rotinas em que os intervenientes são os alunos,
é necessário existir uma relação de cooperação dos mesmos com o professor,
de forma a facilitar a prática da aula. “Classes menores favorecem a relação do
professor com o aluno e do aluno com o aprendizado, bem como, proporciona
facilidades na gestão de aula” (Claro Jr & Filgueiras, 2009), porém possuía
uma turma numerosa que me dificultava a lecionação da aula, nomeadamente
na gestão do tempo e do espaço reservado à aula. Segundo Arends (2008, p.
81) “o tempo e o espaço são dois recursos sobre os quais os professores têm
um controlo considerável” e os quais tive de gerir na minha prática através da
descoberta de rotinas que me auxiliassem.
As rotinas da minha turma residente foram sendo implementadas
conforme o decorrer do ano letivo e os obstáculos encontradas, servindo de
exemplo para a turma partilhada. Apesar disso, nem todas as rotinas foram
transversais, pois as faixas etárias eram diferentes, a autonomia desigual e a
as problemáticas na gestão da aula variavam.
A primeira rotina implementada na aula relacionou-se com a higiene dos
alunos. A todos era imposto que trocassem de roupa após a aula e tomassem
um banho ou se lavassem convenientemente. Durante as primeiras aulas tive o
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cuidado de me certificar que todos cumpriam o que era pedido e
compreendiam a importância de o fazerem. Os alunos adquiram esta rotina
sem grandes inconvenientes e cumpriram-na até ao fim.
A próxima rotina surgiu como forma de combater o pouco tempo de
ambas as aulas de EF e potenciar maior densidade motora na aula. O ano
letivo da turma residente tinha sido alvo de redução da carga horária da
disciplina de EF nesse ano e os alunos da turma partilhada necessitavam de
mais tempo para vestirem o equipamento desportivo e, no final da aula,
tratarem da sua higiene. Assim, a necessidade de aumentar o rendimento da
aula foi assistida pela rotina de iniciar uma corrida lenta e contínua à volta do
espaço de aula até a professora contar os 5 segundos para se aproximarem.
Durante essa corrida eu conseguia manter os alunos ocupados enquanto os
colegas, já atrasados, chegavam, registava as faltas e conferia se não faltava
material para a aula.
As rotinas implementadas seguidamente foram estabelecidas no âmbito
das modalidades que lecionava, tendo em conta os condicionalismos da
organização e gestão da aula no tempo e no espaço.
Na primeira modalidade que lecionei (basquetebol), apenas esteve
disponível para a aula metade do pavilhão. Felizmente, a forma de jogo a
abordar com a turma era o 3x3 em meio campo, o que me possibilitou
acontecerem dois jogos ao mesmo tempo. Mesmo assim, o elevado número de
alunos da turma não permitia que todos pudessem jogar ao mesmo tempo e,
por isso, no espaço central da aula (onde não existiam cestos), os alunos que
não estavam a jogar podiam desenvolver a sua técnica, tática e a condição
física, diminuindo os tempos de espera para jogar e aumentando as suas
potencialidades no basquetebol.
Na maior parte das aulas, optei por utilizar a condição física como forma
de gerir o tempo de aula e aproveitar o espaço que me restava com os alunos
que não estavam inseridos no jogo. Uma vez que a condição física já tinha sido
abordada anteriormente e os alunos conheciam os exercícios, a sua execução
técnica e finalidade, conseguiam autonomamente cumprir o plano de forma
organizada e correta. Para que as rotinas tenham o seu resultado positivo ou
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negativo, o professor deve “(…) experimentar diferentes sistemas de gestão e
avaliá-los de forma a aumentar o tempo de aprendizagem escolar” (Arends,
2008, pp. 90-91).
Para que a aula fosse equilibrada para todos os alunos, nesta
modalidade dividi o campo em três (o campo 1 onde existia um cesto, o campo
2 onde não existiam cestos e era mais reduzido e o campo 3 onde também
existia um cesto) e dividi os alunos em três grupos. O grupo do campo 1
realizava jogo ou exercícios utilizando o cesto e em equipas, o campo 2
realizava condição física e o campo 3 o mesmo que o campo 1.
A dinâmica da aula envolvia organização e autonomia dos alunos, pois
ao apito da professora, os alunos trocavam de espaço no sentido dos ponteiros
do relógio e executavam a nova tarefa. Além disso, em cada um dos grupos
existia um capitão que comandava o grupo na troca de espaços e no
cumprimento do planeamento físico. Também o capitão que se encontrava no
espaço da condição física estava encarregue de contabilizar o tempo de
exercício e de troca dos espaços.
Os alunos facilmente compreenderam e se habituaram a esta rotina.
Quando lhes pedia para se juntarem nos “grupos dos campos” eles já sabiam
como se ia proceder a organização da aula.
Penso que eles próprios se aperceberam que a condição física não só
era importante para eles como também para a gestão da aula e, quando se
encontravam no espaço destinado a tal, empenhavam-se tanto ou mais do que
nos espaços em que abordavam o basquetebol.
Esta foi uma rotina que me permitiu lecionar o basquetebol da forma
mais rentável possível que encontrei, tendo em conta as condições temporais e
espaciais existentes e a turma numerosa que me estava destinada. Funcionou
nesta modalidade e, uma vez que se deu no primeiro período, permitiu
transferir alguma responsabilidade e autonomia para os alunos e desenvolver
estas componentes nos mesmos, de forma a poderem ser aumentadas e
utilizadas noutras modalidades.
Com a modalidade seguinte (atletismo) foi necessário trocar o espaço de
aula para o exterior. No entanto, a aula iniciava-se dentro do pavilhão. Devido a
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este facto foi pertinente ensinar aos alunos uma nova rotina para evitar a
dispersão dos mesmos. Após a autorização da professora para os alunos se
dirigirem para o exterior, o aluno M ficava responsável por ir buscar o carrinho
do material já preparado previamente e, os restantes alunos deviam dirigir-se
para a bancada e sentarem-se no primeiro e segundo degrau à espera da
professora e do material.
Também no atletismo (velocidade e estafetas), o espaço existente
apesar de ser grande, não continha pistas suficientes para o número de grupos
da turma. Desta forma necessitei de recorrer a outra estratégia que se revelou
numa rotina a partir dessa aula:
“Transmissão complicada do testemunho”

17 de novembro de 2016

“(…) A principal crítica foi a baixa densidade motora a que os alunos
estiveram sujeitos. Por vezes, fiz escolhas erradas na organização dos alunos
(que deveria ter sido pensado previamente), o que provocou essa baixa
densidade. Contudo, penso poder solucionar o acontecimento com as
estratégias seguintes a utilizar na próxima aula:
-Como só existem 3 pistas e são 6 grupos, irei colocar 3 grupos a
realizar as tarefas que necessitam das pistas e os outros estarão no centro a
treinar as transmissões ou a desempenhar outra tarefa pedida;
-Se estiver a corrigir um grupo não impedirei os outros grupos de
continuarem a tarefa motora, pois mesmo que não estejam a executar bem
posso ir corrigi-los posteriormente e não parar uma turma inteira.”.

Mais uma vez, ofereci alguma autonomia aos grupos de trabalho
(novamente com capitães para me auxiliarem), principalmente aos que se
encontravam no espaço central sem as pistas, pois careciam mais da minha
supervisão.
Apesar de ter utilizado esta rotina para as aulas de atletismo considero
que apenas funcionou na medida em que os alunos podiam aproveitar o
espaço existente para desenvolverem as suas competências, pois na
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realidade, os alunos mantinham-se mais tempo a observar os alunos que
estavam em pista (devido à competição entre eles) do que a executar o pedido.
Senti que esta modalidade foi a que mais necessitou de rotinas nestes
períodos instáveis, devido às trocas de espaços do interior para o exterior, à
amplitude do espaço que o exterior possuía e às transições das situações de
aprendizagem que existiam na aula. Como afirma Arends (2008, p. 211). “A
gestão da sala de aula não é um fim em si mesma mas faz parte da totalidade
do papel de liderança do professor. (…) Os gestores eficazes estabelecem
regras e procedimentos claros, ensinam essas regras e procedimentos aos
alunos e orquestram cuidadosamente as actividades da sala de aula durante os
períodos instáveis como o início e o fim da aula e as transições”
Segundo o mesmo autor “os gestores eficazes desenvolvem sistemas
para manter os alunos responsáveis pelo seu trabalho escolar e pelo seu
comportamento na sala de aula” (p. 211), e uma vez que não conseguia
garantir essa responsabilidade da parte de todos os alunos utilizei e estimulei
os capitães a fazê-lo como forma de me auxiliarem também a garantir a
participação de todos os alunos na cooperação das tarefas.
No segundo período não utilizei capitães, primeiro porque a PC e o NE
estiveram presentes na modalidade de ginástica e me auxiliaram em todo o
PEA, ou seja, existia muita supervisão e controlo dos alunos e depois porque
as disciplinas em causa (ginástica de solo e de aparelhos e voleibol) não foram
desenvolvidas em grupos de trabalho fixos e interdependentes.
A rotina utilizada na ginástica foi exatamente uma ROTINA. As rotinas
da ginástica são diversos movimentos combinados que compõem o exercício
executado pela ginasta. As rotinas utilizadas na aula incorporaram o
aquecimento corporal.
A ativação geral na ginástica deve ter um cuidado redobrado,
nomeadamente no que concerne aos pulsos, virilhas e pescoço. Desta forma, a
ativação geral foi portadora dos mesmos exercícios, de forma a não descurar
nenhum segmento corporal e prevenir lesões. Os alunos desde a primeira aula
perceberam que teriam de encarar a ativação geral, os alongamentos
dinâmicos e estáticos com seriedade e executá-los convenientemente. Ao
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longo das aulas a rotina foi cada vez mais interiorizada a nível técnico e mental,
deixando-me à vontade para que, por vezes, deixasse à responsabilidade de
um ou outro aluno esta parte da aula (sempre com a supervisão constante e
correções necessárias).
Nesta unidade didática aproveitei o facto de sermos quatro professores
para promover o máximo de aprendizagens aos meus alunos, podendo formar
grupos mais reduzidos e focar mais individualmente cada dificuldade, assim
como os restantes professores fizeram. Na aula, todos os alunos passavam por
todos os professores e tinham ajuda individualizada para executar os diversos
elementos gímnicos e, ao sinal da professora, os grupos rodavam de espaço
no sentido dos ponteiros do relógio.
Outra rotina inserida nas aulas de ginástica foi relativa ao material
utilizado na aula. Cada aluno (ou grupo de alunos) era responsável pela
desarrumação e arrumação de um determinado material (colchões, plintos,
trampolins, etc) em todas as aulas. Existiam os meninos dos colchões
pequenos, os meninos dos colchões grandes, os meninos do trampolim
reuther, os meninos do tapete, que estavam encarregues de entrar na
arrecadação e transportar corretamente o material para o local onde o mesmo
estava desenhado no quadro.
A rotina escolhida inicialmente ditava que as raparigas desarrumavam o
material e os rapazes arrumavam, trocando as funções na aula seguinte.
Porém, o resultado foi negativo porque existem alunos que não apresentavam
responsabilidade para entrar na arrecadação e responsabilizarem-se pelo
material e, por isso, decidi ser eu a selecionar os alunos ideais para cada
função, privando alguns de qualquer uma delas. De forma a gerir melhor o
tempo da aula e evitar comportamentos descontextualizados utilizei os alunos
como “ajudantes” de forma a não existirem tempos perdidos.
A autonomia dada nesta UD foi diminuta pois é uma modalidade que
apresenta alguns riscos no que concerne à segurança. Partilho da mesma
opinião de Arends (2008, p. 93) quando afirma que “um professor tem de fazer
constantes ajustes nas suas práticas durante o ano, assim como de ano para
ano”, de forma a compreender quais as rotinas que resultam melhor em cada
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modalidade, tendo em conta os diversos obstáculos das condições a gerir e os
diferentes alunos.
Desta forma, no voleibol necessitei mais uma vez de desenvolver a
autonomia nos meus alunos. As condições espaciais tanto para a turma
residente como partilhada eram demasiado reduzidas para o número de alunos
o que me conduziu a estabelecer um nova rotina perante a inconformidade.
“Autonomia no 5ºano”

23 de novembro de 2016

“(…) Vou ter um problema de espaço com o 5ºano. Uma vez que está a
chegar o Inverno, o professor que leciona no espaço exterior tem de vir para o
pavilhão, o que faz com que eu nunca tenha dois espaços para o Voleibol. Isso
perturba a minha aula no sentido em que são 28 alunos, ou seja 14 pares, e
não cabem todos dispostos pela rede. Os alunos já possuem muitas
dificuldades na prática do desporto e, se ainda estiverem com os colegas a
atrapalha-los e as bolas dos colegas a virem para cima deles, fica impossível
aprenderem. (…) Implementei a seguinte estratégia: cada par terá um número
(número 1 ou 2) e os pares 1 começam sempre na rede e os pares 2 fora. Ao
apito os pares 1 e 2 trocam os espaços dirigindo-se os números 2 para a rede
e os números 1 para o espaço lateral, executando a tarefa pedida”.

A rotina implementada permitiu aproveitar o pouco espaço existente e
dar um fluxo mais rápido à aula de forma a aproveitar melhor o tempo. Foi uma
rotina que os alunos do 5º e do 7º ano facilmente compreenderam e aplicaram.
No voleibol os alunos também tinham a rotina de se sentarem à volta do
campo central quando a professora chamava para demonstrar. Inicialmente
deixavam as bolas no carrinho pois não conseguiam focar a atenção na
demonstração,

posteriormente,

já

mantendo

o

bom

comportamento,

conservavam as bolas com eles, paradas debaixo dos braços.
No terceiro período, onde apenas foi lecionado o futebol não existiram
condicionalismos de tempo nem de espaço. A gestão do tempo foi facilitada
pelo número de aulas do terceiro período todas dedicadas ao futebol (menos
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uma que foi reservada à aula de turma) o que somou um total de 16 aulas para
a referida modalidade.
Relativamente ao espaço, o futebol foi lecionado maioritariamente no
campo de futebol do lar juvenil com dimensões superiores ao campo exterior
da escola. No início de cada aula tínhamos que nos dirigir para o campo do lar
o que nos retirava sempre dez minutos de aula. No entanto, a rotina
implementada conduzia os alunos a realizarem a ativação geral durante o
percurso. Este possuía alguns metros com rampas que os alunos deveriam
percorrer em corrida e prolonga-la à volta do campo mal chegassem, até a
professora se juntar aos alunos.
Ao longo de todo o ano letivo, nas modalidades abordadas, era
requerido a cooperação, o espírito de grupo e o fair play. Desta forma, os
alunos foram conduzidos a adquirir estes valores. Uma das formas para os
desenvolverem consistia em todas as aulas serem finalizadas com o grito de
turma em conjunto: um lema, produzido por todos e que era interpretado com
muito respeito e alegria. Esta rotina era a única rotina que os alunos exigiam
mais que eu própria, pois consideravam-na importante para a relação da turma.
Estas foram as principais rotinas que me garantiram fazer uma melhor
gestão da aula e assim, poder centrar-me mais no PEA. Porém, antes de se
focar o ensino propriamente dito, estes procedimentos que condicionam toda a
aula devem ser revistos e experimentados. “Também o procedimento
metodológico é variável; do instrumentário metodológico e do “arsenal” de
meios o professor retira os mais ajustados e concordantes com o painel de
condições (materiais, pessoais, temporais) e com a especificidade de tarefas a
enfrentar na aula” (Bento, 2003, p. 109). Apesar de neste EP ter frequentado
apenas uma das escolas onde vou lecionar, com uma turma única e recursos
específicos, pude experimentar e ajustar as rotinas que considerei mais
adequadas.
De todas as vezes que falhei, refleti e procurei novas soluções até
acertar, crescendo como profissional docente e preparando-me para enfrentar
um novo desafio.
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4.1.3.4.

A instrução e suas condições imprescindíveis

A intervenção pedagógica envolve a utilização de diversas técnicas de
ensino identificadas e relacionadas com as técnicas de instrução, gestão, clima
relacional e controlo disciplinar (Siedentop, 1991). Uma vez que já foram
abordados anteriormente o clima/relação, o controlo e a gestão, denota-se a
importância de explorar o tema da instrução. Além disso, “pense por um
momento nas muitas situações do quotidiano em que o sucesso depende
largamente da utilização da linguagem e de processos de comunicação. (…) O
discurso através da linguagem é também central para o que se passa na sala
de aula” (Arends, 2008, p. 416).
O discurso do professor durante o ensino revela-se uma importante
condição para que o PEA seja realizável e potencializado, pois “no quadro
abrangente dos propósitos que justificam e legitimam a comunicação no
processo de ensino-aprendizagem, a instrução ocupa um lugar nobre, ao
referenciar-se à informação directamente relacionada com os objectivos e a
matéria de ensino” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 69).
O domínio da instrução deve ser adquirido pelo professor e, neste EP,
foi possível estudar esta temática no contexto prático, na tentativa de melhorar
a aprendizagem dos alunos através da otimização da instrução. O jovem EE,
pouco tendo experienciado este processo, precisa de muitas oportunidades
para melhorar, pois é algo decisivo na aprendizagem, já que “a capacidade de
comunicar constitui um dos factores determinantes da eficácia pedagógica no
contexto do ensino das actividades físicas e desportivas. Esta envolve a
transmissão de elementos informativos mas, também, um efeito persuasivo,
abrangendo processamento consciente e inconsciente” (Rosado & Mesquita,
2009, p. 69).
Apesar de não ter sido uma das minhas maiores dificuldades, foi objeto
de estudo devido às variantes que estão inseridas na instrução e que
condicionam

a

comportamentos,

“Delas

eficácia

do

ensino.

verbais

ou

não-verbais

(e.g.

fazem

parte

exposição,

todos

os

explicação,

demonstração, feedback, entre outras formas de comunicação, nomeadamente
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não-verbais), que estão intimamente ligados aos objectivos da aprendizagem”
(Rosado & Mesquita, 2009, p. 69).
Relativamente à minha explicação e exposição, não existiram grandes
constrangimentos. Fui-me apercebendo que explicava com demasiados
pormenores que os alunos acabavam por não conseguir captar. Comecei por
selecionar melhor a informação que lhes iria transmitir e utilizar muitos
exemplos práticos que tinham como vantagem alcançar a atenção dos alunos e
permitir maior memorização do que era pretendido. Assim como refere Rosado
& Mesquita (2009, pp. 72-73) “a decorrente redução de informação depende,
entre outras, de variáveis ligadas à natureza da própria informação, como
sejam a estrutura e o conteúdo da informação, o número de ideias, a extensão
da informação, a sua densidade, o momento em que é emitida, etc”.
Também o entusiasmo com que a minha instrução era feita aumentou,
pois compreendi que se demonstrava contagiante, espelhando-se nos alunos e
promovendo a sua envolvência. Porém, existiam momentos em que o
entusiasmo

se

transformava

em

indisciplina.

Para

combater

esse

acontecimento, a instrução dada no início das sessões, continha os objetivos
da aula e a ligação com a anterior, mas sem focar muito os novos conteúdos a
abordar. Isso seria feito na apresentação das tarefas juntamente com a
contextualização do conteúdo, a sua importância, objetivos a alcançar,
organização, equipas, para conter o entusiasmo dos alunos.
Também no final das sessões, para precaver o arrefecimento e
aborrecimento dos alunos, encurtava a conclusão da aula, fazendo uma
instrução concisa do que tinha sido realizado e aprendido, juntamente com o
reforço da coesão da turma (através também do grito).
A análise da instrução foi feita também ao nível dos modelos
instrucionais

utilizados

no

ensino,

da

demonstração,

da

variedade,

especificidade, frequência e ciclo de FBP, pois relativamente à expressão,
linguagem corporal e explicação oral conseguia facilmente transmitir a
informação aos alunos obtendo a compreensão dos mesmos.
No que concerne aos modelos instrucionais “(…) a eficácia de ensino
deve ser interpretada através do recurso a modelos de instrução que forneçam
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uma estrutura global e coerente para o ensino e treino do desporto” (Mesquita
& Graça, 2009). Os modelos, além de serem encarados como ferramentas de
ensino, também me auxiliaram numa tentativa de me centrar não só numa
instrução completa e direta para os alunos, mas também numa que permitisse
desenvolver a autonomia e descoberta destes. Assim, utilizei diversos modelos
instrucionais, não só para me apoiar relativamente à instrução, mas também de
forma a manter um ensino equilibrado e favorável.
O Modelo de Instrução Direta (MID) foi, inquestionavelmente, o mais
utilizado na minha lecionação. No MID “(…) são privilegiadas estratégias
instrucionais de carácter explícito e formal, em que a monotorização e o
controlo estreito das actividades dos alunos são a nota dominante” (Mesquita &
Graça, 2009, p. 46). O estilo unidirecional e prescritivo que este modelo adquire
permitia-me ter o controlo e a tomada de decisão de todo o PEA. Inicialmente
era esse controlo que queria obter e, apesar dos alunos não serem tão
estimulados, era confortável para mim a utilização deste modelo. Além disso,
mostrava-se

“(…) particularmente

vantajoso no ensino

de conteúdos

decomponíveis para uma abordagem passo a passo, como é o caso das
progressões pedagógicas para a aprendizagem de certas habilidades
desportivas num contexto fechado” (Mesquita & Graça, 2009, p. 51), sendo
possível observar a evolução dos alunos com a sua utilização.
Porém, de forma a aumentar o meu leque de experiências e
proporcionar

oportunidade

aos

alunos de

intervirem

na

sua

própria

aprendizagem, foquei outros modelos didáticos mais interativos. Comecei por,
nalgumas partes da aula, abordar os meus alunos através do questionamento.
Segundo Siedentop (1991) o questionamento é o ensino através de perguntas.
Refere-se a um formato de instrução em que as tarefas são comunicadas aos
alunos através de perguntas que orientam a sua atividade em direção a
objetivos específicos ou questões que colocam problemas a serem resolvidos.
Ao utilizar esta abordagem encontrei vantagens e desvantagens.
Nos momentos de reunião ao tentar utilizar o questionamento ao invés
do MID conseguia a atenção de todos os alunos. Sabia que alcançava toda a
turma e que me estavam a ouvir e a tentar procurar uma resposta para me dar.
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Porém, ao mesmo tempo, gerava-se ruído devido à imensa participação da
turma (que não conseguia conter a resposta participando de forma desordeira)
e, caso eu me conformasse com as respostas dos alunos, existia sempre uma
parte da turma (a que não participou) que não era capaz de juntar a
imensidade de respostas e retirar a conclusão que eu pretendia.
Apenas percebi que esta falha de comunicação acontecia após algumas
reflexões das minhas aulas, tendo concluído que sou eu, a professora, que
após utilizar o questionamento e recolher as respostas, deve elaborar uma
síntese final que é o que os alunos devem absorver. A minha evolução relativa
ao uso do questionamento ficou, mais uma vez, registada do diário de bordo
juntamente com uma evolução do seu entendimento e utilização na turma:
“A primeira aula de Oficina de Artes”

16 de setembro de 2016

“(…) Quando estiver com todos os alunos reunidos, sei que é melhor
não voltar a usar o questionamento (…). Gera muita confusão quando os
alunos respondem todos ao mesmo tempo e coisas diferentes. (…) Penso que
o método é muito proveitoso e pode ser usado em grupos pequenos (…). Por
fim, sei que quando estiver a questionar, não poderei permitir que os alunos se
levantem e executem para explicar porque gera confusão e eles não estão
atentos. (…) Tenho de definir melhor o “tempo para questionar”, “tempo para
responderem” e “tempo para me ouvirem”.
“1ª Aula observada do 2º Período – 7º ano”

16 de fevereiro de 2017

“(…) A instrução foi clara e objetiva. Utilizei bastante o questionamento,
mas utilizei igualmente instrução direta. Quando utilizei o questionamento
certifiquei-me que, no fim, fazia uma síntese de resposta para que o
entendimento dos alunos não ficasse pelas respostas dadas pelos colegas,
mas sim pelo que a professora disse (…)”.
“Reflexão sobre a minha instrução”

25 de abril de 2017

(…) Frequentemente utilizei o questionamento, porém notei que dou
pouco tempo de espera por uma resposta aos alunos. (…) Ofereço
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rapidamente a resposta ou um auxílio para ouvir a resposta da parte deles. Por
vezes isso é negativo porque não deixo os alunos refletirem nem serem
construtores ativos da sua própria aprendizagem. (…) Por outro lado, faz-me
não perder muito tempo de aula a ouvir as várias respostas que têm para me
dar, passando logo para a síntese no final. Tentarei equilibrar estas duas
opções em aula dando mais autonomia para os alunos pensarem por si
próprios, mas também não retirar tempo de atividade motora excessivo à aula.

Durante a minha atuação pretendi utilizar alguns estilos de ensino com
efeitos

pretendidos

diferenciados.

Alguns

mais

direcionados

para

o

desenvolvimento motor e outros para o desenvolvimento cognitivo. O estilo por
comando, com o objetivo do desenvolvimento motor foi o mais utilizado, sendo
as tarefas, a intensidade e a duração de cada situação ditadas por mim. Apesar
de ser um ensino unidirecional acabou por ser aquele em que os alunos
aprenderam mais rapidamente (algo que era necessário tendo em conta a
carga horária reduzida a que estavam sujeitos).
Por outro lado, também introduzi o estilo inclusivo, com vista a respeitar
o ritmo de cada aluno e o desenvolvimento cognitivo, através da divisão da
turma por níveis com diferentes situações de aprendizagem de complexidades
diferentes. Apesar de ser inclusivo, penso que os alunos não o consideraram
“inclusivo” na medida em que fui várias vezes questionada por eles para
explicar porque tinham que realizar exercícios diferentes dos colegas.
Apesar de serem alunos jovens, consegui compreender que eles se
aperceberam que realizavam situações diferentes porque possuíam um nível
inferior. Este facto deixou-me incomodada pois nunca quis inferiorizar nenhum
aluno. Talvez devesse ter utilizado uma abordagem diferente na realização
deste estilo, porém, preferi abandoná-lo e precaver sentimentos de
inferioridade por parte dos meus tão queridos alunos. Se não deixava que
nenhum dos colegas os descriminasse, eu teria de ser a primeira a dar o
exemplo. Assim, o estilo por comando foi aquele que se mostrou mais benéfico.
É um facto que o EP serve para experimentarmos estilos e modelos
variados, com funções diferentes e mais autonomia, descoberta e produção de
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conhecimento por parte dos alunos. No entanto, penso que modelos devem ser
utilizados consoante as características da turma. A minha turma residente
apresentou durante todo o ano comportamentos com a necessidade de um
controlo constante e mostrou-se pouco autónoma. A turma partilhada, com uma
faixa etária mais jovem, não reunia condições para um desenvolvimento e
participação ativa na sua aprendizagem.
Em diálogos com antigos EE foi possível compreender que muitos deles
experienciaram o que é utilizar o MED em contexto de escola. Também os
professores da nossa formação na FADEUP demonstraram-nos que tal era
possível e deveria ser utilizado. Isto deixou-me alguma curiosidade e ambição
em vivenciar o MED com a minha turma. Desta forma, tentei conquistar e
transformar a turma residente para que pudesse aplicar o MED no terceiro
período na modalidade de futebol. Contudo, com o passar do tempo, foi
percetível que os meus alunos não reuniam características de compromisso e
responsabilidade para que a experiencia desse modelo fosse aplicada. Podese dizer que optei antes por uma “amostra muito reduzida” do MED ou algo que
mais se assemelhava com uma aprendizagem cooperativa. Esta consistia na
colocação dos alunos por grupos de aprendizagem heterogéneos, com a
expectativa de todos contribuírem de igual forma para o processo e resultados
de aprendizagem, em que a tarefa era proposta por mim.
Siedentop (1991) refere que na aprendizagem cooperativa, o trabalho
dos alunos está estruturado para que necessite de interdependência na
consecução dos objetivos do grupo, mas também forneça responsabilidade
individual para cada um dos seus membros. No decorrer do EP utilizei esta
abordagem no atletismo (primeiro período) e no voleibol (segundo período),
não conseguindo reunir condições para utilizar no terceiro. Em cada uma das
modalidades estruturei equipas com níveis homogéneos entre si mas
heterogéneos intraequipa, realizando competições todas as aulas e reunindo
pontos para a competição final.
À semelhança do MED possuía equipas ao longo de toda a modalidade,
sessões com uma parte de treino e exercitação (controladas sempre por mim)
e outra de competição formal, com pontuações pelo desempenho motor, pelo
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fair play e pelo empenho. Numa das modalidades decidi realizar uma
competição com entrega de prémios e festividade final, algo que deixou os
alunos muito satisfeitos.
Apesar de ter tido os seus resultados positivos, não quis arriscar mais do
que o que foi experienciado. A minha ideia inicial seria no futebol ter os alunos
prontos para introduzir todas as características do MED, mas não existiu
confiança suficiente nos alunos para isso. Fiquei insatisfeita por não conseguir
aplicar o MED no EP, mas por outro lado penso que decidi bem, no que diz
respeito a privilegiar a aprendizagem dos alunos.
No que concerne à demonstração percebi ao longo do EP que esta não
se limitava apenas a executar o que era pretendido os alunos realizarem.
Existiam muitas outras condições imprescindíveis para que existisse uma
demonstração eficaz. Percebi que a demostração de exercícios é um processo
trabalhoso, contrariamente ao que poderá parecer. A questão em causa não é
saber ou não saber executar uma habilidade motora da ginástica mais
complexa, pois a demonstração divide-se em ínfimas questões que devem ser
tidas em conta no momento de demonstração de uma aula devido à sua
importância. Primeiro, quem demonstra? O professor, qualquer aluno ou um
bom aluno? Segundo, onde se demonstra? Terceiro, qual a quantidade de
exercício que se demonstra? Todo? Apenas uma parte? O objetivo central do
exercício? Quarto, se a demonstração não está a correr como o pretendido, o
que fazer? Mudar o aluno executante? Corrigi-lo? Algumas dessas questões
nem são interrogadas pelo EE antes de experienciar e encontrar as
adversidades na prática, daí a sua importância, pois uma demonstração mal
executada, não concluída ou no local errado pode facilmente comprometer uma
aula.
Relativamente ao momento e existência da demonstração, no início do
EP nem sempre me servia desta ferramenta pois convencia-me de que os
alunos iriam ficar satisfeitos e informados apenas com a instrução verbal.
Porém, após observar o exercício apercebia-me que estes não tinham a total
compreensão do que era pretendido e reunia de novo a turma, procedendo à
demonstração.
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Assim,

percebi

que

deveria

sempre

utilizar

a

demonstração

simultaneamente ou imediatamente a seguir à instrução. No entanto, com a
repetição de alguns exercícios em que a mesma já não se justificava,
prescindia da sua utilização (caso não existisse alguma nova variante ou
conteúdo).
Seguidamente, comecei a inquietar-me com os intervenientes da
demonstração. Comecei no primeiro período, em basquetebol, por ser quase
sempre eu a realizar a demonstração. Não existia nenhum aluno que jogasse
basquetebol fora da escola e soubesse executar tão bem como eu queria.
Contudo, ao longo das UD apercebi-me que era possível os alunos executarem
a demonstração em conjunto comigo ou até mesmo sozinhos, através da
minha instrução. No entanto, era preciso também escolher um aluno que
demonstrasse competências para que a execução fosse a que realmente
desejava.
Por outro lado, fui-me também apercebendo que a maior parte dos
alunos gostava de ser escolhido para demonstrar, nomeadamente na turma
partilhada, em que os alunos gostavam de se sentir prestáveis para o
professor. Desta forma, era difícil escolher, por vezes, quem seria o aluno ideal
para demonstrar, tendo em conta a sua competência, mas também os seus
sentimentos.
O local da demonstração foi outro fator que inicialmente não fazia parte
do meu plano de aula mas que percebi a importância de começar a fazer
devido aos tempos de explicação, instrução e demonstração que despendia por
não ter algo planeado. Comecei a planear mentalmente quando iria fazer a
demonstração, em que local o iria fazer (de forma a tornar-se uma rotina para
os alunos) e o que iria dizer em cada momento. Além disso, tinha de me
certificar que todos os alunos me conseguiam observar e que nenhum material,
parede, cesto, baliza ou aluno iriam afetar o meu espaço para demonstrar, pois
isso iria obrigar a interromper, trocar de local e começar de novo.
Por fim, compreendi que um professor ou aluno executante, ao
demonstrar necessita de concluir o objetivo do exercício através dessa
demonstração, ou seja, sintetizar a situação de aprendizagem explicando as
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regras, a realização das habilidades, o objetivo e os critérios para o sucesso. E,
caso a demonstração não fique efetuada como o professor pretende, deve
repetir até ficar igual ao desejado, para que não restem dúvidas aos alunos.
Comecei a questionar-me sobre todos estes intervenientes da
demonstração não só nas minhas aulas, mas também nas dos meus colegas,
tornando-me uma crítica do assunto.
“1ª aula observada do Colega X do NE – 2ºPeríodo”

3 de março de 2017

“(…) o meu colega começou por demonstrar no centro do pavilhão com
os alunos sem material e manteve esse local ao longo de toda a aula, no
entanto, foi-se aproximando da baliza e, ao demonstrar com os alunos poderia
ter posto em causa a segurança destes. Além disso, não teve o cuidado de
retirar o material aos alunos sempre que instruía e, uma vez que são alunos do
5º ano, estavam constantemente distraídos a brincar com as bolas que tinham
nas mãos e demoravam muito tempo a perceber o que era pretendido.
(…) É muito importante que na demonstração os alunos consigam
observar um “resumo” do que vai ser feito no exercício e nesse resumo tem de
estar presente o sucesso ou o objetivo dele. No jogo dos cones, o professor
pôs o jogo a decorrer e explicou o objetivo, mas não deixou que os alunos
demostrassem o derrubamento do cone e a sua colocação do outro lado do
campo. Na minha opinião, esta ação seria necessária para a compreensão do
exercício por parte dos alunos (…)”.

Após refletir sobre todas as observações feitas à minha instrução inicial
e anterior à execução da tarefa motora, foquei-me nas instruções dadas
durante e após as situações de aprendizagem. O aluno deve receber
informações sobre o seu desempenho e essa instrução inclui sobretudo o FBP
e as palavras-chave. Apesar de serem conceitos semelhantes, são distintos e
contém diferentes características. O FBP é o comportamento do professor de
reação à resposta motora do aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta,
no sentido da aquisição ou realização de uma atividade (Fishman & Tobey,
1978). Por sua vez, as palavras-chave estão inseridas no FBP ou em qualquer

117

parte da instrução, adquirindo a forma de frases concisas (uma ou duas
palavras) com a informação condensada e enfoque nos elementos críticos.
É decisivo proporcionar aos alunos FBP significativos e conhecimento
dos resultados, pois sem consciência dos mesmos a prática tem pouco valor.
Além disso, o FBP permite desenvolver as competências motoras do aluno, a
sua autonomia e responsabilidade, revelando-se também uma fonte decisiva
da motivação dos alunos.
O conteúdo informativo do feedback é classificado em duas grandes
categorias: conhecimento da performance e o conhecimento do resultado
(Arnold, 1981). A primeira diz respeito ao processo e a sua eficiência. Utilizava
este FBP no meu contexto principalmente quando observava um aluno a
executar incorretamente um movimento e o informava sobre como o mesmo
deveria ser feito corretamente, tendo em vista a compreensão do aluno do
próprio erro e a melhoria da sua performance. Também utilizava o FBP do
conhecimento do resultado, ou seja, a eficácia do resultado do aluno, mas não
tantas vezes, pois o aluno apercebe-se mais facilmente quando obtém o
resultado pretendido ou não do que a sua forma de execução.
Ao emitir um FBP sempre tive o cuidado de o fazer respeitando o seu
ciclo, pois foi algo com bastante enfoque na nossa formação da FADEUP.
Segundo Pieron & Delmelle (1989) existe uma sequência de comportamentos
para emitir um FBP, sendo ela iniciada com a observação e identificação do
erro na prestação (que exige o conhecimento do conteúdo), seguindo-se a
tomada de decisão para reagir ou não, encorajando sempre o aluno.
Posteriormente é dado o FBP informativo e observa-se novamente o aluno
esperando as mudanças no seu comportamento motor. Por fim, caso após uma
nova observação o aluno não cumpra com o que era previso deve ocorrer um
novo FBP.
A minha forma de cumprir esta sequência exigia que começasse por
observar o aluno e conseguisse identificar o erro cometido. Esta observação e
deteção nem sempre eram imediatas, pois a sensibilidade também era um fator
importante para encontrar esse erro, juntamento com o domínio do conteúdo a
lecionar.
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O meu ciclo era completado de forma semelhante à sequência que o
autor identifica, sendo a segunda observação após o primeiro FBP realizada
imediatamente com a respetiva correção, caso fosse necessário.
Porém, ao observar algumas aulas da PC, reparei que nem sempre a
professora completava o ciclo do FBP (pensava eu). Após questionar esta
atuação, pois considerava algo essencial, a PC explicou-me que após dar o
primeiro FBP nem sempre ficava a observar o aluno novamente naquele exato
momento. Por vezes, optava por circular por todo o espaço de aula
continuando a sua lecionação e só depois fazer uma segunda observação ao
aluno e um novo reparo caso fosse preciso. Assim, aprendi uma nova forma de
completar o ciclo do FBP que comecei também a utilizar.
Também a construção do FBP foi alvo de estudo para os EE no nosso
NE. Isto porque nem sempre existia uma seleção ideal do conteúdo e da
quantidade de informação inserida no FBP. O aluno não poderia ser atingido de
uma só vez com um FBP constituído por todas as componentes críticas da
habilidade a executar e esperar-se um resultado perfeito. O FBP dado tem que
ter qualidade ou então não irá ser um apoio para o aluno. Além disso,
relativamente à especificidade, “(…) importa reconhecer que intervenção de
carácter meramente apreciativo (positiva ou negativa) não contém nenhuma
informação específica acerca do que se fez e do que se deve fazer de seguida
para melhorar, pelo que é menos importante do ponto de vista da facilitação
das aprendizagens motoras” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 89), pelo que
deveríamos optar por utilizar mais vezes FBP específicos, auxiliando mais os
nossos alunos na sua aprendizagem.
Desta forma, é necessário emitir FBP contextualizados, com conteúdo,
que se relacionem com o desempenho e prestação do aluno, pois “(…) a
apropriação do conteúdo informativo do feedback a nível do desempenho dos
praticantes constitui um factor que interfere com o resultado das aprendizagens
(…)” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 86). Ao possuir duas turmas de anos letivos
diferentes consegui também concluir que o FBP deve ser adequado às
situações de aprendizagem, às faixas etárias e níveis de competência dos
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alunos. Um FBP contextualizado e adequado para um aluno do 7º ano poderia
não ser entendível nem apropriado para um aluno do 5º.
O equilíbrio relativamente à frequência do FBP foi algo que demonstrei
ter bastante dificuldade em gerir. Todos os praticantes devem possuir uma
quantidade

de

informação

sobre

a

sua

prestação

semelhante,

independentemente de serem alunos com muitas ou poucas dificuldades.
Como refere Rosado & Mesquita (2009, pp. 88-89) “o feedback deve ser
relativamente frequente, sendo desejável que cada praticante receba uma
quantidade apreciável de informação (naturalmente de qualidade) acerca das
suas ações motoras”.
Lembro-me de, durante o EP, chamarmos a um dos nossos colegas do
NE um professor “guloso”. Essa gulodice era proveniente da quantidade de
FBP que ele dava aos alunos que atingiam níveis de competências mais
avançados, permanecendo muito tempo à volta desses alunos, emitindo FBP e
maravilhando-se com a prestação dos mesmos.
No que me diz respeito, a minha gestão era desequilibrada exatamente
pelo contrário. Focava-me muito nos alunos que demonstravam ter mais
dificuldades a nível motor. Também num tom de brincadeira, os meus colegas
e PC afirmavam que eu me preocupava tanto em cuidar e regar a minha árvore
(aluno ou aluna) que me esquecia que o resto da floresta (turma) estava todo a
arder (com erros de execução, comportamentos inapropriados e desinteresse).
Comecei a ter mais atenção a este facto e comecei a “sair” da aula e
olhar para a turma de forma global, para realizar uma melhor gestão da
quantidade e frequência dos FBP. A minha incapacidade de observar a turma
de forma mais completa impedia-me de, por vezes, perceber que não era
apenas aquele determinado aluno que estava a cometer aquele erro mas sim a
maior parte da turma, sendo imprescindível um FBP geral.
Durante o resto do EP comecei a ter mais atenção a este facto, optando
por, quando detetava um erro num aluno, não o corrigir logo de seguida, mas
observar primeiro toda a turma e ver se a maior parte do grupo também
precisaria dessa correção. Com esta intervenção deixei de despender tanto
tempo em correções individuais e oferecer mais densidade motora à aula.
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É inquestionável a importância dos FBP individuais para alguns alunos,
mas também é preciso ter a capacidade de observar e economizar o tempo de
aula da melhor forma possível. “A maior parte dos feedbacks é individual (…)
No entanto, se os níveis de prática são muito idênticos, se são frequentes erros
comuns de execução, os feedbacks podem ser dirigidos a um grupo ou a toda
a classe” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 90).
O FBP que emitia, tanto dirigido para a turma como para o aluno, era
quase sempre corretivo, contendo uma primeira parte descritiva (onde exprimia
o erro observado) e uma parte prescritiva (onde explicava o pretendido). No
entanto, apesar de focar a parte negativa da execução dos alunos, tinha o
cuidado de não a reforçar utilizando expressões como: “Apesar de estarem a
melhorar, ainda não estão a conseguir muito bem a parte X. Para conseguirem
ainda melhor devem realizar Z”. Esta estratégia permitia “(…) melhorar o clima
da turma, pelo aumento dos encorajamentos e dos elogios das boas actuações
dos alunos, bem como possibilitará o reforço do que está a ser feito de forma
apropriada (…)” (Rosado & Mesquita, 2009, pp. 89-90).
Na última observação da PO à nossa prática, onde também foi
observada a instrução, tanto a mim como ao restante NE, foi corrigido/sugerido
que utilizássemos mais um FBP interrogativo e permitíssemos que fossem os
alunos também a emitir FBP aos seus pares, quando fosse apropriado.
Esta foi a última componente da instrução que estudamos e que
prometemos ter mais em consideração nas próximas aulas (que já não eram
muitas, uma vez que estávamos no terceiro período). No entanto, em conjunto
com todas as outras observações acerca da instrução, do controlo e da gestão
da aula, posso concluir que ainda me resta um trabalho muito longo para que
possa desenvolver estes conteúdos. Além disso, o pouco tempo de experiência
que um mero ano no EP nos ofereceu não reúne duração suficiente para nos
inquietarmos com outras tantas questões por encontrar e desenvolver.
No entanto, foi-nos dado o privilégio de possuir mais espaço dentro do
EP para exercitarmos as nossas carências e procurarmos novas questões e
soluções. Esse espaço era a “Oficina de Artes” e lá aconteceram verdadeiras
obras.
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4.1.3.5.

Oficina de Artes

Conseguir observar, refletir e agir perante inúmeros constrangimentos da
prática, requer a criação de estratégias, métodos, regras, organização, gestão
e um PEA que necessita de muitas experiências e vivências para que as
decisões tomadas sejam enquadradas e eficazes. Felizmente, a escola
cooperante reservou uma surpresa, onde me foi permitido aplicar o
conhecimento e adquirir mais aptidões para o crescimento profissional.
Além de dez meses a lecionar a disciplina de EF, estive, ao mesmo
tempo, a lecionar outra disciplina durante cinco meses. Essa outra disciplina,
da qual nunca tínhamos ouvido falar pois era uma oferta da escola cooperante,
chamava-se Oficina de Artes e tinha como matéria de ensino a expressão
corporal. Com uma carga horária semanal de 100 minutos, já tinha o seu
planeamento prévio elaborado pela PC, tendo por base a experiência da
mesma nos anos anteriores. Mesmo assim, foi-nos permitido replanificar
respeitando as nossas conceções que tínhamos sobre a Dança, disciplina
incluída na nossa formação da FADEUP.
Apesar de Oficina de Artes ser uma disciplina diferente da EF, o seu
funcionamento exigia as mesmas atuações, com um processo menos
complexo, mas a mesma função: a formação do aluno. Aqui também era
necessário uma conceção, um planeamento anual, uma unidade didática (de
dança), os planos para todas as aulas e, ao mesmo tempo, também existiam
os conflitos e desafios impostos pela prática.
A turma a que lecionava Oficina de Artes era a turma residente, por isso,
a relação com a turma e o controlo regia-se pelas mesmas regras e
cooperação.
A aula era sempre dividida em duas partes: a primeira dedicada a
Oficina de Artes e a segunda reservada à EF. Essa necessidade era provinda
da redução da carga horária feita na EF, que exigia que fosse descoberto mais
tempo para lecionar os conteúdos. Infelizmente foi à Oficina de Artes que esse
tempo foi “roubado”, mas tal como escrevi, foi por necessidade.
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Oficina de Artes incluía não só criar passos e coreografar, mas também
saber encontrar o ritmo de uma música, ter noção do próprio corpo, distinguir
um bloco musical de uma frase musical, conseguir dançar respeitando os seus
tempos musicais e utilizar os diversos espaços e níveis na coreografia. Além
disso, era muito importante que os alunos possuíssem criatividade para
inventar

passos,

experimentar

nas

coreografias

e

não

existirem

constrangimentos em se exprimirem.
Para que estas aprendizagens fossem construídas, utilizei os temas e
conteúdos de Carvalho & Lebre (2011) onde é são selecionadas para o ensino
a noção corporal, de tempo, de espaço, relação, energia, criatividade e
coreografia. Segundo as mesmas autoras “a noção corporal tem o intuito de
deixar que os alunos descubram quer a funcionalidade e eficácia do corpo
(próprio e dos outros) como o sentido que podem reproduzir com a sua
utilização” (p. 3). Para desenvolver este conteúdo utilizei situações de
aprendizagem onde os alunos executavam diferentes ações com diversas
partes do corpo e apelando a várias formas.
Uma das minhas preocupações era a demonstração, pois era necessária
em todas as aulas uma vez que os alunos não conheciam a matéria de ensino.
Esta tinha de ser efetuada com expressão corporal suficiente para que os
alunos compreendessem o pedido. No entanto, a expressão corporal não
existe nos desportos abordados na nossa formação e, por isso, nunca foi muito
presente no meu percurso académico e desportivo (à exceção da unidade
curricular de Dança experienciada na FADEUP).
Desta forma, foi um desafio lecionar algo que não tinha tanto
conhecimento como as outras modalidades e que esse conhecimento exigia
também uma parte prática na qual apresentava dificuldade. Assim, comecei a
ter algum “trabalho de casa” no desenvolvimento das minhas competências. As
aulas de Oficina de Artes eram planeadas e experimentadas em frente ao
espelho, sem e com música, por vezes com público para poder ter uma maior
leque de opiniões e conseguir percecionar a minha evolução.
Além

disso,

era

preciso

antes

de

me

preocupar

com

os

constrangimentos existentes na turma e falta de motivação dos rapazes, vencer
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os meus receios e inseguranças. Se ia expressar-me, dançar e coreografar
perante a turma tinha de ganhar confiança. Só assim a poderia transmitir
também. No início essa confiança era totalmente camuflada para que os meus
alunos se pudessem sentir seguros na execução do que lhes pedia. Ao longo
do tempo e com o treino ao espelho, comecei também eu a sentir-me mais
satisfeita com a minha prestação e confiante.
Por sua vez, a noção de tempo foi algo mais fácil para mim de ensinar,
mas mais complexo de transmitir devido à sua complexidade. Os conteúdos
relacionavam-se com a contagem dos tempos e perceção de ritmos, algo que
nem todos os alunos tinham sensibilidade para compreender. Por esse facto,
optei por trabalhar esta matéria inicialmente em conjunto com todos os alunos
para que aqueles com menos facilidade se sentissem suportados pelos seus
pares. Além disso, todas as tarefas sujeitas a avaliação foram efetuadas em
grupo, por isso, não fazia sentido para mim o trabalho individual.
No que se refere à noção de espaço, esta foi explorada através de jogos
lúdicos, por vezes em grupos pequenos, por vezes com toda a turma e com a
professora, optando tanto por comandar a tarefa como por deixar a
criatividades dos alunos mostrar-se. Nesta noção “(…) pretende-se que o aluno
consiga distinguir as direções do movimento, os níveis do movimento, o espaço
pessoal e o espaço geral, os padrões espaciais, os caminhos do movimento
(tudo isto a partir da consciência de que o corpo se move num jogo que articula
uma ou mais partes em sistemas de conexões permanentes)” (Carvalho &
Lebre, 2011, p. 4).
Reparei que para alguns alunos, criar algo novo era demasiado
complexo, vergonhoso e inatingível, acabando por imitar os colegas ou apenas
observarem. Consegui que alguns alunos vencessem esta barreira e se
tornassem mais criativos e confiantes em si mesmos, contudo, existiram outros
a quem não consegui alcançar nem auxiliar, algo notável na sua avaliação.
Juntamente com as noções de corpo e tempo desenvolvi as de energia e
relação. Uma das situações de aprendizagem com mais aprendizagem,
motivação e criatividade por parte de todos foi o exercício da Gota. Este
consistia em transmitir uma gota de água imaginária de aluno para aluno (onde
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eu também participava) adotando diferentes ações, posições, níveis,
movimentos, expressões e tempos. Estas são algumas das conclusões que
retirei deste exercício e que me auxiliaram a compreender melhor os meus
alunos e a definir os grupos para a avaliação:
-Quando realizávamos o exercício em linha (onde os alunos não se
conseguiam ver a todos) os movimentos eram pobres e sem expressividade.
Quando realizávamos o exercício em círculo (onde todos nos víamos) os
alunos empenhavam-se para serem criativos, divertidos e expressivos, criando
momentos muito engraçados e que uniam a turma. Conclusão: o público é algo
importante no desempenho!
-Quase todos os alunos se sentem mais confiantes em utilizar o nível
médio (aquele que adotam na maior parte do seu quotidiano), utilizando o baixo
e o alto raramente. Porém, não compreendi se aqui estava presente falta de
confiança em experimentar algo novo ou falta de criatividade. Conclusão:
relembrar constantemente os alunos que os movimentos não são apenas
aqueles que eles estão habituados a ver os bailarinos ou os cantores a usarem,
mas sim qualquer criação deles!
-Independentemente do “peso” (chumbo, algodão, água) da gota o grupo
de alunos mais criativos e que mais se envolviam no exercício era sempre o
mesmo. Conclusão: esses alunos tinham de estar distribuídos obrigatoriamente
pelos grupos de trabalho!
Em relação à criatividade, esta foi pedida ao longo do desenvolvimento
de todos os outros conteúdos, concordando com a perspetiva de Dunkin (2006)
onde promove a tomada de decisão por parte dos alunos, descobrindo
alternativas de solução a uma situação em vez de procurar uma única resposta
correta ou errada.
Por fim, a coreografia foi desenvolvida tanto por imitação (de
coreografias transmitidas por mim ou visualizadas em vídeos) como pelos
próprios alunos. Utilizando os tempos, formações e conteúdos aprendidos em
aula foram sujeitos a três avaliações distintas, onde tinham uma nota pela
prestação do grupo e pela própria prestação.
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Na primeira avaliação, em grupos de cinco alunos, tinham que criar uma
coreografia de 32 tempos, respeitando o ritmo e a entrada na música. Os
critérios de avaliação, já existentes e criados pela PC, incluíam também a
apresentação (roupas, acessórios, etc.), a expressão corporal, a coordenação
entre todo o grupo e a criatividade.
Na segunda avaliação os grupos tinham nove alunos e tinham que criar
uma coreografia de dois minutos, respeitando os mesmos critérios. Apesar dos
grupos só aumentarem em três alunos, foi observável que esse aumento gerou
maior dificuldade de organização e coordenação entre eles. Existiam mais
ideias para registar e ouvir, mais alunos para coreografar, mais exigência
relativamente à coordenação entre todos e à criatividade da coreografia. Com
esta experiência, foi notável quem eram os verdadeiros líderes de cada grupo
de trabalho, quem eram os que não conseguiam trabalhar em grupo e quem
eram os que se limitavam a fazer o que lhes era imposto. Estas observações
ajudaram-me muito em EF, tanto na escolha dos capitães como na formação
de grupos.
Por fim, a última avaliação e que exigiu mais de mim, consistia numa
coreografia de turma facultada por mim. Como sabia que as aulas do treino da
coreografia seriam desmotivantes para os alunos devido à quantidade de vezes
que se tem de repetir os mesmos passos, achei pertinente serem eles a
escolher a música. Estes escolheram uma música atual, divertida e com
duração de quatro minutos.
Numa semana elaborei a coreografia, decorei-a e defini quais os
métodos que iria utilizar para a transmitir. O método da adição foi o único
utilizado e consistia em ensinar um passo de cada vez e adicionar o seguinte
sempre que o anterior era adquirido. Tal como aprendemos na FADEUP
devemos ensinar primeiro um passo sem música e em tempo lento. Após a
compreensão dos alunos devemos executá-lo com os alunos no tempo normal
e, só depois, fazê-lo com música.
Em quatro aulas muito trabalhosas os alunos aprenderam a coreografia
e obtiveram boas notas. Também para mim foi algo muito complexo e que
exigiu muita paciência. Contudo, o resultado final da coreografia de turma foi
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muito gratificante, não só para mim mas como para os alunos que, mal
perceberam que a coreografia estava concluída aplaudiram-se a eles mesmos,
saltaram de alegria e vieram abraçar-me felizes pelo bom trabalho que todos
realizamos.
Oficina de Artes era, porém, uma disciplina prática para onde
convergiam também os problemas encontrados no PEA de EF. Era mais um
espaço onde eu podia trabalhar o controlo da turma, desenvolver a minha
capacidade de gestão, observação e instrução. O facto de eu não conhecer tão
bem a matéria levou-me a aperfeiçoar-me para a ensinar, o que me provocava
algum esquecimento e desconcentração nessas outras rotinas que tinha com a
turma e que eram precisas ter em conta constantemente.
A disciplina de Oficina de Artes tornava-se mais complexa de ensinar,
não pela matéria de ensino, mas pela descentralização que ela me provocava
nas outras condicionantes da aula. Tornava-se uma aula mais cansativa que e
que oferecia mais oportunidades de indisciplina aos alunos, de esquecimento
do tempo previsto de cada exercício, de supervisão de toda a turma e reflexão
na ação, fatores que considerava já controlados.

A

minha

(in)capacidade

de

observar

e

centrar

em

vários

aspetos

23 de março de 2017
“(…) Concluo com esta aula, que tenho de conseguir focar-me nas
minhas capacidades como professora que tenciono melhorar, mas sem deixar
que as outras anteriormente trabalhadas se percam na aula apenas porque não
estive tão centrada nelas. Devo planear a aula melhor mentalmente e visualizála para encontrar problemas que possam acontecer e encontrar uma solução
para os resolver antes deles acontecerem (prevenir).
Devo também utilizar e explorar os recursos que tenho (por exemplo, o
quadro), reflexões anteriores, correções da PC e dos meus colegas estagiários
e aproveitá-las para melhorar as minhas aulas para que a minha preocupação
passe a ser apenas ensinar (…).
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Desta forma, Oficina de Artes permitiu-me experienciar questões e
conflitos que também existiam em EF, mas também encontrar novas
inquietações, permitindo-me crescer como profissional da nossa área.
Apesar de ter batalhado para superar os constrangimentos encontrados
e me superar a mim mesma, considero que ainda faltam muitas experiências
para existir uma preparação completa para o mundo do ensino. No entanto,
nunca desisti de procurar até encontrar novas estratégias que me auxiliassem.
Dei o meu melhor e, por isso, fui o mais competente que me foi possível.

4.1.4. A avaliação

“A avaliação é uma função desempenhada pelo professor com o
objectivo de recolher a informação necessária para tomar decisões correctas
(…) refere-se a um largo leque de informação recolhida e sintetizada pelos
professores acerca dos seus alunos e das suas salas de aula” (Arends, 2008,
pp. 228-229). Tem como funções a certificação de que o aluno atingiu um
determinado nível, a seleção do nível dos alunos para a entrada, o
prosseguimento de estudos ou a vida ativa, a orientação pessoal e a motivação
(Natriello, 1987).
Desta

forma,

as

avaliações

são

imprescindíveis,

sendo

“(…)

apresentadas como tarefas centrais de cada professor” (Bento, 2003, p. 174). A
recolha de informação com um julgamento sério e objetivo revela-se numa
tarefa difícil para um professor, algo com que me deparei também no EP.
“Muitos professores, na sua práxis quotidiana, não se preocupam seriamente
com as tarefas de análise e avaliação do ensino. E quando estas acontecem,
decorrem sobretudo “à pressa” e como reflexão (não sistemática) de
impressões” (Bento, 2003, p. 175). O meu receio não era a falta de inquietação
com as avaliações, mas sim a observação concreta e a atribuição de valores. A
imparcialidade e enorme subjetividade existente foram uma constante disputa,
pela qual tentei sempre atuar o mais justamente possível, pois “o processo
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avaliativo só é eficaz se realizado de uma forma estruturada, consciente e
fundamentada” (Gonçalves et al., 2010, p. 9).
Ao explorar as várias componentes da avaliação surgiram algumas
questões relativas ao tipo de avaliação a utilizar. Para Gonçalves et al. (2010)
existem três tipos de avaliação. A primeira (avaliação criterial) é realizada por
referência a um ou mais critérios, sendo avaliada individualmente em função de
objetivos previamente definidos, e não por comparação com outros alunos. Em
diálogo com o NE e a PC esta pareceu-me ser a avaliação mais correta a
utilizar, pois independentemente do nível da minha turma ou dos meus colegas,
os critérios poderiam ser os mesmos e assim a avaliação ser mais justa entre
todos os alunos do ano letivo.
O segundo tipo de avaliação (normativa) tem como padrão de referência
a norma, sendo os resultados dos alunos comparados entre si (Gonçalves et
al., 2010). Considerei que avaliar um aluno relativamente ao um grupo não
seria justo, de todo. Se considerássemos um grupo com um nível motor muito
baixo, o aluno que mais se destacasse pela positiva poderia facilmente obter o
nível 5, mesmo sem apresentar competências. Por outro lado, se um grupo de
alunos fosse constituído por uma equipa federada de voleibol (por exemplo) e
existisse um aluno com bastante capacidade mas que não se conseguia igualar
aos atletas federados da sua turma, uma vez que não pratica todos os dias,
nunca conseguiria obter o nível 5.
Por sua vez, o último tipo de avaliação (mista) contempla as duas
anteriores, permitindo ao professor ter indicações relativamente aos critérios
mas também à semelhança entre os seus alunos. O professor deve refletir
sobre estas questões e decidir qual a forma melhor mais concreta e equitativa
de avaliar, pois “sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não
é possível a avaliação dos alunos e da actividade pedagógica do professor”
(Bento, 2003, p. 175).
Tanto eu como o restante NE optamos por utilizar a avaliação criterial,
definindo critérios para todas as modalidades e discutindo-os entre nós e com a
PC, pois nem sempre existia um acordo.
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Segundo

Gonçalves

modalidades/momentos

da

et

al.

avaliação:

(2010)
avaliação

existem

também

Diagnóstica,

três

avaliação

Formativa e avaliação Sumativa. Ao utilizar a avaliação criterial em cada um
destes momentos de avaliação, deparamo-nos com bastantes desacordos e
contradições que foram sendo resolvidos ao longo do ano.
A nossa primeira grelha de avaliação diagnóstica foi primeiramente
experimentada por um dos elementos do NE na sua aula. A sua enorme
dimensão, carregada de conteúdos para observar, mostrou-se impossível de
ser completada mesmo que utilizássemos todo o tempo de aula para avaliar.
Sendo EE ainda somos muito inexperientes e possuímos pouca sensibilidade
para realizar uma observação objetiva com rápida absorção do pretendido.
Assim deveríamos ter optado por uma grelha com menos conteúdos mas que
fizesse a diferença para separar os nossos alunos por níveis e selecionar os
conteúdos realizáveis de ensinar à turma.
Nem todos os nossos MEC tiveram uma avaliação diagnóstica formal,
pois nem sempre consideramos pertinente obter os níveis dos alunos,
decidindo ensinar a matéria de raiz.
Na avaliação sumativa já elaboramos uma grelha mais contextualizada,
tendo demostrado a nossa principal dificuldade na elaboração dos critérios de
avaliação. Distinguir do nível 3 ao 5 foi o mais trabalhoso, já que definimos que
o nível 1 seria o aluno que se recusasse a fazer a avaliação e o nível 2 o aluno
que não conseguia de todo realizar o pretendido.
Foi reservado para o nível 3 o aluno que conseguia realizar o conteúdo
com dificuldade e de forma descontextualizada/ineficiente e para o nível 4 o
aluno que realizava o conteúdo apenas com ligeiras dificuldades e de forma
contextualizada/eficiente. Esta eficiência e ineficiência foram algo corrigidas
pela PO após a sua primeira visita à escola, pois confundíamos o seu
significado com eficácia/ineficácia. Compreendemos que estas últimas
relacionam-se com o sucesso da ação e não com a contextualização/eficiência.
No entanto, também consideramos a eficiência algo muito importante para
compreendermos o nível tático dos alunos, pois se realizam um lançamento,
mas de um local onde o cesto é improvável e com um colega melhor
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posicionado para lançar, esse aluno não compreende as ações táticas. A
leitura do jogo por parte dos alunos é algo transversal a várias modalidades,
sendo preciso obter essa noção de jogo para que os resultados sejam positivos
nas modalidades coletivas.
Por sua vez, o aluno de nível 5 é aquele que realiza o conteúdo com
grande eficácia e eficiência, tendo sucesso na sua ação e escolhendo o
momento certo para a executar.
Nas modalidades coletivas conseguimos manter os critérios de forma
semelhante, mas para as modalidades individuais as dúvidas surgiam de novo.
Foi necessário fazer novos critérios para o atletismo e a ginástica. Porém, uma
vez que nestas modalidades a eficiência não era um critério a ter em conta,
apenas nos tínhamos que preocupar com a eficácia, facilitando a elaboração
dos critérios e reduzindo-os às várias componentes críticas definidas para a
realização das habilidades.
Também neste capítulo decidimos fazer avaliações formativas dos
conceitos psicossociais e condição física através de registos pontuais, e
também, em todas as aulas, registamos a assiduidade, o comportamento e o
empenho de cada aluno. Além disso, avaliamos em todos os períodos a cultura
desportiva através de um teste escrito.
Antes de iniciar este EP eu era apologista de que o teste escrito não
deveria ser realizado na nossa disciplina. Porém, este ano mostrou-me a
importância e pertinência que tem um teste escrito. O domínio cognitivo de um
aluno pode e deve ser avaliado. Tal podia ser algo feito nas aulas, através da
observação do aluno em jogo o professor compreende se este é capaz de o
perceber, se sabe a forma de executar, se sabe o regulamento, se conhece o
terreno e o material utilizado. Porém, isso é observado esporadicamente e de
forma desigual entre os alunos, uma vez que as situações de jogo em aula
divergem de estudante para estudante. Mas e então se fizéssemos uma
questão-aula a cada um por semana? Seria justo? Não! Cada questão tem um
nível de dificuldade diferente e cada aluno a pode achar mais ou menos fácil,
dependendo daquilo que ele estudou ou em que aula esteve mais atento.
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Como podemos então ser iguais nos critérios de avaliação da cultura
desportiva? Apenas através do teste escrito!
O teste escrito contempla perguntas com vários graus de dificuldade
mas iguais entre cada teste e aluno. Além disso, pode conter matéria de
situações de jogo, de regras, de tudo o que o professor ensinou e quer avaliar,
não precisando de esperar uma situação de jogo para avaliar o aluno em cada
conteúdo. Por fim, apenas demora uma parte de uma aula de cada período,
não sendo preciso utilizar tempo em todas as semanas a questionar os alunos
quando estes deviam era ter tempo de prática.
Desta forma, quando me perguntam “Fazes teste de EF aos teus
alunos?! Que má professora”, eu respondo “Não, sou boa professora porque
ensino cultura desportiva, avalio-a de forma equitativa e dou muito tempo de
prática aos meus alunos!”.

4.1.4.1.

Avaliação Diagnóstica

A avaliação diagnóstica “(…) não é “formular um juízo” mas recolher
informação para estabelecer prioridades e ajustar a actividade dos alunos ao
sentido do seu desenvolvimento” (Gonçalves et al., 2010, p. 47). Assim, é
possível distinguir os níveis de competência existentes dentro de uma turma e
adequar os conteúdos de ensino a esses níveis. “Através desta análise
determina-se o grau de realização dos objectivos, das intenções educativas e
metodológicas, e inventariam-se os resultados mensuráveis da acção de
aprendizagem dos alunos” (Bento, 2003, p. 174).
A maioria das modalidades foi sujeita a uma avaliação diagnóstica no
início da unidade didática, outras não necessitaram desse processo uma vez
que não era pertinente perceber que nível ou níveis a turma possuía, já que ia
optar por iniciar algumas modalidades no nível introdutório e também devido ao
número

de

aulas

reduzido

para

lecionar

essas

modalidades.

Este

acontecimento deu-se principalmente no 5º ano, onde grande parte dos alunos
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nunca tinham tido EF anteriormente e não praticavam qualquer desporto,
sendo percetível o nível em que se encontravam.
Foi unânime a decisão de realizar as avaliações diagnósticas
separadamente no início de cada unidade didática. Na minha perspetiva,
apesar de ser interessante os alunos experimentarem as modalidades a
lecionar ao longo do ano letivo logo no início, preferi respeitar o roulement e ir
avaliando à medida que o novo espaço e modalidade surgiam.
Para todas as modalidades suscetíveis de avaliação diagnóstica, foram
criados instrumentos de avaliação em forma de grelhas com critérios definidos
pelo NE e coadjuvados pela PC. A realização das grelhas e definição dos
critérios foi algo trabalhoso e problemático nas primeiras avaliações, uma vez
que exagerávamos na quantidade de critérios a observar quando alguns deles
nem sequer se revelavam pertinentes para perceber o nível do aluno. No
entanto, fomos ganhando essa sensibilidade e, em grupo, dialogando sobre o
que cada EE achava mais necessário estar na grelha.
Tendo o material para a avaliação preparado era conveniente definir
uma forma de avaliar. O que mais tive dificuldade em superar na avaliação
diagnóstica foi a sobrecarga de informação que tinha de recolher em tão pouco
tempo. Experimentei avaliar aluno por aluno, preenchendo todos os critérios
sobre o indivíduo e só depois passar para o seguinte e experimentei avaliar
critério por critério, registando uma nota a cada aluno para determinado critério
e só depois passando para o próximo. De ambas as formas dispendi
demasiado tempo, encontrando posteriormente um equilíbrio entre as duas.
Durante a situação de aprendizagem da avaliação (ou tarefa, ou jogo) ia
observando a turma no geral e registando o que encontrava: “O aluno executou
uma habilidade eficiente e eficaz, vou registar no critério (…) A aluna já tentou
fazer o passe cinco vezes e nunca teve sucesso, vou registar (…).”
Ao aperceber-me do tempo que uma avaliação diagnóstica podia
demorar, questionei a PC sobre a importância da avaliação diagnóstica perante
o tempo disponível. Com a sua resposta aprendi algo novo: na avaliação
diagnóstica (assim como na sumativa) podemos fazer correções àquilo que
observamos, estando já a promover a aprendizagem dos alunos e a perder

133

menos tempo de aula. A EF é uma disciplina que permite que este
acontecimento seja possível.
Para a minha formação, foi muito importante compreender como posso
contornar os obstáculos impostos pela avaliação diagnóstica, pois é algo que
considero imprescindível e tenciono realizar ao longo da minha profissão. Na
minha perspetiva, a avaliação diagnóstica permite orientar o PEA e
compreender as necessidades dos meus alunos, estabelecendo metas
efetivamente alcançáveis, algo que será sempre indispensável para o ensino.

4.1.4.2.

Avaliação Formativa

Ao contrário da avaliação diagnostica que é pontual (possui um
momento isolado de avaliação), a avaliação formativa adquire um carácter
contínuo, em que “(…) a avaliação está sempre presente, na medida em que
cada interveniente no processo não

pode deixar de se questionar,

permanentemente, acerca do trabalho que está a realizar” (Gonçalves et al.,
2010, p. 59). Assim, a avaliação formativa torna-se informal, uma vez que os
alunos não se apercebem que estão a ser avaliados, tratando-se de uma
avaliação implícita (Gonçalves et al., 2010). Por vezes, estar implícita pode
auxiliar os alunos na medida em que poderão estar mais descontraídos, pois
não é um momento tenso de avaliação formal.
No entanto, foi das avaliações mais importantes para mim, pois nos
registos do diário de bordo, na grelha da assiduidade, do comportamento e do
empenho eu compreendia quem eram verdadeiramente os alunos que se
importavam com a aula de EF. Além disso, por ser uma avaliação contínua foi
a que durou mais tempo e a que me forneceu mais informações sobre o nível
motor dos alunos.
A avaliação sumativa que realizei teve sempre por base a avaliação
formativa. Ao observar a prestação dos meus alunos aula após aula, ficava
com uma ideia das suas competências que acabava por transportar para a
avaliação sumativa e apenas tinha de a confirmar, tornando-a mais rápida.
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Assim sendo, esta avaliação “(…) pretende informar os professores acerca dos
conhecimentos e das competências anteriores dos alunos (…)” (Arends, 2008,
p.

229).

Além

disso,

esta

avaliação

informava-me

sobre

dificuldades/aprendizagens existentes esperadas/inesperadas e conduzia o
PEA dos alunos, pois através do meu FBP individual ou dirigido a toda a turma,
dos diálogos finais da aula, ou das reprimendas, os alunos podiam alterar os
seus comportamentos no sentido que era pretendido.
Não só o professor deve ter conhecimento da melhoria ou pioria dos
alunos, devendo estes serem também informados sobre o seu desempenho.
Desta forma, “o processo de avaliação formativa contribui para a eficácia do
ensino porque consiste na observação e interpretação dos seus efeitos,
permitindo orientar todo o processo de ensino-aprendizagem” (Gonçalves et al.,
2010, p. 49) para mim e para eles.
Uma das minhas maiores dificuldades nesta avaliação foi o processo
contínuo de registo das observações dos alunos. Existia a responsabilidade de
em todas as aulas ter de apontar quem estava presente e quem chegou
atrasado, qual o nível de 1 a 5 que cada um dos alunos merecia no
comportamento e não empenho e quais as ocorrências relevantes existentes a
serem incluídas no diário de bordo. Foi um trabalho demorado e dispendioso,
mas que era indispensável para a minha avaliação.
Outro fator da avaliação formativa que se mostrou muito apelativo para
mim foi que esta não se esgotava nas habilidades motoras. Através dos
registos abordados acima nas grelhas e diário de bordo, conseguia também
focar as quatro categorias transdisciplinares de Vickers (1990), podendo
sempre recorrer a esses registos para concluir factos, tirar dúvidas ou
encontrar progressos. Por vezes, esses registos eram negativos, o que ainda
era mais custoso, pois não podiam ser apagados. Contudo, fizeram parte do
EP e da avaliação dos meus alunos.
Assim sendo, os registos elaborados tornaram-se pertinentes e
indispensáveis à avaliação. Porém só acontece se o professor tiver o cuidado
de não se limitar apenas a realizar as anotações, mas também proceder à sua
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utilização, arranjando semanalmente tempo para a ler e refletir de forma a
retirar ilações acerca das modificações do processo de ensino (Bento, 2003).
Por fim, penso que esta avaliação é benéfica sobretudo para o aluno
porque o avalia por várias prestações, conferindo-lhe muitas oportunidades de
falhar, mas também inúmeras de ter sucesso. Para a minha aprendizagem e
crescimento como professora, também se mostrou muito proveitosa facilitandome o processo de avaliação sumativa e recordando-me do passado para
melhorar o futuro.

4.1.4.3.

Avaliação Sumativa

Enquanto a avaliação formativa contribui para o desenvolvimento do
programa, a avaliação sumativa serve para apreciar o valor do mesmo, no
momento em que se verificarem os seus efeitos nos fins educativos
inicialmente propostos (Gonçalves et al., 2010). Desta forma, a avaliação
sumativa enverga um carácter pontual, sendo atribuindo uma classificação
individual aos alunos retirada de um único momento de avaliação. É
considerada uma avaliação explícita, uma vez que os alunos são informados
da sua ocorrência. Existem autores que defendem que a ansiedade causada
aos alunos nesta avaliação promove o insucesso escolar. Além disso, para
Gonçalves et al. (2010) “através desta avaliação, não há controlo do processo
ensino-aprendizagem,

logo

não

é

possível corrigir erros

ou

mesmo

identificarem-se” (Gonçalves et al., 2010, p. 56).
Porém, discordo do autor, na medida em que a avaliação sumativa
reflete exatamente a conclusão de um trabalho desenvolvido e, tal como refere
Bento (2003, p. 178) “o produto da análise é determinado para o próprio
professor – simultaneamente analisado e analisador. Utiliza os resultados para
poder planificar melhor e, igualmente quando necessário, alterar o seu ensino”.
No meu contexto, a avaliação sumativa não se tornava num momento de
desassossego e perturbação para os alunos, pois os mesmos sabiam que era
apenas mais uma aula em que demonstravam o seu processo de ensino,
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transformado num produto. Sabiam sim que deveriam ter entrega e rendimento
em todas as aulas e que, posteriormente, a avaliação sumativa serviria apenas
para concluir esse empenho e completar o seu desenvolvimento.
A avaliação sumativa serviu também para que fosse possível comparar
resultados iniciais com os finais e conferir a evolução dos alunos. Caso esta
fosse reduzida, auxiliava-me a refletir sobre o PEA e modificá-lo tendo em vista
a melhoria. “(…) A Educação Física deve realizar objectivos, isto é, deve
apresentar resultados e, por isso mesmo, ser também capaz de prestar contas”
(Bento, 2003, pp. 182-183), tornando-se a avaliação sumativa um momento
imprescindível para encontrar e formalizar esses resultados.
Importa que os conteúdos e critérios utilizados na avaliação sejam
aqueles que foram desenvolvidos na aula e exercitados pelos alunos. Na
realização do instrumento de avaliação sumativa produzi avaliações justas.
Nalgumas das grelhas em que achava ajustado, os conteúdos tinham
importâncias diferentes na avaliação, tendo em conta a quantidade de aulas
que tínhamos desenvolvido cada um era realizada uma média ponderada.
Além disso, exigi sempre aquilo que era desenvolvido nas aulas,
repetindo vezes sem conta aos alunos: “não vou avaliar nada que não tenha
ensinado e que vocês não tenham feito na aula!”. Por vezes, chegava mesmo a
ler-lhes os conteúdos e os critérios da grelha para obter cada nível.
Na minha perspetiva, não é pertinente um professor estar a fazer do
momento de avaliação sumativa um “bicho de sete-cabeças”. Deve, por outro
lado, tranquilizar os alunos e informá-los de tudo o que vai ser feito. Tal como
foi escrito na reflexão anterior da avaliação diagnóstica, o professor pode
também aproveitar sempre para, durante a avaliação sumativa, corrigir os
alunos, emitir FBP que os auxiliem, direcioná-los para o objetivo que o
professor pretende, contribuindo para o sucesso destes.
No entanto, é de realçar que a avaliação sumativa tem de ser encarada
pelos alunos como um acontecimento sério! O desleixo da parte dos mesmos
não pode ser permitido, muito menos a presença de falta de empenho e
comportamentos inadequados. Apesar de adorar os meus alunos do 5º ano da
turma partilhada, ficava furiosa quando, nas primeiras avaliações sumativas, os
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observava a rir, brincar e desrespeitar a avaliação. Foram precisas conversas
de consciencialização em que propositadamente os “assustei” para que
encarassem este momento com a atitude que deve ser encarado.
Optei, como na avaliação diagnóstica, por realizar a avaliação sumativa
após cada unidade didática, defendendo que desta forma os alunos
conseguem aplicar o aprendido de forma mais eficiente e contextualizada, pois
ainda não se ”esqueceram” do que aprenderam.
A minha maior dificuldade nas avaliações sumativas, foi assim como na
avaliação diagnóstica, a gestão do tempo. Apesar da minha sensibilidade para
observar ter sido cada vez mais apurada com o treino, continuei a demorar
muito tempo para realizar a avaliação de todos os alunos. A verdade era
também que tinha uma turma numerosa e que nem sempre me deixava estar
concentrada na avaliação devido aos seus comportamentos eufóricos.
Contudo, para combater isso criei o hábito de chegar à avaliação com a grelha
já ligeiramente preenchida. O que me auxiliava nessa ação eram as reflexões e
registos recolhidos da avaliação formativa que, por vezes, já me permitiam uma
ideia muito concreta das habilidades daquele aluno. Para Oficina de Artes,
optei na maior parte das vezes por recorrer a filmagens das aulas que me
permitissem após a aula realizar a avaliação sem perder tempo de aula.
Para concluir, segundo Gonçalves et al. (2010) cada avaliação tem a sua
função

sendo

considerada

a

da

avaliação

diagnóstica

a

de

prognosticar/orientar, a da avaliação formativa de regular/ controlar e, por sua
vez, a da avaliação sumativa de certificar e produzir um balanço para que
possam ser retiradas ilações. Aí reside o seu valor e importância, devendo nós,
professores, cuidá-la e utilizá-la com responsabilidade.

4.2. Área 2 – Participação na escola e relações com a
comunidade

Segundo as Normas Orientadoras do EP “esta área engloba todas as
atividades não letivas realizadas pelo estudante-estagiário, tendo em vista a
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sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam
para um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor
conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da
ligação entre a escola e o meio” (Normas Orientadoras do EP, 2016) 9. O
professor não deve restringir a sua atuação ao contexto de aula, privilegiando
também a relação com os variados intervenientes que constituem o meio
escolar e atuar de forma integral e ativa na escola.
Durante o EP foi dessa forma que tentei proceder. A minha participação
mostrou-se determinada e abrangente a toda a escola, privando pelo sucesso
educativo e incentivo à prática desportiva. Estabeleci relações com a
comunidade, desde alunos, a professores, funcionários, pais e diretor e a
minha envolvência levou-me a estar na escola muitas horas por dia,
integrando-me cada vez mais. Examino a minha atuação e considero que fui
cumpridora das funções de um professor, não descurando que estas são
transcendentes ao ensino e portadoras de uma vasta multiplicidade.

4.2.1.

As reuniões

Das reuniões existentes no agrupamento compareci na reunião Geral,
nas reuniões de Departamento, na reunião da área disciplinar de EF, nas
reuniões de Concelho de Turma e na reunião de Diretores de Turma.
A reunião Geral foi a primeira reunião que tivemos em conjunto, obtendo
o primeiro contacto com a escola e com os professores. Estavam todos os
docentes do agrupamento presentes. Foram dadas as boas-vindas e dados a
conhecer o número de turmas, alunos, professores e funcionário das escolas
do agrupamento desse ano. Existiu também o esclarecimento de alguns pontos
relativamente aos alunos com Ação Social Direta, ao tratamento dos manuais
escolares, às senhas da cantina e, no fim, os docentes cantaram o Hino do
agrupamento.

9

Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 2016
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Relativamente às reuniões de Departamento, existiram três ao longo do
ano letivo, nas quais estive presente. A primeira foi no início do ano e
conhecemos o coordenador do Departamento das Expressões. Aprendi sobre
muitos assuntos diferenciados, pois foram muitos temas abordados:
“Reunião de Departamento”

9 de setembro de 2016

“(…) aprendi que os professores de EF podem fazer parte de dois
grupos: o 600 e o 620. Os professores do grupo 600 só podem lecionar aulas
ao 2º ciclo pois foi com esse ciclo que realizaram o seu estágio, enquanto os
constituintes do grupo 620 podem lecionar até ao ensino secundário, inclusive.
É muito mais proveitoso fazer parte do grupo 620 porque abrange mais anos e
oferece mais oportunidade, mas só pode pertencer a este grupo quem tenha
feito estágio no 3º ciclo ou secundário, tal como nós vamos fazer (…).
Durante a reunião existiu um professor responsável por fazer a ata, na
qual estão presentes os assuntos falados em reunião e o seu desenvolvimento.
É preciso saber distinguir o que é ou não pertinente colocar na ata, pois é
impossível conseguir escrever todos os diálogos e informações da reunião.
(…) Foi falada a questão dos livros de ponto que agora são digitais e
que os professores têm até 24 horas depois da aula para escreverem os seus
sumários. Este assunto gerou um pouco de desconforto na sala, principalmente
nos professores que, por vezes, escrevem os sumários mais tarde. Para
acalmar os docentes, o coordenador do Departamento referiu que já lhe
aconteceu escrever os sumários das suas aulas antes das próprias. Na minha
perspetiva, considerei que seria algo que não se deve fazer, pois muitas vezes
as aulas são diferentes daquilo que planeamos, mas o que deve ficar registado
no sumário é aquilo que realmente se fez na aula e não o que estava planeado.
Daí, deve-se escrever os sumários só após a aula (…).
Existiram mais reuniões de Departamento, as quais eu aproveitava
sobretudo para conhecer mais professores e estar atenta a novos assuntos. No
entanto, os assuntos eram quase sempre os mesmos. Alguém lia a ata durante
indetermináveis minutos sem obter o respeito dos colegas, observava-se os
pontos que iam ser abordados e iniciavam-se as discussões de cada tema.
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Num dos pontos estavam sempre incluídos as novas atividades que se
iam realizar naquele período. No segundo período, uma vez que o NE ia
organizar uma atividade diferente, foi necessário comunicar ao coordenador
durante a reunião de Departamento. Foi a minha primeira grande intervenção
numa reunião, onde expliquei o que ia ser feito, como, quais as condições e
material que precisávamos, quem ia ser o público-alvo, etc. A partir desse dia
senti-me muito mais à vontade para me expressar em contexto de reunião, pois
senti que os outros professores me ouviam e não se desconcentravam ou
deixavam de estar atentos só porque eramos professores estagiários.
Apenas existiu uma reunião da área disciplinar de EF, algo que
considero negativo. Com vista à melhoria da disciplina e do PEA é pertinente
que os docentes da área se reúnam para debater concessões, métodos e
modelos de ensino. Assim como a nossa PC faz com o NE, todos os
professores deveriam participar em reuniões para se chegarem a conclusões
conjuntas. A partilha de ideias e debates poderiam permitir o crescimento e
aperfeiçoamento da disciplina. Porém, tal não aconteceu.
No que diz respeito às reuniões do Concelho de Turma, estas foram
realizadas no final de cada período e nas duas avaliações intercalares. A única
reunião que não consegui comparecer por motivos de saúde foi, claramente, a
que mais teria querido estar presente. Essa foi a última reunião de Conselho de
Turma, no final do terceiro período, em que era previsto abordar a avaliação
final dos alunos. Seria a reunião com mais discussão e que me iria aperceber
melhor como se depara a realidade escolar no que concerne às aprovações e
reprovações. Felizmente, consegui estar presente na reunião de Conselho de
Turma do 5º ano, apesar de não ter sido uma reunião com muito conteúdo,
uma vez que os alunos foram todos aprovados.
Porém, nas reuniões que estive presente, existiram muitos outros fatores
também pertinentes. No 1º período estivemos a tentar encontrar soluções para
intervir com a turma a nível de comportamento. No que me diz respeito, eu a
PC sugerimos que os alunos com faltas disciplinares não poderiam participar
nos torneios realizados na escola. Foi uma boa decisão, pois a turma em causa
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é uma amante do desporto e teve isso em conta antes de ter mau
comportamento de novo.
Após ouvir a diretora de turma falar sobre cada aluno consegui retirar
uma lição: “não se deve julgar o livro pela capa”. Alguns alunos dos quais não
partilho uma opinião muito positiva, podem por vezes ter problemas dos quais
eu não tenho conhecimento e isso pode provocar neles um comportamento
negativo ou diferente do habitual. Antes de julgar um aluno devo procurar saber
qual a história dele e entender aquilo por o que o aluno está a passar. Assim,
até poderei ter algum cuidado com os elementos em questão e ajudá-los no
que conseguir. Não me devo esquecer que os meus alunos, antes de serem
alunos, são pessoas, e cada pessoa poderá ter razões específicas para adotar
um comportamento. Tal como aconteceu na reunião, a diretora de turma
relatou alguns conflitos e preocupações dos alunos que eu nem fazia ideia, e
isso fez com que eu percebesse alguns procedimentos deles nas minhas aulas.
Nas seguintes reuniões o enfoque começou a ser o aproveitamento dos
alunos, pois foi considerado muito contraproducente. Tanto na reunião do 5º
como do 7º ano começaram pela abordagem das notas de todas as disciplinas
desde o aluno nº1 até ao último e seu aproveitamento geral. Apercebi-me que
quando existem alunos NEE fala-se deles individualmente e com mais
pormenor. Depois, julgando a turma em grupo, dá-se uma nota para o
aproveitamento, comportamento e assiduidade/pontualidade, contando também
quantos alunos têm uma ou duas negativas, quantos alunos têm mais de duas
negativas, quantos alunos têm todas as notas positivas e quantos alunos têm
na sua maioria notas de nível 4 e 5. Assim referimos quais os alunos devem
ser sujeitos a um plano de acompanhamento (algo que eu desconhecia).
Aprendi que um plano é referenciado quando algum aluno possui mais
de duas negativas, sendo um documento de sinalização para os pais onde são
descritos os problemas dos alunos relativos ao seu comportamento em aula, ao
seu aproveitamento ou às suas principais dificuldades.
Por fim, foram explorados outros assuntos, tais como, as atividades
realizadas durante o período, o Projeto de Educação Sexual, as datas dos
testes para o 2º período, as visitas de estudo que irão ocorrer, etc. Felizmente,
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no segundo período as estratégias aplicadas sugeridas pelos professores
deram o seu fruto e a reunião não se focou tanto nas queixas dos alunos.
Desde o primeiro período que convivia com a diretora de turma da minha
turma residente e me interessava pelo seu trabalho. Achava-a muito
competente e preocupada e, ao desenvolver alguns trabalhos com a mesma,
conheci outras professoras com o mesmo cargo. Conheci os restantes
diretores de turma na Reunião de Diretores de Turma:
“1ª Reunião de Diretores de Turma”

1 de dezembro de 2016

“Nesta reunião existiram vários aspetos que foram abordados, tais como,
as mudanças nos processos de avaliação, o aproveitamento, comportamento,
pontualidade/assiduidade dos alunos, plano de turma, projeto de Educação
Sexual e calendarização dos testes (...). Relativamente ao último assunto falouse das regras relativamente aos testes dos alunos. Estes só podem ter três
testes por semana e apenas um por dia. Apesar de concordar com esta norma,
acredito que seja difícil para os professores cumprir, uma vez que são muitas
disciplinas e as avaliações são geralmente realizadas na mesma altura.
Também foram vistos os planos de acompanhamento pedagógico, as
estratégias a aplicar com vista à superação das dificuldades dos alunos e a
avaliação do plano de acompanhamento pedagógico. Aprendi o que são os
Programas de Tutoria e compreendi que os tutores tinham uma grande
influência na vida escolar do aluno e, uma vez que adorava os meus alunos,
desejei ter essa intervenção com eles. (…) Decidi que iria falar disso à PC.
Foi interessante a disposição dos docentes em U com a coordenadora
no centro e de pé a explicar as novas alterações. Existiu um ambiente de
entreajuda entre os professores e preocupação em esclarecerem-se uns aos
outros. Foi uma reunião bastante agradável e aliciente, fazendo-me lamentar
ter tão pouco tempo disponível para auxiliar a minha diretora de turma (…)”.

Foi nesta altura que mais desejei estar ao lado da diretora de turma da
minha turma residente. Tinha uma enorme consideração por ela, julgada pelos
escassos dias em que conseguia auxilia-la nos seus trabalhos de diretora de
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turma. Porém, a partir desta data comecei a acompanhá-la semanalmente.
Nem sempre conseguia estar presente, mas quando estava aprendia bastante
sobre o cargo, sobre a minha turma e sobre os seres humanos. A questão da
tutoria também me foi permitida e revelou-se numa experiência única.

4.2.2.

Direção de Turma e Tutoria

Conheci a minha diretora de turma (DT) num dia do primeiro período na
sala dos professores. Era uma professora já experiente, muito simpática e que
me fazia lembrar alguém familiar. Lembro-me de julgar logo que se tratava de
uma boa pessoa, com valores bondosos e que se preocupava com os seus
alunos. À medida que fui conhecendo a professora, fui acertando nas minhas
apreciações e construindo uma relação mais próxima.
Auxiliava a DT às quartas-feiras com o trabalho de carácter mais
burocrático. Encontrava-me com a mesma na sala dos diretores de turma, que
se assemelhava a um gabinete onde estavam sempre presentes mais DT que
dialogavam comigo sobre a função, a quem “(…) são reconhecidas múltiplas
funções, entre as quais, chamar os pais à escola, informar, coordenar, dirigir
reuniões, promover a resolução de problemas e mediar conflitos” (Zenhas,
2006, p. 50). Por vezes, sentia que não era apenas a minha DT que se
predispunha com generosidade para me ensinar, mas também todas as
professoras ali presentes.
Os meus encontros eram passados principalmente no computador, no
programa Inovar e perceber toda a dinâmica da marcação e justificação de
faltas do mapa de assiduidade dos alunos e à consulta de faltas de atraso e
trabalhos de casa em cada disciplina. Sempre que existiam casos graves a
professora tentava compreender o que se passava e, por vezes, telefonava
para os pais. Nessas chamadas tentava integrar os pais na vida escolar dos
alunos e, ao mesmo tempo auxiliar os estudantes a melhorarem o seu
desempenho

na escola, aumentando assim

a confiança na

relação

estabelecida entre a família e a escola. Como refere Zenhas (2006, p. 53) “a
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intervenção para aumentar a confiança mútua se deve centrar na criação de
oportunidades para desenvolver interacção formal e informal entre a família e a
escola, devendo ser dada grande importância à qualidade da interacção,
nomeadamente ao tom e à informação veiculada, tanto mais que uma
interacção negativa ou mal planeada pode ser mais prejudicial do que a
inexistência de interacções”.
Existiam situações em que os pais ficavam surpreendidos ao ouvir
diversas informações sobre os filhos mas não pareciam preocupados e outras
em que demonstravam desagrado, delegando que iriam conversar com os seus
educandos. Sentia que a professora ficava frustrada quando os pais não
demonstravam interesse por receber novas informações pelos filhos, porém,
quando a questionei sobre isso, a professora explicou-me que era algo
necessário de ser feito, tendo em conta que umas das funções do diretor de
turma era fazer a ligação entre a escola e os pais, independentemente das
informações serem positivas ou negativas.
A organização do dossiê da direção de turma era outro trabalho que
desempenhava. Quando este ficava pronto íamos para o local de atendimento
aos pais esperar receber algum encarregado de educação. Os atendimentos
individuais podem favorecer uma comunicação positiva entre a família e a
escola, porém, no fornecimento de informações ao encarregado de educação,
o DT deve ter o cuidado de enunciar os aspetos positivos dos alunos, evitando
o erro de se centrar apenas nos negativos (Zenhas, 2006).
Infelizmente, das vezes que estive presente, nunca recebemos nenhum
encarregado de educação. Este facto entristeceu-me, pois gostaria de estar
presente nesse contexto, já que mo era permitido. Eu não compreendia como é
que a minha turma era tão problemática e, mesmo assim, os seus
encarregados de educação não se importavam com os comportamentos dos
alunos. Então, sentava-me eu no lugar em que os pais se deveriam sentar e
fazia perguntas relativamente a cada aluno, pois eu preocupava-me! À medida
que ia começando a conhecer a vida pessoal dos meninos da minha turma,
mais me sentia angustiada e compreensiva com eles.
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“A infelicidade deles é também a minha”

1 de fevereiro de 2017

“Estive durante a manhã com a minha diretora (…) Estive a registar as
faltas de presença, de pontualidade, de material, de disciplina e de trabalhos de
casa da turma e, como sempre, a turma mostrou-se, pouco respeitadora destas
componentes. A DT estava a ligar para os pais para os alertar de algumas
situações. No entanto, foi antes de começar todo este trabalho que me senti
completamente infeliz por ter tido conhecimento de algumas situações dos
meus alunos. (…) Têm vidas muito complicadas, com situações que crianças
não devem enfrentar e, mesmo assim, quem olha para eles pensa que são
estudantes felizes. Senti-me mal por saber de algumas circunstâncias em que
eles estão envolvidos, por ficar a conhecer situações inacreditáveis pelas quais
eles passaram e porque fiquei a compreender algumas reações da parte deles
que antes não compreendia, percebendo que cheguei até a ser injusta.
Como se esta descarga de consciência não bastasse, durante a tarde
uma aluna veio ter comigo e chorava cheia de amargura. Sentiu-se à vontade
para partilhar comigo os seus problemas e tentei ajudá-la o máximo que pude.
Acabei por a levar à DT, pois achei que era o melhor a fazer.
Neste momento (17.10h) ainda estou na escola a pensar em tudo o que
fiquei a saber sobre os meus alunos em apenas um dia. Decidi que, se a aluna
assim o quiser e a mãe consistir, serei tutora de uma estudante que, além de
dificuldades económicas, tem também dificuldades de aprendizagem. Penso
que um professor, seja de EF ou não, está na escola para contribuir para a
formação dos alunos, dando cada um a participação que pode. Este caso não
só se trata de querer dar o meu melhor como professora, mas também o meu
melhor como pessoa, a tentar ajudar os outros naquilo que eu puder. O que me
custa disponibilizar umas horas do meu tempo com alguém que precisa? E
ainda por cima a fazer algo que gosto. Ficarei muito feliz se a aluna aceitar a
minha ajuda e estou muito grata à minha DT por me dar a conhecer tudo o que
é necessário para dirigir um grupo, auxiliá-lo e ensiná-lo a superar os seus
problemas. Hoje acabo o meu dia com o desejo de fazer o mesmo, de me
melhorar como pessoa e de poder fazer a diferença na vida de alguém.
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Todas estas questões que a minha DT tinha de lidar e a coragem que
envergava para enfrentar isso eram admiráveis. A sua disponibilidade,
preocupação com os alunos e bravura com que o fazia fez com que, a seguir a
à minha PC, fosse a pessoa que mais me marcou na escola.
Abordei então o assunto da tutoria com a DT e PC, possuindo uma
aprovação de ambas as partes. Seguidamente foi necessário fazer um
comunicado ao encarregado de educação da aluna em questão e esperar a
sua aprovação que foi facilmente conseguida.
Iniciamos numa quarta-feira à tarde. Os objetivos que tinha definido
seriam dar apoio ao estudo à aluna, não só pelos maus resultados mas porque
achava que a estudante não tinha métodos de estudo e deveria apreendê-los.
Logo, na primeira sessão decidi ensinar como se elaboravam resumos para
que posteriormente os pudesse utilizar para o seu estudo.
A notícia de que era tutora da aluna espalhou-se pela turma e, existiu
mais um aluno a querer ser acompanhado. Fizeram-se os mesmos
procedimentos e o aluno compareceu na segunda sessão. Apesar de os querer
ensinar a estudar, considerei mais pertinente ajudá-los a estudar para os testes
que tinham, pois tínhamos pouco tempo juntos. Assim, elaboramos uma parte
do resumo de Físico-Química e estudamos os temas que iam sair, através de
explicações, perguntas com consulta ao resumo e pergunta sem consulta.
Na terceira sessão, outro aluno veio perguntar-me se podia assistir, uma
vez que ia esperar pelo colega que ia estar comigo. Assim, estivemos os três a
estudar. O novo aluno, com mais capacidade que o primeiro esteve a ensinar o
colega e ficou responsável por o ajudar a fazer os trabalhos de casa.
As sessões decorreram desta forma, elaborando resumos e estudando
para os testes. Para o teste de matemática considerei que seria melhor
resolvemos exercícios, pois o estudo deve ser feito dessa forma. Também eu
necessitava de estudar para lhes poder explicar o que se seguia e, além disso,
tinha de refletir sobre a melhor forma de lhes transmitir o que era necessário.
Não queria que considerassem a tutoria algo custoso e, por isso, tentava tornar
o ensino divertido e mais descontraído que em contexto de sala de aula. Por
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vezes, antes de começar o trabalho, falávamos sobre a turma, as aulas e os
problemas e acontecimentos que eles me queriam contar.
A tutoria era realizada no gabinete de EF e, numa das tardes, a PC
entrou no gabinete durante a sessão e estendeu-me discretamente um
pequeno papel. Quando o abri estava desenhada uma cara a sorrir, como
forma de apreciação do meu trabalho. Apesar de ser apenas um pedaço de
papel com um desenho, significou muito para mim.
O ano terminou e os dois tutorandos reprovaram o ano. No entanto, eu
fiquei com a sensação de que fiz o melhor que podia para os ajudar e que
também para mim foi muito positivo. Foi uma experiência curta, com poucos
intervenientes e resultados menos positivos do que eu esperava, porém, sentime satisfeita por os ter ajudado e ter feito mais uma boa ação na escola.

4.2.3.

O Desporto Escolar

A componente interna do desporto escolar da escola cooperante onde
lecionei tem o nome de Escola em Movimento e traduz-se na realização de
torneios durante os três períodos, estando um desporto reservado para cada
período. A cada EE foi incumbido ser responsável por um período de desporto
escolar, juntamente com um professor de EF lá da escola. As três modalidades
dos três períodos seriam: o basquetebol, o voleibol e o futebol, por esta ordem.
Fiquei com a modalidade voleibol, no 2º período, contudo, achei
pertinente estar presente nalguns dos torneios dos meus colegas do NE, de
forma a auxilia-los, obter mais vivências e competências.
A primeira experiência decorreu com o basquetebol, num dia que a
minha colega do NE precisava de mais uma pessoa para arbitrar.
No segundo período, além da arbitragem, foram-me oferecidas mais
funções, uma vez que era eu a responsável. A primeira foi elaborar um cartaz
apelativo a informar os alunos sobre a existência do torneio de voleibol, a data,
o número de alunos por turma possível de participar e até quando se podiam
inscrever (Figura 1 - Anexo 1).
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Após possuir todas as inscrições refleti sobre a melhor forma de agrupar
as turmas, por anos, por dias e datas. Fiz outro cartaz com o calendário dos
jogos e defini, juntamente com o professor de EF responsável qual seria o
melhor sistema de pontuação a usar, as dimensões do campo para cada ano e
a duração dos jogos. Já tinha tudo preparado, faltava apenas os torneios
começarem.
“Desporto Escolar - Voleibol”

8 de fevereiro de 2017

“(…) A organização do torneio correu bem, apesar de ter faltado uma
das equipas, por isso foi reorganizado o calendário e o torneio decorreu com
naturalidade. Estive a desempenhar a função de árbitra e não tive dificuldades
com o cumprimento do cargo, pois os alunos mostraram-se sempre respeitosos
e os jogos não foram difíceis de observar e decidir (ao contrário do
basquetebol). Honestamente, o voleibol é uma modalidade com que me sinto
mais confortável e, por isso, desempenhei a função mais descontraidamente.
Durante o torneio os alunos estavam muito motivados e fiquei contente
por estarmos todos satisfeitos. Apenas gostaria que as equipas participantes
tivessem tido mais alunos a assistir aos jogos e a torcer por eles. Gostaria
também de ter tido mais equipas a participar, apesar das equipas presentes
estarem muito competitivas entre elas.
No fim, entregamos medalhas aos vencedores (minha felicidade, a
minha turma residente foi vencedora) e afixamos a classificação. No meu grupo
de Facebook da turma fui agradecer aos meus alunos e dar os parabéns aos
vencedores, pois valorizo muito a participação deles e o empenho”.

Os torneios possuíram sempre a mesma dinâmica e nuca existiram
conflitos. Também o voleibol é um desporto que pouco envolve contacto físico
e que a nível de regras não cria dúvidas (caso o árbitro tenha dúvidas marca
ponto nulo e resolve o problema). Desta forma, tudo correu da melhor maneira.
Além dos torneios tive ainda outra experiência a nível do desporto
escolar. Arbitrei um jogo do Campeonato distrital do desporto escolar em que
recebemos na nossa escola as alunas da escola Secundária do Cerco que
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defrontaram a equipa da nossa escola. Uma vez que era uma competição
importante, pedi para arbitrar o jogo, apesar de saber que seria uma tarefa que
iria enfrentar em condições de maior pressão. Antes do jogo revi a sinalética da
arbitragem e estive a conversar um pouco com o professor de EF que
acompanhou a equipa do Cerco.
Durante o jogo, penso que fiz uma boa prestação e apenas não assinalei
uma falta de dois toques consecutivos pelo mesmo jogador, pois não consegui
detetá-la. O professor treinador da nossa equipa é que me informou após o
final do set que essa falta tinha acontecido. Apesar de ser uma falta difícil de
detetar porque os toques são quase simultâneos, penso que tenho de melhorar
muito a minha capacidade de observação, nas aulas e nos jogos em que
arbitro.
A minha experiência com o voleibol terminou e foi benéfica para mim,
pois fez-me contactar mais com esta modalidade e ganhar mais sensibilidade
para as faltas cometidas, entender os vários níveis de voleibol que tem cada
ano de escolaridade (feminino e masculino) e obrigou-me a ser mais
organizada e gerir imprevistos de faltas de equipas, reajustes de calendários ou
de dar motivação aos alunos para que não houvesse falta de participantes.
Também os alunos ganharam algo com a participação nestes torneios:
aprenderam regras que não conheciam, melhoraram as suas capacidades
através dos FBP que eu e o professor íamos dando, obtiveram mais espírito de
equipa e vontade de vencer.
Para

melhorar

a

qualidade

do

desporto

escolar

no

voleibol,

principalmente nos alunos mais novos, deveriam ser implementadas mais
condicionalismos no jogo, como por exemplo, a obrigatoriedade dos três toques
e a proibição do serviço por cima (dificulta em demasia a receção da equipa
adversária).
Como conclusão da minha experiência no desporto escolar, compareci
também ao torneio de futebol no terceiro período. Porém, estive de muletas,
desempenhando o cargo de espectador apenas. Na minha opinião, devemos
aproveitar todas as oportunidades que temos para aprender e, uma vez que
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nos é dada a oportunidade de acompanhar o desporto escolar em várias
modalidades, eu quis aproveitar isso.
Para finalizar, penso que deveria ser obrigatório que cada professor de
EF apelasse aos seus alunos a participação de pelo menos uma equipa em
cada turma nos vários torneios, promovendo a competição e o espírito
desportivo na escola. No que me diz respeito, penso que marquei a diferença
por ter conseguido persuadir tantas equipas à participação no torneio e alunos
a assistir aos mesmos, aumentando a espetacularidade do desporto escolar.

4.2.4.

Atividades Elaboradas

Assim como referem as Normas Orientadoras do EP, o EE deve
“Conceber e pôr em prática atividades de complemento curricular na escola,
garantindo a sua estreita articulação com os objetivos da atividade curricular de
Educação Física.” (Normas Orientadoras do EP, 2016)10. Assim, juntamente
com o NE, elaboramos três atividades de carácter desportivo, com o intuito de
incentivar os jovens à prática desportiva, adquirirem valores desportivos,
competição e fomentar o desportivismo, introduzindo novos desportos.

4.2.4.1.

Ok Magusto

O OK Magusto foi um evento realizado no 1º período como forma de
celebrar o dia de São Martinho. Foi a primeira atividade a realizar e a PC deunos conhecimento dos procedimentos que deveríamos seguir para obter a
autorização da mesma. Criamos um documento com a explicação do evento, o
objetivo, para que público-alvo se destinava e que recursos eram necessários.
Depois foi entregue ao coordenador de Departamento e ao diretor para ser
aprovada em Conselho Pedagógico.

10

Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 2016
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Posteriormente elaboramos um documento com as principais regras, um
cartaz apelativo e esperamos as inscrições. A atividade teve enorme adesão
por parte do ano letivo a quem era destinada e rapidamente pudemos tratar do
calendário e organizar os jogos, conjugando o torneio com as aulas dos alunos
de forma a não as interromperem.
O evento consistiu num torneio de hóquei em campo 3 contra 3, para o
7º ano de escolaridade. Escolhemos esta população devido ao facto de ser
nova na escola e ser a que iria frequentar mais tempo a instituição nos
próximos anos letivos, por isso, pretendemos propagar uma prática desportiva
justa, com fair play e ausente de conflitos entre os alunos. Por fim, uma vez
que o prémio prometido pela participação, além do diploma, seria um cartucho
de castanhas, dirigimo-nos ao castanheiro de minha casa e passamos a manhã
inteira a apanhar castanhas.
O torneio realizou-se numa tarde de sexta-feira, existindo muita
dedicação dos participantes. Quanto a nós, fomos trocando as funções, sendo
por vezes, a árbitra, delegada de mesa, Dj, entregando prémios, etc. Desta
vez, não tive qualquer problema na arbitragem, uma vez que o hóquei em
campo assemelha-se ao hóquei em patins.
Uma das limitações do torneio foi envolver apenas o 7º ano, pois
obtivemos algumas queixas de alunos de outros anos que também queriam ter
participado. Apesar disso, foi um evento muito apreciado pelos alunos e
ficamos contentes pela nossa prestação, pois o resultado e felicidade dos
alunos foram gratificantes.

4.2.4.2.

Senta Volei

Voltamos à “carga” ainda no primeiro período, desta vez com um
desporto adaptado. O evento teve como objetivo comemorar o dia Internacional
da Pessoa com Deficiência e, mais uma vez, promover o desporto na nossa
escola, bem como dar a conhecer à comunidade educativa uma modalidade
Paralímpica e promover a inclusão.
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Mais uma vez, recorremos aos procedimentos da atividade anterior,
ansiando a aprovação em Conselho Pedagógico e elaborando cartazes,
regulamentos, calendários e prémios.
O evento incluiu um torneio 4x4 de Voleibol Sentado aumentando a
população-alvo para os alunos do 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano). Desta vez, o
objetivo foi incentivar os jovens à prática desportiva, mas fomentando a
inclusão e igualdade. Além disso, realizamos um jogo paralelo ao torneio com
explicação das classes dos amputados e da deficiência visual e formas de
jogar com essas deficiências. Desta forma, quisemos aumentar a cultura
desportiva dos alunos, e transmitir-lhes sensibilidade e os valores intrínsecos
ao desporto, contribuindo para a formação integral dos estudantes e
proporcionando a prática desportiva a toda a gente.
O torneio realizou-se dentro do pavilhão desportivo a uma sexta-feira à
tarde, porém, desta vez não sentimos nem tanta adesão dos alunos nem tanta
diversão e espectadores. Na nossa perspetiva, isso falhou porque divulgamos
pouco o torneio e por ser uma modalidade menos intensa.
No entanto, não nos arrependemos de a ter realizado, pois permitiu-nos
vivenciar mais um torneio, trabalhar a nossa organização e estruturação do
evento e conhecer novos alunos de outros anos letivos.

4.2.4.3.

Dia D.

Esta foi, sem dúvida a melhor atividade que pudemos oferecer à escola.
O Dia D. existe na escola cooperante já há alguns anos, sendo
caracterizado por uma atividade diferente em cada um deles, organizada
sempre pelos EE. A nossa ideia surgiu-nos num almoço do grupo de EF em
que esteve presente o marido de uma das professoras de EF da nossa escola,
antigo treinador de andebol dos seniores do Futebol Clube do Porto. Assim,
fazendo proveito do seu cargo, tivemos a ideia de levar a equipa de andebol
sénior do Futebol Clube do Porto para interagir, ensinar e jogar com os nossos
alunos. Fizemos a proposta ao treinador e ele ficou de comunicar com os seus
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atletas sobre a sua disponibilidade. Após termos a confirmação do dia e hora
que estavam disponíveis, pusemos “mãos à obra” para conseguir a autorização
da escola e idealizarmos o que seria possível realizar. Porém, nesta atividade
pecamos pela demora na organização do evento. Estávamos tão confiantes
pela organização dos anteriores ter sido simples que nos esquecemos que este
era “O GRANDE EVENTO”. Apesar dessa falha, conseguimos fazer tudo a
tempo de correr como o planeado, ou ainda melhor!
Como o treinador só tinha conseguido uma hora e meia com os
jogadores lá na escola e o espaço disponível era apenas o pavilhão e o ginásio
pequeno, foi necessário reduzirmos o público-alvo para apenas as nossas
turmas residentes. Mesmo dentro delas, tivemos de reduzir o número de
participantes da atividade para que esta fosse exequível. Esta foi das tarefas
mais complicadas para mim, tendo em conta que todos os meus alunos
queriam participar e tal não era possível. Desta forma, excluí os alunos com
faltas disciplinares e dei prioridade aos que já tinham participado nos torneios
anteriores.
Decidimos que durante o evento podiam estar as restantes turmas na
bancada a assistir e esperar que se desse a sessão de autógrafos e fotografias
onde poderiam participar todos os alunos.
A descrição da atividade e de todos os sentimentos envolvidos estão
contempladas na reflexão desse dia, incluindo também o orgulho que todos
sentiram no nosso NE pela realização da atividade:
“Dia D…de deslumbrante!”

15 de fevereiro de 2017

“(…) Apesar do planeamento do dia ter sido elaborado demasiado tarde
para o grau de responsabilidade que tivemos, tenho a certeza que correu muito
bem e que não existe sequer uma pessoa que estivesse presente naquele
pavilhão que não tivesse gostado da nossa atividade denominada “O percurso
para o sucesso”.
Começo por referir que, se o dia dos namorados foi ontem, eu considero
que deveria ter sido hoje, pois existiram tantos sentimentos de carinho,
gratidão, afeto, compreensão e amizade que sai da escola de coração cheio.
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Começamos por deixar o treinador da equipa apresentar os jogadores e
depois passamos a palavra aos capitães para que estes explicassem o seu
percurso e as suas decisões fundamentais para atingirem o sucesso. Tínhamos
como objetivo que os jogadores sensibilizassem os alunos para a prática
desportiva, mas também para os estudos e para a responsabilidade que é
necessário ter para conciliar as duas coisas. Os capitães atingiram o nosso
objetivo e passamos para a segunda parte da atividade.
Esta consistia num circuito de 8 estações em que em cada uma delas
estavam sempre 2 jogadores e 5 alunos a realizar diferentes jogos, habilidades
motoras e interações. Os jogadores estavam fixos nas suas estações e os
grupos de alunos iam rodando entre elas, existindo uma ligação dos dois
pavilhões. Na primeira estação estavam os capitães da equipa disponíveis para
falar com os alunos e responder a todas as perguntas que eles tinham. A
segunda estação dizia respeito à manipulação de bola, onde os jogadores os
ensinavam a pegar na bola, controlá-la e driblá-la. A terceira estação era
reservada aos passes e remates em apoio, sendo os jogadores os treinadores
das habilidades. Na quarta estação os jogadores ensinavam diferentes fintas,
algumas muito divertidas e quase impossíveis de realizar. Na quinta estação
estava presente o remate em suspensão, com os jogadores mais altos da
equipa. Na sexta, os jogadores executavam um 3x2 em meio campo com os
alunos. Na sétima os jogadores faziam equipas com os alunos e jogavam o
jogo dos 10 passes e na última estação faziam jogo 4x4 em meio campo.
Todas as estações foram elaboradas jogando com o espaço que
tínhamos disponível e o número de alunos. Na oitava estação, a mais adorada
pelos alunos estava o guarda-redes titular da equipa, o mais conhecido pelos
alunos e a quem mais ansiavam marcar golo.
Foi notável que todos os participantes estavam felizes e muito se deveu
à boa vontade dos atletas que se mostraram sempre disponíveis para ensinar
os nossos alunos, para lhes satisfazer curiosidades, para os abraçar, para os
mimar e os deixar ter sucesso em tudo o que experimentaram. Todas as
estações decorreram como planeado e algumas ainda melhor do que
imaginávamos.
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O Porto Canal esteve presente para registar e fazer uma reportagem da
nossa atividade, passando na televisão alguns dias depois, com a entrevista ao
treinador e também ao nosso diretor.
Uma das minhas funções era estar com o microfone para poder orientar
a atividade e animar os presentes no pavilhão. Penso que a desempenhei bem
e que foi bastante necessária para que tudo funcionasse mais fluidamente.
A terceira parte da atividade consistiu num jogo Andebol que os atletas
demonstraram para os nossos alunos. Para aumentar a motivação e
competição pedi ao treinador da equipa que escolhesse os jogadores da
equipa dele enquanto eu (em representação dos alunos) escolhia os da equipa
da escola. O jogo foi um “show time” para os alunos e estes estavam
constantemente a gritar pelos jogadores e pelo Porto.
Após o jogo, foi o momento dos autógrafos e fotos com os jogadores. Foi
um momento muito apreciado por todos, até por nós (professores), que não
resistimos a tirar umas fotos (Figura 2 - Anexo 2).
No fim, oferecemos um lanche aos jogadores e despedimo-nos deles.
Os alunos estiveram a jogar andebol num torneio entre eles e a atividade
acabou com a classificação. Foi um dia muito feliz para mim e penso que para
todos. Fiquei contente por fazermos a nossa professora cooperante orgulhosa
de nós e termos proporcionado um bom momento a todos”.

4.2.5.

Atividades Colaboradas

Além das atividades que realizamos por iniciativa própria, existiram
outras que requisitaram a nossa colaboração. Algumas estavam diretamente
ligadas aos professores de EF, mas outras nada tinham a ver com os docentes
da nossa área. Isso mostrou-nos que as pessoas organizadoras das outras
atividades sabiam da nossa existência, gostavam de nós e contavam
connosco. Desta forma, sentia-me integrada na escola, que me sentia um
professora igual às outras e que me levou a aceitar todos os projetos que me
apresentavam dentro da escola.
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4.2.5.1.

Corta-mato da escola

O Corta-mato, evento realizado anualmente na nossa escola cooperante
e dirigido a todos os alunos, traduz-se numa corrida de resistência pela escola
e lar juvenil, onde os alunos do mesmo sexo e escalão etário competem entre
si. É uma prova que tem uma elevada adesão principalmente por parte dos
alunos mais novos.
Esta atividade é organizada por todos os professores de EF, incluindo os
EE. A maior parte das funções na organização e no dia da atividade já estavam
definidas desde outros anos, competindo-nos auxiliar a nossa PC nas suas
tarefas e naquelas que sobrassem.
A preparação para o Corta-mato iniciou-se com muita antecedência,
assim como a promoção do evento nas nossas aulas. No que me diz respeito,
gostaria de ver todos os meus alunos a participar na atividade, caso não fosse
como atletas, poderiam ser como juízes. Felizmente consegui essa proeza,
mesmo com as alunas que não esperava.
A nossa função inicial de angariar os patrocínios foi realizada da melhor
maneira possível, porém, a quantidade desejada de bebida para a atividade
não foi suficiente para todos os alunos. Tivemos também a contar os dorsais,
observar os que faltavam, tratar das inscrições e atribuições dos dorsais aos
alunos e a ver a melhor maneira de fazê-los chegar a estes sem existir muita
confusão ou esquecimentos.
Uma das melhores coisas que vivenciei para a preparação da atividade
foi o espírito de entreajuda que todos mostraram, seja entre professores, entre
estagiários ou entre professores e estagiários. Nunca tinha visto os docentes a
trabalhar em sintonia como neste evento. Penso que poderá ter sido um dos
segredos para que decorresse como tanto queríamos. Além disso, também as
condições climatéricas ajudaram, iniciando a chuva exatamente quando
concluímos a entrega de prémios. Mais uma vez, foi um evento cansativo, mas
muito agradável, podendo ser melhorado nos aspetos ditados na reflexão
seguinte:
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“Dia do Corta-mato”

15 de dezembro de 2016

“O evento correu muito bem! Penso que tanto a parte organizativa como
a parte prática decorreu como era previsto. No entanto, há sempre aspetos a
melhorar:
- Relativamente aos alunos participantes ainda existem alguns que só
vão lá para poderem faltar às aulas e estragam a competividade toda da prova.
Além disso, não respeitam o trabalho de quem teve a organizar a atividade. A
solução que daria para isso é que neste dia ninguém tivesse aulas e todos
pudessem participar porque querem e não para ter facilidades.
-Relativamente aos alunos que não participam penso que poderiam ser
muito mais úteis. Se neste dia não existissem aulas, os alunos não
participantes poderiam estar a ajudar na organização (além dos que se
oferecem para isso) ou então motivar quem está a correr, pois durante muitos
metros do percurso não existem alunos da escola a observar a prova e os
diretores de turma poderiam levar os alunos para os diversos locais por onde
passa o percurso para que os participantes se sentissem apoiados.
- Relativamente aos professores, acho que existe uma entreajuda muito
grande e uma boa coordenação. No entanto, devemos melhorar e agilizar a
parte de distribuição dos dorsais, pois é muito lenta, as inscrições dos
participantes nos escalões corretos, uma vez que existiram alunos a correr fora
dos seus escalões, e por fim, a coordenação entre os professores da escola
preparatória e da secundária.
- Relativamente a mim, inicialmente estive a juntar a nossa turma de 5º
ano e a cuidar deles até às provas de cada um e, no fim, certifiquei-me de que
eles voltassem à sua escola com as funcionárias. Fiquei muito orgulhosa pela
participação deles e pela boa prestação. No corta-mato em si, fiquei (tal como
era previsto) a marcar o percurso e encaminhar os alunos na direção correta,
mas também fiquei na partida, algo que não estava previsto mas de que gostei
muito. Estar juntamente com os alunos de todos os escalões que participavam
fez-me conhecer mais turmas e conviver com mais anos letivos, pois a nossa
experiência na escola é na sua maior parte com o 7ºano.
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Após o Corta-Mato e respetiva arrumação, o grupo de EF foi almoçar
todo junto. Foi muito divertido e gostava de ter a possibilidade de o fazer mais
vezes. Foi um dia cansativo mas de um divertimento enorme”.

4.2.5.2.

Corta-mato distrital

Desta vez, a prova de resistência Corta-mato incluía uma competição a
nível distrital, estando presentes os melhores alunos de cada escola do distrito
do Porto. Como era previsto, a nossa escola levou os seus alunos, incluindo
alguns da nossa turma residente e partilhada. Foi um orgulho para nós poder
ter naquele evento os nossos alunos e estar a torcer por eles.
O evento realizou-se em Matosinhos e isso envolveu sairmos da escola
com os alunos. Existiu, por isso, a necessidade de entregarmos autorizações
para a participação com o consentimento dos pais e assim, saírem da escola.
Não existiu nenhum planeamento prévio, o que me deixou inquieta
porque não sabia qual a minha função quando chegássemos ao recinto. No
entanto, chegou o dia e as tarefas foram-nos sendo delegadas. Começamos
por carregar a comida para os alunos no autocarro e a fazer a chamada dos
participantes. Percebi rapidamente que o dia ia ser stressante, pois logo de
manhã deparamo-nos com problemas de pontualidade e de equipamento, já
que alguns alunos compareceram sem qualquer roupa desportiva.
Chegamos bastante atrasados e, além disso, tivemos de improvisar e
separar os alunos das alunas para se equiparem, tendo cada um a sua vez de
se vestir no autocarro, pois não existiam balneários.
Antes de se iniciar a primeira corrida ainda existiu tempo para levar os
alunos ao WC, encontrar colegas estagiários a cumprir a mesma função e
antigos professores nossos de outras escolas. Comecei a compreender a
preocupação que os professores têm sempre em “perder” os alunos, pois
quando me dirigi ao WC estavam muitas outras escolas lá e eu tive dificuldade
em manter todos os alunos juntos e ainda gerir os rapazes que iam para um
lado do WC e as raparigas que iam para o outro. Felizmente consegui cumprir
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a tarefa. No entanto, penso que os organizadores do corta-mato deveriam
repensar sobre o número de casas de banho que existem para os alunos, já
que é um evento com centenas de crianças e que possui tão poucas casas de
banho para elas. Além disso, penso que também deveriam haver balneários,
nem que fossem apenas para os atletas se vestirem.
A seguir, estivemos a organizar as funções de cada professor. Eu
ofereci-me logo para esperar os alunos na chegada e, posteriormente a cada
prova levar os alunos até ao ponto de encontro. Foi uma função que gostei,
pois podia ver um pouco da corrida, conversar com os alunos que chegavam,
conviver com os colegas estagiários e assistir à entrega das medalhas.
Na minha opinião, desempenhei muito bem a minha função, à exceção
da vez em que “perdi” uma aluna do 5º ano que deve ter passado por mim na
chegada e não a consegui ver. Fiquei muito preocupada porque achei que ela
devia estar perdida e assustada, porém encontrei-a e ficou tudo bem.
Quanto à localização do pódio, na minha perspetiva, este deveria ter
ficado num lugar mais central, à vista de toda a gente, uma vez que são os
vencedores e merecem ser aplaudidos. O mesmo estava muito escondido e
mal se ouvia a classificação, o nome dos alunos e das escolas vencedoras.
Durante a manhã tive que levar um aluno ao posto médico porque após
a prova começou a sangrar pelo nariz e achei que podia ser grave. Felizmente
o aluno não tinha nada e em pouco tempo o sangue estancou. Senti-me um
pouco desorientada por ver o sangue dele em tanta abundância, mas é
necessário que um professor não se mostre impressionado com isso, para que
possa ficar ao lado do aluno e fazê-lo sentir seguro.
Apercebi-me durante a terceira corrida que existia um local onde os
professores podiam alimentar-se e beber chá/café gratuitamente, o que me
deixou muito satisfeita e ainda mais motivada! Não sabia que tal existia e, por
isso, achei que os outros estagiários também não sabiam, encarregando-me de
passar a palavra rapidamente para que pudessem partilhar da minha felicidade.
No entanto, nem tudo foi bom, uma vez que nenhum dos alunos ganhou
nada, nem individualmente, nem por equipas. Este facto deveu-se também à
posição inicial dos alunos na meta. A professora que estava encarregue dessa
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função teve o cuidado de colocar sempre os alunos nas linhas do fim da partida
(para os proteger dos empurrões e quedas iniciais) e isso fez com que os
nossos alunos logo no início ficassem para trás e não conseguissem alcançar
os primeiros lugares.
O corta-mato acabou com a prova dos juvenis e juniores masculinos e, a
seguir, dirigimo-nos todos para o autocarro, despedimo-nos do diretor da nossa
escola (que fez questão em ir ver as provas dos alunos) e fizemos o caminho
de regresso à escola.

4.2.5.3.

Meeting de Atletismo

O Meeting de Atletismo é uma competição constituída por cinco provas:
corrida de velocidade, corrida de resistência, salto em altura, salto em
comprimento e corrida de estafetas. Este ano foi dirigido aos alunos do 7º e 8º
ano que se organizaram por equipas de cada sexo entre turmas.
A previsão meteorológica não era favorável à realização do evento,
tendo em conta que a prova de resistência, salto em comprimento e corrida de
velocidade e estafetas eram realizadas no exterior e iria chover. Desta forma,
existia bastante receio que o evento não se pudesse realizar devido à chuva.
Assim, decidi ajudar a escola no melhor que podia! Idealizei um “Plano B” para
o Meeting ser realizado, com chuva ou sem chuva.
Construí uma pista de velocidade interior, aproveitando a interceção dos
dois pavilhões para a meta. A única diferença seria que os alunos iriam correr
um a um e seria identificado o melhor tempo para apurar o vencedor. A prova
de salto em altura iria manter-se no interior, mas no ginásio pequeno, porém,
uma vez que não se pode construir uma caixa de areia dentro do pavilhão,
resolvi substituir essa prova pelo lançamento de peso. A escola possuía uns
pesos que não estragavam o chão e poderiam ser usados e, além disso,
estava prova foi uma nova oportunidade para os alunos que não conseguiam
ser tão bem sucedidos pelo excesso de peso.
Quanto à corrida de resistência foi relativamente fácil de idealizar um
percurso dentro do pavilhão para que pudesse ser realizada. Por fim, a corrida
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de estafetas foi transformada numa prova também com passagem do
testemunho mas numa pista diferente. Os alunos, em vez de correrem à volta
de uma pista oval (como acontecia no exterior) corriam em duas pistas retas,
realizando idas e voltas e transmitindo o testemunho no centro dessas retas.
Apresentei o plano aos professores e estes consideraram-no exequível.
Podemos então proceder à organização das tarefas do planeamento e
reajustar a função de cada professor para o dia do evento.
“O nosso Meeting de Atletismo”

31 de Março de 2017

“No dia do Meeting, tal como era previsto, choveu de manhã. Apenas
estava o NE e as funcionárias do pavilhão presente e, sozinhos, conseguimos
começar a atividade e organizá-la. Foi difícil gerir os alunos e encaminhá-los
para o sítio certo à hora certa mesmo quando não sabíamos onde iam ser as
atividades e quando, pois apenas tínhamos planeado ou um Meeting exterior
ou um Meeting interior. Uma vez que só choveu numa parte da manhã, o
Meeting foi misto, por isso, existiu muita reflexão na ação por parte de toda a
gente.
Gostei muito, mais uma vez, da entreajuda existente entre os
professores de EF. Apesar de cada um ser responsável por uma prova, todos
ajudamos em todas elas e coordenamo-las da melhor forma.
Penso que para o ano devemos acrescentar o lançamento do peso no
Meeting e fazê-lo de forma mais espetacular, pois não foi uma prova com muito
envolvimento por parte dos alunos. Também nas estafetas é preciso mais
organização. Nessa prova os professores estão todos disponíveis, devendo ser
eles os juízes da prova em vez dos alunos para que não existam
desqualificações injustas. É necessária uma grande responsabilidade de quem
coordena esta prova, pois percebi que é realmente stressante e difícil de
avaliar.
Penso que esta nova forma de Meeting foi uma “marca” que o nosso NE
deixou na escola, pois mostramos ser possível organizar um Meeting misto ou
um Meeting só interior. Assim, esta atividade nunca mais precisará de voltar a
ser adiada ou cancelada. Por último, toda a atividade decorreu como o
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esperado e fiquei muito orgulhosa da prestação de todos os professores.
Encerramos o Meeting cantando os parabéns ao nosso diretor e com a entrega
de medalhas.”.

Após a organização deste evento, que foi a mais complexa de todas,
senti-me bastante responsável e capaz de coordenar uma atividade. Conclui
que o importante é que exista criatividade e vontade de se superar os
impedimentos existentes, juntamente com a colaboração de pessoas
empenhadas e alunos com muita determinação em participar.

4.2.5.4.

Visitas de Estudo

“A 1ª visita de estudo – Planetário ”

9 de março de 2017

“Fui de encontro aos meus alunos para sairmos da escola à hora
marcada. Os mesmos estavam radiantes por eu ir com eles, algo que me
deixou satisfeita. Saímos da escola a pé para irmos ter com o autocarro que
não consegue chegar à rua da escola e, por isso, eu pensei que os professores
deviam ter mais cuidado com os alunos quando se anda com eles na rua. No
entanto, não verifiquei essa preocupação da parte dos professores e
felizmente, chegaram todos ao autocarro bem.
Percebi que devemos estar constantemente a contar os alunos para
verificar se não falta nenhum: fora do autocarro, dentro do autocarro, à saída
do autocarro, à chegada do planetário, à saída do planetário, à reentrada do
autocarro e à saída.
A viagem foi bastante agitada, devido à euforia dos alunos, mas também
alegre. Gostei muito de estar a conviver com os meus alunos fora da escola,
mas sempre separando bem os papéis de professor e aluno. À chegada do
planetário, dividiram-se os alunos em grupos para começarem atividades.
A nossa primeira atividade consistia em entrar no planetário e através de
um céu digital compreender melhor a constituição do sistema solar, dos seus
planetas, dos satélites e das estrelas. Foi interessante reparar que eu estava
muito mais interessada que os meus alunos. Porém, lembro-me de ter ido ao
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planetário como aluna e também não ter prestado muita atenção. Como
professora estava lá para controlar os alunos, mas também beneficiei da
atividade. Alguns alunos adormeceram devido ao seu desinteresse e outros
estiveram constantemente a brincar. Não sei se isto se deveu à idade que têm
e, por isso, pouca maturidade, ou à falta de interesse por conhecerem o
universo. Deveria a matéria de ensino ser diferente? Será que o entendimento
da constituição do universo não está adequado a esta faixa etária? Pelo menos
à minha faixa etária está adequado, pois eu achei muito interessante.
Após a visita ao planetário trocamos a atividade com outro grupo e
fomos observar o sol. Quase não estive presente na atividade porque uma
aluna que é diabética, necessitou de sair para se injetar e comer. Ao ir com ela
percebi que esta tinha vergonha de ter a doença, não lidava bem com a
situação e não queria que ninguém soubesse. Porém, já foi tarde, pois quando
sai da atividade com a aluna expliquei ao professor o motivo pelo qual ia sair e
os alunos estavam presentes. Para tentar remediar o meu erro e mostrar à
aluna que a diabetes é algo muito comum, decidi chamar outro aluno que sei
que tem a mesma doença e que lida muito bem com isso. Pu-los a conversar e
foi algo que fez totalmente a diferença na opinião inicial da minha aluna.
Após as atividades os alunos sentaram-se a lanchar e pude observar
nos maus hábitos alimentares que alguns devem possuir. Lancharam batatas
fritas, donuts, bolachas de chocolate, bolo de chocolate, beberam Coca-Cola,
Ice Tea e Fanta. Os pais deveriam ter mais cuidado com a alimentação que
deixam os filhos fazerem, pois alguns deles já são obesos tendo apenas 12
anos. Foi nesse instante que decidi que a minha aula de turma (a única aula do
ano em que não fazem EF mas sim outra atividade) iria ser sobre nutrição.
Durante os minutos que andamos a pé com os alunos percebi que deve
ir um professor à frente, um no meio e um no fim. Além disso, para atravessara
rua, só devem fazê-lo atrás do professor e o do meio deve certificar-se que
ninguém para no meio da estrada, enquanto o último professor não deixa que
nenhum aluno fique para trás.
Voltamos para a escola e quando chegamos, mais uma vez, não existiu
o cuidado de levar os alunos pela borda da estrada, nem sequer de se
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certificarem se os alunos iam para a escola ou se iam para outro sítio qualquer.
Não achei normal este procedimento, mas uma vez que ia com professores
bastante experientes juntei-me a eles e voltei para a escola.
Foi muito bom para mim ter esta experiência de visitar algo com os
alunos e lidar com eles fora da escola. Existiu mais tempo de interação e de um
diálogo diferente do que há na aula de EF. Não terei mais nenhuma visita de
estudo, porém, já pude aprender quais os principais procedimentos de
segurança dos alunos numa visita de estudo (à exceção deste último com o
qual não concordei muito) e as estratégias de organização a usar”.

4.2.6.

As multifunções do professor

“Até há bem pouco tempo, a preparação dos professores era mínima e
pouco se esperava do seu desempenho. Contudo, as normas relativas à
formação de professores que foram adoptadas durante o presente século
começaram a exigir uma preparação mais específica, incluindo componentes
pedagógicos. Durante as próximas décadas esta tendência acentuar-se-á
dramaticamente. Aos candidatos a professor será exigido que demonstrem
conhecimento de pedagogia, para além de conhecimentos relativos a
conteúdos específicos, será também da responsabilidade dos professores o
recurso a práticas educativas que se tenham mostrado eficazes, ao longo de
toda a carreira” (Arends, 2008, p. 8). Felizmente, a previsão do autor estava
correta e, segundo Baptista & Mesquita (2011) a mudança de atitude passa
também pela capacitação de que é necessária uma formação profissional
adequada e eficaz, assumindo a tarefa docente de um modo mais abrangente
e integrando o aspeto orientador e tutorial.
A função do professor não se esgota no ensinar os alunos a nível motor
durante as aulas. Atualmente o professor, deve também exercer outras
funções, nomeadamente a preparação dos alunos para a integração na
sociedade. Baptista & Mesquita (2011, p. 146) afirmam que “a necessidade da
mudança do paradigma escolar fundamenta-se na exigência imposta pela
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sociedade que lança novos desafios à classe docente que se prendem com
uma multiplicidade de aspectos, visando o desenvolvimento integral do aluno e
a sua integração na nova sociedade do conhecimento, onde se impõe a
adopção de uma postura de formação ao longo da vida sob pena de não
conseguir integrá-la.” Assim, podemos afirmar que o docente é um ser portador
de multifunções que desempenha um papel fundamental na educação do aluno
e não apenas no ensino das habilidades motoras.
Porém, educar o aluno não é uma tarefa simples. “(…) Os novos
conceitos educativos abandonam uma visão de educação instrutiva, onde os
conhecimentos académicos aparecem como objectivo único e essencial,
tornando-se mais amplos ao apontar para uma educação – formação, que
pretende abranger outras dimensões indispensáveis ao pleno desenvolvimento
do aluno. Importa prepará-lo para a vida e na vida, permitindo que se possa
construir como Pessoa.” (Baptista & Mesquita, 2011, p. 146).
Na minha perspetiva, Sette (2014, p. 121) atinge a definição de educar
por completo quando afirma que não é “(…) apenas um processo de levar o
outro a apreender um saber já pronto, mas uma maneira de proporcionar ao
outro o gosto por aprender, por construir o saber de que precisa com
autonomia, sem, contudo, prescindir do outro, professor. Educar é, para mim,
um processo dinâmico de aprender a aprender, aprender a pensar, a lidar com
as resistências e paralizações, a ouvir além do que está sendo dito, o que inclui
a apropriação de um saber já constituído, mas também e, sobretudo, o
aprendizado da produção do saber de forma crítica e criativa”. Na minha
atuação utilizei estratégias e métodos com o intuito de dinamizar o ensino e
usufruir da autonomia dos alunos, para que estes não aprendessem e se
educassem só por causa da professora, mas também porque sentiam essa
necessidade. Os momentos em que essas tentativas davam o seu fruto, eram
os que me sentia mais completa e grata por ter escolhido esta profissão.
“Visita da PO no 3ºPeríodo – A minha aula”

4 de maio de 2017

(…) Os alunos durante toda a aula estiveram empenhados e motivados,
quer a jogar com os pares do nível semelhante ou inferior/superior. Fiquei
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satisfeita com o seu comportamento e os valores que têm demonstrado de
inclusão e fair play. Nas modalidades lecionadas e nas conversas de
consciencialização

tem havido

a preocupação de trabalhar

a

turma

relativamente à relação entre pares. No início do ano existiam muitos conflitos,
comentários e comportamentos bastante desagradáveis entre colegas. É
gratificante observar a entreajuda e amizade existentes entre eles atualmente.
Assim, quando necessitei de reformular as equipas, soube que os podia deixar
fazer eles as equipas consoante os níveis sem que nenhum aluno se sentisse
ofendido e excluído. Esta confiança revelou-se positiva (…)”.

É certo que o professor de EF beneficia de uma proximidade com o
aluno que poderá permitir uma maior influência no que diz respeito ao educar.
Como refere Rosado (2009, p. 9) “(…) a Educação Física e o Desporto
colocam, o desenvolvimento pessoal, moral e físico no centro do processo
educativo, legitimando, por essa via, muito do seu esforço educativo e a sua
existência”. No EP, além do desenvolvimento físico, apelei ao desenvolvimento
pessoal do indivíduo, não só nas situações de aprendizagem, mas através de
conversas de consciencialização.
Esta intervenção pode ser feita tanto em contexto de aula como noutros
em que o professor participa. Por exemplo, com a organização dos torneios do
desporto escolar, das atividades organizadas e colaboradas e das visitas de
estudo também me foi possível contribuir para a formação dos alunos, não só
os da turma residente, mas os da escola que se envolveram nos referidos
eventos. Aqui, também se apresenta outra função do professor: o seu
contributo à escola na promoção da prática desportiva e vivências aos alunos
(no caso dos professores de EF).
No entanto, também os outros professores das outras áreas podem e
devem dar o seu contributo à escola e aos alunos no que diz respeito à sua
formação. “Sublinhe-se que a formação pessoal e social, no que se refere aos
seus

conteúdos,

envolve

dimensões

históricas,

culturais,

estéticas,

sociológicas, políticas, económicas, filosóficas e morais, e pode ser o objecto
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de diversas abordagens disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares.”
(Rosado, 2009, p. 10).
No ano letivo que passou senti esse contributo principalmente por parte
da diretora de turma que incitava os alunos a adotarem comportamentos
civilizados, a possuir boas práticas quotidianas e a ter bons valores, fosse
através de reprimendas ou de exemplos práticos que aconteciam ou poderiam
acontecer. Na verdade, perceciono que os alunos viam a sua diretora de turma,
além de uma professora, como uma mãe. Este facto leva-me a questionar: será
esse o papel do professor na escola? Terá o docente que, além de cumprir
todo o programa e certificar-se que os alunos o aprendem, preocupar-se
também com as questões educativas e sociais?
Penso que se questionasse a minha avó (outrora professora de
Português) se quando lecionava representava esse papel, ela responder-me-ia
que naquele tempo isso não era preciso. Os alunos iam para a escola já
educados, com muita vontade de aprender e prontamente empenhados.
Atualmente, defendo que o papel do professor TEM de ser também esse de
educar para que possa ser possível cumprir as restantes funções.
Na minha prática, necessitei de apelar constantemente à formação
integral do aluno, não só porque se não o fizesse não conseguia uma
lecionação eficaz, mas porque me sentia parte da vida daqueles jovens. Na
relação que tinha com eles sentia-me capaz de contribuir de várias formas para
a sua formação. Assim como afirma Rosado (2009, pp. 10-11) “Entre os
valores educativos valorizados nos ambientes desportivos, destacamos
preocupações transversais de cariz humanístico, referenciando o apego à
liberdade, honestidade, à amizade, à paz, ao espírito de superação, à
valorização

do

auto-conhecimento,

da

disciplina,

da

fraternidade,

da

convivência social, o culto da cooperação e da tolerância.”, algumas das
preocupações que também tive com os meus alunos.
Concluo este capítulo afirmando o quão maravilhoso é formar pessoas.
Sou feliz por rapidamente ter conseguido encontrar a minha vocação e
profissão e, além disso, me poder realizar todos os dias através dela.
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4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional

4.3.1. A importância da reflexão

Durante o primeiro ano do mestrado de EEFEBS não compreendia o
porquê de nos serem pedidas reflexões sobre os trabalhos, vídeos e partes de
aula que lecionávamos nas Didáticas. Não considerava sequer que a reflexão
pudesse ser um trabalho importante. Porém, este ano de EP transformou
rapidamente a minha perspetiva sobre o ato de refletir. Procurando o seu
conceito como auxilio, Alarcão (1996, p. 175) referiu que “(…) ser-se reflexivo é
ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido”. No
entanto, não conseguia encontrar um sentido a algo que já nos era oferecido e,
por isso, é que não refletia anteriormente. Apenas ao deparar-me, neste EP,
com as dificuldades do meu contexto senti a necessidade de procurar esta
solução e adotar uma prática reflexiva. Para Zeichner (2008, p. 539), “o
movimento da prática reflexiva envolve, à primeira vista, o reconhecimento de
que os professores devem exercer, juntamente com outras pessoas, um papel
ativo na formulação dos propósitos e finalidades de seu trabalho e de que
devem assumir funções de liderança nas reformas escolares”.
A reflexão tornou-se um caminho obrigatório pelo qual eu decidi iluminarme, erguendo-se como um meio de resolução de conflitos que incluiu a
investigação da minha própria prática com vista à melhoria. Ponte (2008) refere
que a investigação pode ter vários significados, sendo um deles uma atividade
do dia-a-dia, cada vez mais necessária em muitas das esferas da atividade
social, e que deve estar presente na vida das escolas, na formação dos alunos
e das práticas profissionais dos professores.
Tornando-se um hábito, a reflexão entrou na minha prática profissional,
estando presente em muitas das minhas funções na escola, como por exemplo,
na observação das aulas dos colegas, na atuação no desporto escolar, nas
reuniões e, sobretudo, na minha lecionação. Tornou-se indispensável pela
tomada de consciência dos problemas que foram surgindo na prática e a busca
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pela resolução dos mesmos. Para isso, tal como referem Alarcão & Tavares
(2007) a reflexão implica a análise da práxis para que os problemas que vão
surgindo originem hipóteses e soluções que possam contribuir para um ensino
mais eficaz, pessoal e autêntico.
No entanto, ao iniciar a minha prática reflexiva tinha algumas dúvidas
relativamente ao como o fazer e quando o fazer. O “como” foi esclarecido pela
PC logo numa das primeiras reuniões de NE, quando nos explicou que as
reflexões poderiam ser elaboradas de forma mental ou escritas, avisando-nos
que iriamos sentir necessidade de utilizar ambas. E tinha razão!
As reflexões mentais aconteceram todos os dias, na minha aula, na aula
da PC ou do NE, estando também presente nas atividades da escola e nos
acontecimentos diários. Por sua vez, as reflexões escritas eram, na sua
maioria, transcrições das reflexões mentais no diário de bordo, algo que sentia
uma enorme necessidade de realizar, de forma a deixar registado aquilo que
acontecia e refletir na procura de soluções, melhorias e inovação. Acontecia
quando

estava

a

escrever

uma

reflexão

aperceber-me

de

novos

acontecimentos que não tinha conseguido atingir mentalmente. Isto porque,
quando refletia mentalmente fazia-o de forma mais ligeira e menos ponderada.
Já na escrita, num local calmo e com o tempo ilimitado, era-me permitido
refletir sobre TUDO. E tudo incluía os mais ínfimos pormenores que
aconteciam em todo o contexto escolar, sendo uma opção minha privilegiar
este tipo de reflexão. Para Silva (2009) a possibilidade de poder voltar atrás e
rever acontecimentos e práticas permite a sua melhor compreensão e, por isso,
a aprendizagem a partir delas. No meu caso, considerava essa ação essencial
para a melhoria das minhas práticas, nomeadamente, em relação a mim
(professora), aos alunos e às situações de aula (instrução, gestão, situações de
aprendizagem, matérias de ensino, etc.).
Relativamente ao “quando” elaborar as reflexões, Alarcão (1996, pp. 1617) afirmou que o processo reflexivo é constituído por três momentos: a
reflexão na ação, quando “(…) reflectirmos no decurso da própria acção, sem a
interrompermos,

embora

com

breves

instantes

de

distanciamento,

e

reformularmos o que estamos a fazer enquanto estamos a realizá-lo, tal como
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fazemos na interação verbal em situação de conversação (…)”; a reflexão
sobre a ação, quando “(…) reconstruirmos mentalmente a acção para tentar
analisá-la retrospectivamente (…)” e “(…) quando a acção se assume uma
forma inesperada ou quando, por qualquer motivo, a percepcionamos a uma
luz diferente do habitual, tal como acontece quando, ao passarmos por aquela
rua todos os dias, reparamos, um dia, numa janela bonita que nunca tinha
atraído a nossa atenção"; e a reflexão sobre a reflexão na ação, “(…) processo
que leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua
forma pessoal de conhecer (…) ajuda a determinar as nossas acções futuras, a
compreender futuros problemas ou a descobrir novas soluções”.
Consegui vivenciar estes três momentos de reflexão, atingindo uma
utilização maior num do que noutros, apesar de considerar todos eles
verdadeiramente importantes.
Observava, retirava as minhas conclusões e reparava aquilo que poderia
ser melhorado. Tanto as observações como as reparações exigiam alguma
sensibilidade, capacidade que foi desenvolvida ao longo do EP. Existiram
situações nas quais a reflexão na ação foi realizada e se revelou indispensável,
mas também outras em que existiu a observação e que deveriam ter sido
portadoras de uma reflexão na ação, mas que não consegui refletir.
Para mim este é o momento de reflexão mais difícil de elaborar, pois é
espontâneo, possui tempo limitado e requer um raciocínio e ação rápidos. Este
“aperceber” que algo não esta bem e “agir” de forma solucionadora foram uma
das minhas grandes batalhas do EP.
Quanto à reflexão sobre a ação foi, sem dúvida, a mais utilizada e que
mais me auxiliou na prática. Isto porque existia espaço e tempo para refletir
sobre o que tinha acontecido e assim, era-me dada a oportunidade de refletir
ponderadamente e de forma mais descontraída. Confesso que o “trabalhar com
pressão” nunca foi uma qualidade minha. No entanto, a oportunidade de refletir
posteriormente à prática, sobre os problemas e possíveis soluções, revelou-se
fulcral para mim tendo em conta que em todas as minhas aulas um problema
(ou mais!) era descoberto.
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As estratégias e métodos combatentes aos conflitos encontrados eram
experienciados nas aulas seguintes, obtendo o resultado esperado ou
inesperado. Assim, seguiam-se outras reflexões sobre a ação até atingir o
pretendido. Todas eram escritas no diário de bordo, para nunca me escaparem
do pensamento. Os excertos contemplados ao longo deste documento são
provas da reflexão sobre ação, existindo registos dos mais variados temas
encontrados na minha prática, imprescindíveis para o meu desenvolvimento e
sucesso como profissional docente.
Também a reflexão sobre a reflexão na ação está incluída no diário de
bordo, posteriormente a todas as reflexões na ação. Na minha perspetiva, não
é suposto atuar sem posteriormente refletir sobre a atuação. Toda ela deve ser
pensada e justificada. Concordo com Silva (2009) quando afirma que importa
realçar a qualidade com que a reflexão é feita e a sua natureza.
As minhas reflexões eram diárias e melhoradas com o passar das
semanas. A curiosidade e inquietação, com a procura de novas aprendizagens
e experiências aumentavam à medida que conhecia a escola e o seu contexto,
alargando cada vez mais os tópicos a refletir. Segundo Alarcão (1996, p. 175) a
reflexão “(…) baseia-se na vontade, no pensamento, em atitudes de
questionamento e curiosidade, na busca da verdade e da justiça. Sendo um
processo simultaneamente lógico e psicológico, combina a racionalidade da
lógica investigativa com a irracionalidade inerente à intuição e à paixão do
sujeito pensante”. Desta forma, gostaria de ter passado mais tempo na escola
cooperante, rodeada dos seus intervenientes, de forma a compreender mais e
melhor o meio que me rodeava.
Também com o tempo fui melhorando a minha capacidade de pensar e
escrever. Inicialmente, em vez de dedicar o tempo a refletir, utilizava-o para
descrever. Não desconsidero esse facto importante, pois era descrevendo que
conseguia encontrar os defeitos no meu ensino e na minha prática e assim
proceder à reflexão. No entanto, com o tempo, consegui pensar mais
objetivamente, dirigir-me à questão e prescrever soluções.
As reflexões elaboradas nem sempre se deduziam pela escrita ou eram
encontradas de forma isolada. Muitas delas nasciam através do diálogo com o
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NE e com a PC. As suas perspetivas sobre o decorrer das minhas aulas e
soluções para melhoria permitiam-me um enorme complemento à minha
reflexão. Também a PO, tanto nas suas visitas como nas reuniões, me
auxiliava no confronto com novas questões da minha prática que necessitavam
de ser melhoradas e soluções na resolução de conflitos com que me deparava.
Todo o trabalho conjunto me possibilitava uma reflexão mais proveitosa,
organizada e complexa, que não existiria se não estivesse presente o
acompanhamento e diálogo de todos os intervenientes.
Pode assim a reflexão ser entendida como um meio de autoajuda aos
professores, permitindo-os fazer “(…) a própria da gestão aprendizagem” e
serem “(…) agentes activos do seu próprio desenvolvimento (…)” (Alarcão,
1996, pp. 175-177). No meu caso, além das rotinas, estratégias, métodos, a
reflexão também me permitiu o conhecimento sobre a ausência de
conhecimento que tinha. Ao refletir sobre o ensino e sobre o que poderia não
estar tão bem apreendido relativamente às matérias, compreendia o que
deveria aprofundar mais e estar melhor preparada para lecionar.
Considero que se a minha prática não possuísse tantos obstáculos e
situações desafiadoras a minha prática reflexiva não seria tão rica. No entanto,
defendo que devemos buscar sempre mais e melhor do que aquilo que
fazemos, independentemente de já ser o suficiente. A instigação pelo desafio e
inovação devem estar constantemente presentes na atuação do profissional
docente, permitindo assim novas aprendizagens. Através da reflexão, consegui
vencer a maior parte dos obstáculos impostos pela prática, podendo concluir
que “(…) a arte da prática profissional é “aprendível”, sendo a experiência,
acompanhada de uma reflexão e análises aprofundadas, a responsável por
esta aprendizagem.” (Monteiro & Monteiro, 1996, p. 13).
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4.3.2. Estudo de investigação-ação: Perceção dos alunos sobre um
“bom professor” de Educação Física
4.3.2.1.

Resumo

A importância da perceção dos alunos sobre um “bom professor” revela-se cada vez
mais pertinente, na medida em que se acredita que pode fornecer indicações válidas
para melhorar a formação dos professores e a qualidade do processo de ensinoaprendizagem (Cunha, 2008). Apesar de existirem estudos sobre a temática, a
investigação da perceção dos alunos sobre um “bom professor” de Educação Física é
escassa. No presente estudo, 26 alunos do 7º ano, foram submetidos a um
questionário constituído por cinco categorias (Atitudes, Nível de Conhecimento,
Destrezas de Comunicação, Objetivos da Comunicação e Integração no Sistema
Sociocultural) que definiam a atuação do professor de Educação Física no espaço de
aula. Foram também entrevistados com a pergunta: “Que características consideras
que deve ter um bom professor de Educação Física?”. Os resultados constataram que
o “bom professor” de Educação Física deve mostrar que gosta do que ensina,
movimentar-se por todo o espaço de aula, para ajudar individualmente, expressar-se
com facilidade e clareza e conhecer bem as matérias que ensina centrando-se,
essencialmente, nas Atitudes do professor, Destrezas da Comunicação e Nível de
Conhecimento. Quanto aos resultados das entrevistas, estes focaram mais os aspetos
afetivos e morais. Baseado nos resultados, foram definidas pela professora cinco
intervenções a ter na sala de aula, com vista a melhorar a relação pedagógica entre a
professora e a turma e obter mais motivação e interesse dos alunos, sendo algumas
delas lecionar e instruir com mais dinamismo, paixão e bom humor; auxiliar os alunos
de forma individualizada; ser mais agradável e simpática com a turma, recetiva e
ouvinte das suas opiniões. Foram elaborados registos diários sobre as intervenções e
seus resultados. No final procedeu-se a um novo preenchimentos do questionário
pelos alunos, mas relativamente à sua professora, comparando-se os resultados
obtidos com os primeiros resultados acerca do “bom professor” de Educação Física.
Nas conclusões obtidas observou-se que os alunos consideraram a sua professora
próxima do “bom professor” de Educação Física, necessitando de melhorar as
Destrezas da Comunicação e também o aspeto disciplinador.
Palavras-chave: CARACTERÍSTICAS DO “BOM PROFESSOR”; EDUCAÇÃO
FÍSICA; PERCEÇÃO DOS ALUNOS; RELAÇÃO PEDAGÓGICA.
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4.3.2.2.

Introdução

 Identificação, justificação e pertinência do estudo
Desde o início do ano letivo que tive como preocupação ser a melhor
professora para os meus alunos. Além disso, desejava que estes gostassem
das aulas de EF e que demonstrassem satisfação ao realizá-las. Desta forma,
no meu PEA, dediquei-me a aumentar os seus índices de motivação e
envolvimento nas aulas de EF.
Porém, o meu grupo-turma nem sempre se demonstrava contente
comigo e com as aulas, adotando posturas desadequadas, expressões e rostos
desanimados e chegando até a revelar comentários de preferência a outras
aulas e professores. Percebi que o meu conhecimento não era suficiente para
realizar a minha função como professora, pois deveria conseguir convergi-lo
com as necessidades e interesses dos meus alunos. Assim, foi imprescindível
analisar as características dos meus estudantes e adaptar-me a elas.
Sendo o meu primeiro ano de experiência como professora, era também
muito desmotivante para mim lecionar sem captar o interesse dos meus alunos
e estabelecer uma relação entre professora e alunos tão pouco empática.
A aprendizagem pode ser afetada pelas características da interação
entre o professor e o aluno, quer elas sejam positivas ou negativas. A perceção
de um ambiente afetivo existente pode afetar o processo de ensino,
influenciando a motivação, o ambiente humano e relacional, a estrutura e
coesão dos grupos, a gestão de conflitos e emoções, o empenho, a
participação e o desenvolvimento pessoal e social (Rosado & Ferreira, 2009).
Contudo, esse ambiente afetivo não existia na minha aula.
Essa insatisfação deles comigo e pelas aulas e a nossa relação pouco
afetuosa, levou-me a refletir sobre a minha atuação com a turma e procurar
saber o que os levava a sentir que eu não seria uma boa professora de EF
para eles. Compreendi que o entendimento que eu tinha sobre ser um “bom
professor” de EF poderia não ser o mesmo dos meus alunos e, esse facto,
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levou-me a dar-lhes voz e querer alcançar as características que estes
defendiam que um “bom professor” de EF deveria ter.
“Perceção dos alunos sobre um “bom professor” de Educação Física” foi
como denominei o presente estudo, centrando o enfoque teórico na identidade
profissional do professor e na relação pedagógica com a turma.

 Enquadramento do problema do estudo e os modelos de um “bom
professor”
A necessidade de encontrar um “bom professor”, “(…) foi e continua a
ser uma preocupação constante pelas repercussões que poderá ter na
formação de professores, na qualidade de ensino e ainda na imagem social e
profissional da função docente. Em termos objectivos, a representação do
“bom” professor é difícil de concretizar, dada a existência de inúmeros factores
(humanos, pedagógicos, científicos, culturais, profissionais) que condicionam o
“perfil” desses profissionais” (Cunha, 2008, pp. 82-83).
Vários autores, como por exemplo Feitoza et al. (2007)), numa tentativa
de descrever o “bom professor”, identificaram perfis profissionais, cada um com
identidades diferentes, com características distintas, estratégias e métodos de
trabalho que o “bom professor” utilizaria. Porém, “A verdade é que não existe,
apesar de tudo, um consenso universal relativamente à ideia do que se possa
considerar um bom professor” (Cunha, 2008, p. 85).
As características que definem um “bom professor” dependem de muitos
mais variados fatores, tais como a sua formação, comportamentos,
capacidades e conhecimento docente. Simões (1994) também considera a
competência, o desempenho e a eficiência do professor como formas de
intervenção relevantes para a representação do “bom professor”. Na minha
perspetiva, a eficiência e competência do professor referidas pelo autor
relaciona-se com o conceito de “bom professor”, não só pelo seu significado
segundo Porto Editora (2011, p. 248) onde “bom” está expresso como “(…)
competente; eficiente (…)”, mas também porque um professor competente, que
desempenha a sua função e se mostra eficiente cumpre o objetivo de transmitir
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conhecimento ao aluno, umas das principais funções do professor. Contudo, a
função do professor não se esgota na transmissão de conhecimentos e, por
isso, é preciso algo mais para se ser denominado como “bom professor”.
Segundo Cohen et al. (2003), professores mais eficazes planeiam
cautelosamente as aulas, utilizando materiais adequados, balizando objetivos
claros e realistas para os alunos, mantendo um ritmo de aula favorável e com
verificação da prestação do aluno regularmente. Assim, o “bom” professor varia
as situações de aprendizagem do aluno, mantem uma progressão pedagógica,
preocupa-se em diversificar as aulas procurando inovar para despertar o
interesse

e

o

envolvimento

dos

alunos,

utilizando

diferentes

FBP,

incentivadores e entusiastas, vencendo os condicionalismos do contexto.
Na perspetiva de Cunha (2008, p. 74) “o educador profissional
(professor) defronta-se, na sua prática pedagógica, com situações complexas,
instáveis e únicas, que se definem, entre outros aspectos, pela especificidade
dos locais, dos agentes interventivos e das culturas. Esta diversidade e
complexidade exige do professor um conhecimento científico, técnico, rigoroso,
profundo e uma capacidade de questionamento, de análise, de reflexão e de
resolução de problemas, impondo-se, necessariamente, um novo conceito de
professor – o professor reflexivo”. Para Alarcão (1996) os professores também
tem um papel ativo na educação e não meramente técnico, reduzindo-se à
execução de normas e receitas ou a teorias externas à sua comunidade
profissional.
O papel ativo abordado pela autora exige que o professor possua uma
identidade onde adota uma reflexão constante, não só sobre o que o professor
é e as conceções que defende, mas também sobre as suas práticas de ensino,
as suas ações e como poder reconstruí-las com vista a melhorar a sua
docência: “com efeito, o professor, nesta conduta, atingirá um conhecimento
mais profundo, flexível e complexo, que lhe possibilitará melhorar as
estratégias de resolução do problema, isto se forem sujeitos a uma prática
organizada e sistemática de reflexão na e sobre a sua acção” (Cunha, 2008, p.
76), (…) Cada professor deverá ter a capacidade de desenvolver o seu próprio
quadro interpretativo sobre o acto educativo, o qual resulta de uma reflexão
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sistemática e fundamentada acerca do significado das experiências da prática
e das técnicas educativas baseadas na investigação (…)” (p. 78).
O professor deve ser capaz de refletir sobre as suas experiências e
conseguir produzir conhecimento para aplicar nas suas ações futuras. Segundo
a mesma autora Alarcão (1996, p. 177) os professores também “(…) têm de ser
agentes activos do seu próprio desenvolvimento

e do funcionamento das

escolas como organização ao serviço do grande projeto social que é a
formação dos educandos”. Esta é outra das principais funções do professor e
que deve ser realizada para que este possa ser considerado “bom” na sua
profissão: formar o aluno não só a nível motor, mas também relativamente à
cognição e aos conceitos psicossociais. A construção de jovens com valores é
um fator para o qual o “bom” professor deve contribuir, promovendo o respeito,
a cooperação, a honestidade, a resiliência e a superação, valias que vão
formar cidadãos com capacidade responder às condições da sociedade.
Além disso, fora o conhecimento, a prática reflexiva e a formação
pessoal, “(…) características reveladoras de alguém psicologicamente
equilibrado, emocionalmente estável (disponibilidade afectiva positiva), social e
interessado pelos alunos, ajudam a descortinar aquilo a que chamamos “bom”
professor” (Cunha, 2008, p. 84). O “bom” professor deve ter uma relação de
afeto e preocupação com os seus alunos, demonstrar que tem paixão pela sua
profissão, que gosta de os ensinar e de lhes lecionar cada nova aula, que é
seguro das suas decisões e que se disponibiliza a auxiliar cada estudante
perante dificuldades.
O “bom” professor”, deve por fim, ser o que está em constante formação,
pois “a formação de professores (inicial, contínua) e o ser professor hoje, são
consideradas como um processo dinâmico, inacabado, suportado por
convicções, por dúvidas, que tendem para uma plataforma de algumas
certezas (…)” (Cunha, 2008, p. 76), devendo a autoavaliação, formação
contínua e especializada servir como meio de combate da insatisfação
profissional, alívio da rotina, desencadeando estímulos e entusiasmo ao
professor (Cunha, 2008).
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A autoanálise sobre a atividade profissional é imprescindível, mostrandose como um método do professor alcançar os próprios erros, sucessos e
fracassos, podendo completar-se ao longo do tempo. Assim, “a necessidade de
encontrar o modelo ideal do “bom” professor justifica-se na perspectiva de
melhoramento do ensino e da educação e, nesse sentido, a investigação
efetuada e os seus resultados parecem ser diferentes quanto ao objeto de
estudo, à metodologia percorrida e ao fator temporal da investigação (fases,
períodos) ” (Cunha, 2010, p. 45).


O contexto empírico do problema do estudo
As tentativas de encontrar as características do “bom” professor, os seus

métodos de ensino e progressos no ensino foram estudadas anteriormente. No
entanto, a análise/conhecimento do pensamento do docente e dos alunos
(Cunha, 2010), têm sido alvo de estudo devido à sua pertinência para a
melhoria do PEA, uma vez que “a optimização do ambiente de aprendizagem
exige a consideração do sistema de relações entre o professor e o aluno,
sendo num ambiente caloroso e vivencial, de consideração e cuidado, numa
orientação clara para o aluno, que os níveis mais elevados de participação
podem ser conseguidos” (Rosado & Ferreira, 2009, p. 190). Desta forma, vários
estudos foram realizados com o objetivo de conhecer as opiniões e
interpretações acerca do “bom” professor.
Rendeiro (1994) na sua dissertação de mestrado estudou as perceções
de alunos acerca do “bom professor”. A amostra foi constituída por alunos do
3º ciclo e do ensino secundário, tendo este sido sujeitos a um questionário e a
perguntas abertas acerca das qualidades mais importantes no docente. O
questionário agrupou qualidades em diversas áreas: Atitudes, Nível de
Conhecimento, Integração no sistema sociocultural, Objetivos de comunicação
e Destrezas de comunicação. Os estudantes consideram maioritariamente o
nível de conhecimento como a qualidade mais importante no “bom professor”.
Porém destacaram também a empatia e a facilidade na comunicação.
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El-Sabban et al. (1996) investigaram as perceções de estudantes e
também docentes, no que concerne o professor ideal. A qualidade referida
como essencial por ambos os grupos centrou-se na disponibilidade para ajudar
os estudantes. Qualidades como o conhecimento das temáticas, habilidade de
apresentar informação em sequência lógica, a linguagem e comunicação com
os alunos e o respeito pela opinião dos estudantes foram também aludidas e
consideradas como relevantes por parte dos alunos. Houve alguma distinção
intergrupal na importância dada a características que promoviam alunos
autodidatas e independentes, às quais os estudantes rejeitaram importância.
Noutro estudo realizado por Trombeta (1997) foi solicitado a 79 alunos
do ensino secundário que associassem três características que consideradas
por eles importantes num “bom professor”. Os resultados apontaram para a
importância das características pessoais e sociais, sendo que as principais
reportadas foram: a) o interesse e preocupação com os estudantes, b) a
simpatia e boa disposição, c) o dinamismo e a d) flexibilidade.
Utilizando outro instrumento de recolha de dados, as entrevistas,
Howard (2001) estudou as perspetivas de alunos do 1º ciclo acerca de práticas
de ensino de professores. Nos seus resultados, foram observadas qualidades
que os alunos consideram importantes no professor: apreço pelos estudantes,
seja na forma de feedback positivo, demonstrando expectativas ou por
manifestar genuíno interesse na vida dos alunos; capacidade em estabelecer
um grupo (comunidade), onde exista cooperação, coesão, etc.; flexibilidade, ao
criar um clima estimulante de aprendizagem, alterando a interação com os
alunos sempre que necessário, para ser mais apelativo ou interessante.
Já Feitoza et al. (2007) defenderam que o conhecimento dos conteúdos,
bem como a sua área de intervenção são fundamentais. No entanto,
consideram esta dimensão técnica insuficiente para traçar o perfil do “bom
professor”. Os autores alegam que o “bom professor” é normalmente apontado
com uma dimensão humana muito valorizada. Os autores analisaram
perceções do professor ideal a alunos de arquivologia. Dentro da dimensão
técnica, o domínio da temática foi o mais importante (30.52% dos alunos). A
Didática (17.89%),o dinamismo (14.73%) e a experiencia (11.57%) também
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detiveram um papel preponderante. Em relação à dimensão humana, foi
observada a dedicação (20.96%), a empatia (17.74%), o ser incentivador
(9.67%) e o ser amigo (8.06%). O estudo desvalorizou as dimensões políticas
como relevantes para traçar o perfil do “bom professor”.
Por sua vez, Ventura et al. (2011) inquiriu 174 estudantes do ensino
superior acerca das características que um “bom professor” deve possuir. As
respostas mais frequentes foram o domínio dos conteúdos da disciplina,
possuir uma boa relação com os discentes, a disponibilidade e assiduidade, a
tolerância, exigência e a pontualidade, bem como a capacidade de relacionar a
teoria com prática.
Também com estudantes do ensino superior Oliveira (2016) estudou
relatos de 46 estudantes acerca do que estes percecionam como um professor
ideal. Os alunos reconheceram que o professor deve dispor de qualidades
como: a Firmeza (impor limites), a Liderança (respeito e controlo na aula), o
Afeto (boa relação professor-aluno), o ser Didático (na abordagem dos
conteúdos), ser Dinâmico (na adaptação da aula aos alunos) e possuir
Conhecimentos (gerais e específicos da disciplina).
Por fim, Cândido et al. (2014) analisaram as representações sociais de
alunos do ensino superior acerca do “bom professor”. Foram utilizados
questionários aos cerca de 294 estudantes de cursos distintos. Foi registado
que o professor ser “Didático” é o atributo que mais caracteriza um “bom
professor” (38.3% da amostra). Outras características como ter um bom
relacionamento interpessoal (15,5%), preocupar-se com o futuro dos alunos
(14%), possuir atributos pessoais positivos (10.4%), ser motivador (9.4%) e
deter conhecimentos técnicos (7.7%), foram também valorizadas.
Os vários estudos provam que existe uma divisão no que concerne à
descrição do que é um “bom professor”. Alguns autores (por exemplo, Cândido
et al., 2014; Rendeiro, 1994) defendem que os conhecimentos (dimensão
técnica) têm maior prevalência comparados com outros autores que defendem
mais a dimensão humana (El-Sabban et al. 1996; Howard, 2001; Trombeta,
1997). Isto porque, “na sua prática, o “Bom Professor” necessita de entrelaçar
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as Dimensões Humana, Técnica e Ideológica, colocando no centro do processo
de aprendizagem a relação interpessoal (…)” (Ventura et al., 2011, p. 101).
Também Cunha (2010, p. 49) afirma que, “(…) a representação sobre o
“bom” professor de Educação Física se encontra sob uma dupla visão. Do
professor preocupado com a eficácia, dominando a matéria, as estratégias, as
destrezas, sendo exigente, e do professor que contribui para um bom clima
durante a aula, relação professor/aluno veiculada pela amizade, tolerância,
comunicação, disciplina, imparcialidade, justiça, fazendo dos alunos especiais”.
No que concerne à nossa disciplina, é escassa a investigação sobre o
que os alunos consideram um “bom professor” de EF. Num estudo realizado
por Batista (2008) sobre os termos e características associadas à competência
de profissionais de desporto, foram entrevistados sujeitos pertencentes a
quatro áreas: professores de EF, professores de atividade física adaptada,
professores de fitness e treinadores desportivos. Concluiu-se que o professor
de EF competente é o que apresenta uma boa relação com os alunos, possui
ética profissional (assiduidade, pontualidade e responsabilidade), é empenhado
e possui conhecimento e domínio teórico e prático, realçando-se as
características relacionais, éticas e pessoais.
Numa investigação elaborada por Rendeiro (1998) voltou-se a abordar
este tema, mas na perspetiva do “bom professor” de EF. Cerca de 187 alunos
do 3º ciclo e do ensino secundário responderam a questionários baseados no
estudo anterior (Rendeiro, 1994). Os estudantes apresentaram um consenso
na característica mais importante do professor, concentrando-se nas “Atitudes”,
especificamente nas afirmações: “Movimenta-se por todo o espaço de aula,
para ajudar individualmente” e “Vê-se que gosta do que ensina”.
Meireles et al. (2013) também estudaram a perceção dos valores mais
importantes no “bom professor” na área da EF. A 103 alunos do ensino
secundário foi aplicado o questionário de Rendeiro (1998) que dividia 14
afirmações características em cinco áreas distintas (Atitudes, Nível de
Conhecimento, Integração no sistema sociocultural, Objetivos de comunicação
e Destrezas de comunicação), assim como incluía perguntas de resposta
aberta. Os resultados apontaram para o “Nível de conhecimento” e “Atitudes”
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como as categorias mais importantes. Dentro das “Atitudes” a demonstração de
gosto pelo que ensina e a movimentação por todo o espaço da aula também
foram das afirmações mais valorizadas pelos alunos.

4.3.2.3.

Objetivos

“O conhecimento da perceção que os alunos têm relativamente às
qualidades que consideram importantes num “bom professor” de Educação
Física assume-se fundamental no processo de formação de professores”
(Meireles et al., 2013, p. 227) e, uma vez que este EP seria um dos anos
cruciais para a minha formação, ambicionei poder enriquecê-la visando a
melhoria. Assim, desejei melhorar a minha prática através da adoção de uma
identidade profissional necessária e de uma relação terna e imprescindível com
os meus alunos. Por fim, pretendi comparar o entendimento que os meus
alunos teriam de um “bom professor” de EF e ao entendimento que tinham da
sua professora no final do ano letivo.
Desta forma, foram definidos três objetivos para o presente estudo:
1. Perceber qual a perceção dos alunos sobre um “bom professor” de EF;
2. Melhorar a minha prática e relação pedagógica junto do meu grupoturma.
3. Comparar perceção dos alunos do “bom professor” de EF com as
perceções finais que têm da sua professora.

4.3.2.4.

Metodologia

No que diz respeito ao desenho da pesquisa, o método utilizado foi o de
investigação-ação. Este método caracteriza-se por uma forma de pesquisa que
permite à pessoa (designada de prático), que exerce determinada atividade,
investigar a sua própria prática no sentido de a melhorar (Lincoln et al., 2005;
McNiff & Whitehead, 2009). Assim, recorreu-se às conceções dos alunos e
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utilizou-se as consideradas válidas para melhorar a prática de ensino,
nomeadamente a relação entre a professora e os alunos.


Grupo de estudo

Os participantes do estudo foram os alunos da turma residente de 7º ano
de escolaridade pertencente à escola Secundária cooperante. A turma era
constituída por 26 alunos (10 raparigas e 16 rapazes), com idades
compreendidas entre os 11 e os 14 anos. Não se alargou o grupo de estudo a
mais estudantes da escola, uma vez que o estudo teve como propósito central
auxiliar a prática da professora investigadora com esta turma, sendo envolvidos
apenas os alunos que pertenciam ao esse contexto de atuação.


Instrumento

Quanto aos procedimentos de recolha na sua dissertação de mestrado
Rendeiro (1998) construiu um questionário denominado “As Qualidades do
“bom professor” de Educação Física” com o intuito de saber quais as
características do “bom professor” de Educação Física.
O questionário contempla cinco áreas de investigação do professor: as
Atitudes, o Nível de Conhecimento, as Destrezas de Comunicação, os
Objetivos de Comunicação e a Integração no Sistema Sociocultural. Nelas
foram destacados, o conceito de educação, aspetos com dupla vertente,
intelectual e sócio relacional, por oposição à vertente tradicionalista de maior
pendor instrutivo, e também o conceito de comunicação, como “processo pelo
qual cada pessoa interage, se adapta e coopera, dá e recebe respostas, se
modifica, conhece os outros, o mundo e a si mesma” e com grande potencial
educativo (Rendeiro, 1994).
Desta forma, o questionário (Anexo 3) inclui 14 caraterísticas do
professor de EF que os alunos deveriam numerar por ordem de significância
valorativa para eles de 1 a 14 e que estavam relacionadas com as áreas
referidas. O questionário contém ainda uma outra parte aberta, em que os
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alunos podiam registar por palavras suas mais duas características que
considerassem importantes um “bom professor” de EF possuir e que não
estivessem presentes anteriormente.


Procedimentos de recolha de dados

Antes de entregar os questionários aos estudantes, foi necessário
informar o diretor da escola cooperante da intenção e explicação do estudo
para obter a sua autorização. Após o consentimento do mesmo foram
entregues aos alunos autorizações de participação no estudo que estes
deveriam, por sua vez, entregar aos encarregados de educação.
Posteriormente à autorização dos mesmos para que os seus educandos
participassem no estudo, foi escolhida a aula do dia 3 de fevereiro do 2º
período para o preenchimento da primeira administração dos questionários.
Aos alunos foi explicado o propósito e significado da investigação,
obtendo a participação de todos os elementos da turma de forma voluntária e
consciente. Assim, procedeu-se à explicação das duas partes que constituíam
o questionários e foram entregues aos alunos seguidamente, apelando-se à
seriedade de cada um no seu preenchimento e informando que os mesmos
eram anónimos e sem qualquer valor avaliativo.
Por motivos organizacionais numeraram-se apenas os questionários no
canto superior esquerdo após o preenchimento.
Complementariamente ao questionário, durante as aulas seguintes,
foram feitas entrevistas aos alunos individualmente onde lhes foi dirigida a
questão “Que características consideras que deve ter um bom professor de
Educação Física?” e gravadas as suas respostas. Essas entrevistas foram
realizadas

por

outros

estudantes-estagiários

e

não

pela

professora

investigadora.
Das respostas das entrevistas e dos questionários foram registadas e
selecionadas as consideradas pertinentes para aplicar em aula e melhorar o
PEA. Essas alterações no plano de aula relativamente aos métodos de ensino,
estratégias e decisões, assim como as alterações da identidade do professor e
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da forma de lecionar, foram registadas no diário de bordo juntamente com os
seus resultados positivos ou negativos.
Por fim, no final do 3º período o mesmo questionário foi aplicado aos
alunos, mas com o intuito de responderem não na sua conceção do que é um
“bom professor” de EF, mas sim no que dizia respeito à sua professora de EF.
As questões éticas mantiveram-se, obtendo-se a participação total da amostra.
No final do ano, as respostas dos questionários finais relativos à
professora foram comparadas às do questionário anterior do “bom professor”
para que fosse avaliada a aproximação das características da professora às
características do “bom professor” de EF identificadas pelos alunos.


Procedimentos de análise

No que concerne aos procedimentos de análise de dados, após a
recolha e numeração dos questionários, procedeu-se primeiramente ao
tratamento quantitativo dos dados. Relativamente à primeira parte do
questionário, procedeu-se a uma análise estatística descritiva dos dados
(somatório, somatório ponderado, índice percentual e hierarquização),
registadas as quantificações das posições atribuídas a cada questão.
Esclarecendo o processo do cálculo das ponderações, identificou-se a
ponderação de cada posição da forma seguinte: a 1ª posição foi ponderada
com o fator 14, a 2ª com o fator 13, até o fator 1 ser atribuído à 14ª posição A
partir daí traduziu-se o somatório ponderado de cada questão, num índice
percentual, encontrado a partir da relação entre o somatório ponderado de
cada questão e o somatório máximo que cada uma poderia atingir. O somatório
ponderado máximo surge da hipótese de todas as questões poderem ser
hierarquizadas em 1º lugar por todos os sujeitos, sendo o produto do número
de sujeitos pelo fator de ponderação mais elevado (Rendeiro, 1998). O número
de alunos é 26 e multiplica-se pelo fator de ponderação mais elevado, que é o
14, obtendo-se o resultado de 364.
Ʃ ponderado máximo=26x14=364
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Utilizou-se, por exemplo, o número de posições quantificadas para a
questão 4 (Vê-se que gosta do que ensina), sendo o mesmo de 9. Realizandose o somatório ponderado desta questão e das restantes é possível observar
qual a hierarquização das características através do seu valor.
Após o tratamento dos dados dos questionários foram sintetizados os
resultados dos índices e assim realizada a respetiva hierarquização,
relativamente aos questionários sobre o “bom professor” e à professora.
Para o tratamento qualitativo das respostas abertas do questionário,
utilizou-se uma análise do conteúdo através da metodologia de Blanco (1980),
que estabeleceu um critério de agrupamento das qualidades para que os dados
adquirissem um maior significado: as qualidades referentes ao aspeto
intelectual, ao aspeto afetivo, ao aspeto moral e ao aspeto físico.
Quadro 1 - Qualidades da Metodologia de Blanco (1980)

Qualidades
Aspeto intelectual

Aspeto afetivo
Aspeto moral

Aspeto físico

Descrição
Características relacionadas com a formação do professor e o
seu desempenho em sala de aula, tanto de ordem individual e
intelectual como técnica
Relação do professor com os alunos, dentro do mundo social
em que vive e da comunicação
Qualidades do professor de ordem ética, valores e atitudes nos
papéis e funções que o mesmo desempenha na profissão
docente
Não foi contemplado no questionário.

A análise das entrevistas foi feita através de uma análise do conteúdo,
realizando-se a audição das respostas dos alunos, transcrição das mesmas e
leitura cuidada.

4.3.2.5.

Apresentação e Discussão dos Resultados

Os resultados da primeira parte do questionário, relativo ao “bom
professor” de EF, em que os alunos teriam de numerar as afirmações por
ordem de significância para eles, estão representados no Anexo 4.
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A primeira coluna da tabela diz respeito à ordem que os alunos
estabeleceram ao numerar cada questão. A segunda coluna contém os fatores
de ponderação esclarecidos no capítulo da metodologia. As restantes
apresentam o número de alunos que numerou cada uma das afirmações em
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º lugar, à exceção da última
coluna que contém o somatório do número de respostas.
Nas últimas três linhas do quadro estão definidos os somatórios
ponderados para cada questão, com o respetivo índice percentual e a
hierarquização das questões tendo por bases as respostas da turma.
Para a definição da intervenção perante os resultados, por uma questão
de sistematização e simplificação, optou-se por analisar apenas as primeiras
quatro afirmações da hierarquia definida pelos alunos, ou seja, as mais
valorizadas pelos mesmos na definição do “bom professor” de EF. Apesar
disso, esta decisão poderá eventualmente ter permitido que algumas opiniões
dos alunos não fossem atendidas, por poderem situar-se nas restantes 10
posições da hierarquia. Desta forma, procedeu-se à elaboração do Quadro 1
com o conjunto das primeiras quatro hierarquizações.
Quadro 2 - Hierarquização dos resultados da primeira parte do questionário relativos ao "bom professor" de EF

Hierarquização
Afirmações:
1º
Vê-se que gosta do que ensina. (A4)
Movimenta-se por todo o espaço de aula, para ajudar
2º
individualmente. (A3)
3º
Expressa-se com facilidade e clareza. (D5)
4º
Conhece bem as matérias que ensina. (C8)
As principais características que os alunos consideram que o “bom
professor” de EF deve ter são, primeiramente. – Vê-se que gosta do que ensina
– seguida de – Movimenta-se por todo o espaço de aula, para ajudar
individualmente – posteriormente, – Expressa-se com facilidade e clareza – e,
por fim, - Conhece bem as matérias que ensina. Estes resultados demonstram
uma maior tendência para a categoria das Atitudes, seguida das Destrezas da
Comunicação e o Nível de Conhecimento.
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Relativamente aos resultados segunda parte do questionário sobre o
“bom professor”, ou seja, das respostas abertas dos alunos, apenas oito alunos
participaram na questão. Porém, desses oito alunos excluíram-se as respostas
de três elementos da turma e não foram contabilizadas, uma vez que os alunos
em causa repetiram afirmações incluídas na primeira parte do questionário.
Os três aspetos referidos na metodologia de Blanco (1980) (qualidades
referentes ao aspeto intelectual, afetivo e moral) contêm em cada um, um
menor número de aspetos indicados por o mesmo autor: intelectual (nível
pedagógico, motivador, prática docente e nível científico), afetivo (empatia,
simpatia, disciplinador e ser aberto) e moral (não discriminador e honestidade).
As respostas apresentadas pelos cinco alunos estão contempladas no
Quadro 2 dentro dos aspetos referidos.
Quadro 3 - Respostas abertas do questionário relativas ao "bom professor" de EF

Aspeto
Intelectual

Respostas abertas
Empatia:
-“Gostar dos alunos”.
.“Ter momentos para brincar com os alunos”.

Afetivo

Moral

Simpatia:
-“Ser simpático”.
Disciplinador:
-“Impor respeito”.
-“Não pode deixar fazer tudo”.
-“Tem de ser rigoroso”.
Não discriminador:
-“Dar atenção a todos”.
- “Preocupar-se com todos e não destacar ninguém”.

Além das apresentadas existiu uma resposta que não foi enquadrada em
nenhum dos aspetos: “As vezes fazer-nos as vontades”. Esta resposta não tem
propriamente a ver com as características do “bom professor” de EF, nem se
apresenta muito clara.

189

Com as respostas escritas pelos alunos denota-se uma tendência para o
aspeto afetivo e alguma moral, sendo o aspeto intelectual desconsiderado uma
qualidade importante do “bom professor” de EF para os alunos.
Comparando os resultados do presente estudo com os da literatura
revista no capítulo da introdução, os mesmos vão de encontro aos de Rendeiro
(1998), da sua tese de mestrado, onde os estudantes apresentaram um
consenso na característica mais importante do professor, concentrando-se na
categoria das “Atitudes”, especificamente no que diz respeito às afirmações
“Movimenta-se por todo o espaço de aula, para ajudar individualmente.” e “Vêse que gosta do que ensina”.
Também o estudo de Meireles et al. (2013) converge com estes
resultados, apontando para o “Nível de conhecimento” e “Atitudes” como as
categorias mais importantes num professor de EF. Dentro das “Atitudes” a
demonstração de gosto pelo que ensina e a movimentação por todo o espaço
da aula também foram das afirmações mais valorizadas pelos alunos no que
diz respeito ao “bom professor” de EF.
Os resultados da segunda parte do questionário, declararam que a
afetividade é o aspeto mais importante do “bom professor” de EF, sendo a
empatia, simpatia e disciplina as características mais relevantes. Também
consideraram o aspeto moral marcante no que concerne à igualdade e à não
discriminação entre os alunos.
Também no estudo de Oliveira (2016) os alunos reconheceram que o
“bom professor” (não especificamente de EF) deve dispor de qualidades como
a Firmeza (impor limites) e Liderança (respeito e controlo na aula), o Afeto (boa
relação professor-aluno) e o ser Didático (na abordagem dos conteúdos).
Ventura et al. (2011) também num estudo relativo ao “bom professor”,
obtiveram um conjunto de respostas dos alunos onde os mesmos defendiam a
importância de possuir uma boa relação com os discentes, a disponibilidade, e
a exigência. Noutro estudo de Feitoza et al. (2007) o “bom professor” é
normalmente apontado com uma dimensão humana muito valorizada,
nomeadamente dentro da dimensão humana, foi observada a dedicação, a
empatia, o ser incentivador e amigo.
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Relativamente às entrevistas não existiu tempo para entrevistar todos os
alunos, procedendo-se apenas à entrevista de 14 elementos.
A questão feita a cada um dos alunos foi “Que características consideras
que deve ter um bom professor de Educação Física?”, apresentando-se as
seguintes respostas: ”(…) Deve ser rígido com os alunos e impor respeito para
que eles façam tudo o que o professor disser. (…) Nos momentos de diversão
deve-se rir e brincar, mas nos momentos sérios deve exigir o melhor que os
alunos podem cumprir; (…) Deve fazer exercícios e ensinar-nos ao mesmo
tempo, deve dizer como se faz e demonstrar”; “(…) Às vezes deve ser rigoroso
com os seus alunos e tem que se dar bem com eles. Deve explicar bem as
coisas e ensinar bem os alunos”; “Tem que entrar na brincadeira connosco às
vezes, tem que ser também exigente, gostar de todos os alunos de forma igual,
castigar quando é preciso, mas não castigar todos só por causa de um. A
ensinar tem que ser específico e quando percebe que os alunos não gostam da
matéria tentar pôr algo mais divertido na aula para os alunos gostarem”; “(…)
não deve julgar as pessoas pelo facto de terem melhor preparação física do
que outras, não deve explicar de maneira diferente para as pessoas porque
todos aprendemos da mesma maneira. Deve explicar de maneira a nós
percebermos e explicar várias vezes se for preciso e também ajudar-nos
quando precisamos mesmo que não percebamos muitas vezes”; “Ser porreiro!
Saber aquilo que ensina e ser fixe”; “Ser simpático, impor respeito, explicar
bem as matérias e dar bem as aulas”; “Deve gostar do que ensina, dizer as
coisas com clareza e ensinar os alunos”; “Ser compreensivo com os alunos e
ensinar bem”; “Deve ser empenhado e gostar daquilo que faz. Gostar de
ensinar os alunos que tem e que não se deixe ir a baixo com comentários que
venham de fora ou dos alunos”; “Deve gostar do que faz, deve estar com
atenção ao que os alunos estão a fazer e não olhar por olhar. Deve-se
preocupar quando um aluno não está bem com o que está a fazer”; “(…) Deve
ser responsável pelos alunos, trata-los bem e, não só ensinar a matéria, mas
também exemplificar”; “Deve dar bem as matérias, não nos andar a dar aulas
livres, ser amigo dos alunos e exigente às vezes”; “Ensinar os alunos e ajudálos”; “Ter bom humor, ensinar bem as coisas e que gostar do que faz”.

191

Além dos alunos voltarem a cingir-se aos aspetos afetivos e morais,
levantam também alguns relacionados com a intelectualidade, principalmente
da prática docente e motivação. Por exemplo, nas afirmações: “(…) deve fazer
exercícios e ensinar-nos ao mesmo tempo, deve dizer como se faz e
demonstrar”; “A ensinar tem que ser específico e quando percebe que os
alunos não gostam da matéria tentar pôr algo mais divertido na aula para os
alunos gostarem”; “(…) deve estar com atenção ao que os alunos estão a fazer
e não olhar por olhar “(…) Deve ser responsável pelos alunos, trata-los bem e,
não só ensinar a matéria, mas também exemplificar”.
Após os três tipos de respostas dos alunos (numeradas, abertas e
questionadas) existiram cinco intervenções que foram decididas aplicar nas
aulas seguintes de encontro ao que os alunos pediam, do que se considerava
aceitável e do que ainda não existia nas aulas presentes. As intervenções,
numeradas de um a cinco, obtiveram diferentes reações dos alunos que foram
registadas no diário de bordo e, cujos excertos se encontram após a
intervenção.

1) Os alunos deixaram bem claro que gostavam que o professor
demonstrasse que gostava da sua profissão. Desta forma, a
professora investigadora empenhou-se em lecionar, instruir e estar
presente com mais dinamismo, paixão e bom humor;

Segue-se um excerto do Diário de Bordo da professora investigadora
que reflete a reação dos alunos perante a estratégia implementada:

23 de fevereiro de 2017
“(…) As instruções foram sempre concisas e objetivas, impedindo que
os alunos se “perdessem da aula” e aumentando o tempo de atividade motora.
Além disso, as minhas instruções, explicações e demonstrações foram
executadas com paixão, entusiasmo e com estimulação dos alunos, que de
alguma forma aumentou a sua atenção ao que explicava e os motivou para a
prática (estratégia para o estudo de investigação-ação)”.
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O resultado revelou-se positivo na medida em que essa motivação para
a aula lhes provoca gosto pela mesma e que tal foi consequência da
lecionação da sua professora. Comparando o resultado obtido com a literatura,
o mesmo está de acordo com a opinião Arends (2008, p. 277), pois refere que
“um aspecto final da exposição é o entusiasmo do professor”. Além disso, o
mesmo autor afirma que padrões elevados e uma atitude atenta levam a uma
maior motivação e persistência dos alunos na realização das tarefas da aula.
Também Mesquita & Rosado (2009b) defendem que o professor deve
ter particular atenção aos aspetos não-verbais da comunicação (contacto
visual, expressões faciais e entusiasmo) durante a sua lecionação para que
esta seja eficaz. Por sua vez, Siedentop (2000) afirma o professor deve manter
o entusiasmo para melhorar a instrução e relacionamento interpessoal, pois o
entusiasmo de um professor sobre a sua disciplina, sobre os alunos, sobre o
ensino da matéria e o ato de aprender torna-se um veículo importante para
transmitir os ensinamentos que pretende.

2) Os alunos afirmaram que gostavam de ter atenção individual e não
serem excluídos pelo seu nível de desempenho. Assim, a professora
investigadora procurou auxiliar os alunos de forma individual e não os
separar tantas vezes por níveis nos vários desportos, assim como,
tentou não diversificar muitas das situações de aprendizagem entre
níveis de forma a ninguém se sentir inferior;

O resultado obtido foi o seguinte:
27 de abril de 2017 – Diário de Bordo
“(…) Planeei nesta aula colocar os alunos a jogar todos juntos,
independentemente do seu nível. (…) Desta forma, optei por um exercício mais
heterogéneo que foi bem recebido por os alunos dos dois níveis e que revelou
maior satisfação e empatia dos mesmos comigo e perante as minhas
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correções. Porém, terei sempre o cuidado de nalguns exercícios da aula
separar os alunos por níveis de forma a não comprometer a sua evolução (…)”.
4 de maio de 2017 – Diário de Bordo
“(…) Os grupos de trabalho das situações de aprendizagem foram
refletidos de forma aos alunos trabalharem com os pares que mais se
identificam (nos primeiros exercícios), misturados por níveis (no exercício 6,
como estratégia para o estudo de investigação-ação) e separados por níveis
(último exercício, sendo o mais complexo e que exigia a separação dos alunos
mais e menos habilidosos) Os mesmos mostraram-se alegres durante a prática
e senti os alunos menos competentes com maior entusiasmo e empenhados
que o habitual”.

Os resultados alcançados eram os pretendidos pela professora, uma vez
que a empatia e satisfação contribuem para uma melhor relação professoraluno. Apesar do resultado, Mesquita & Graça (2009, p. 42) referem que “a
exercitação deve ser ajustada aos objectivos de aprendizagem e a cada um
dos alunos”, ou seja, não exercitarem situações que não são as mais
adequadas. Embora concorde com os autores e saiba que condicionava a
aprendizagem dos alunos quando não tinha em conta os seus níveis,
necessitei de utilizar esta estratégia para manter os alunos motivados na aula e
um bom clima de aprendizagem, mesmo sabendo que a mesma não seria tão
significativa.
Tal como defende Rink (1996), um professor eficaz deve criar um
ambiente para a aprendizagem se dar. Assim, “(…) cuidar eficazmente dos
problemas de disciplina e da ordem na aula, garantir a cooperação dos alunos
e manter o fluxo de atividades da aula, ao longo do tempo” (Mesquita & Graça,
2009, p. 43), foi um dos principais objetivos desta intervenção.
Costa (1995) reconheceu que “conhecer as diferentes formas de
organização utilizadas pelos professores durante os períodos dedicados à
exercitação das tarefas em aprendizagem assume contornos de grande
relevância se se considerar que a estrutura de organização da classe
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condiciona a relação dos alunos com as tarefas, dos alunos entre si, a
comunicação professor-alunos”. Assim, na sua investigação estudou o êxito
destas condicionantes em diferentes organizações dos alunos da turma. Dois
dos contextos experimentados são semelhantes aos utilizados na intervenção:
atividade individualizada (os alunos participam em tarefas com critérios
diferentes, segundo níveis de prestação ou capacidade) e atividade massiva
(as tarefas são realizadas por toda a turma de forma global, todos fazem o
mesmo, simultaneamente ou alternadamente). O autor concluiu que o sucesso
pedagógico não é fruto de uma única intervenção ou opção didática, mas as
condições favoráveis de aprendizagem (tais como a adequação da situação de
aprendizagem ao aluno) promovem uma maior evolução dos alunos.

3) A professora investigadora procurou estudar melhor as matérias de
ensino, preparando a sua transmissão para os alunos com conteúdo
mais pertinente, mais exemplos práticos e de forma mais clara, tal
como os mesmos desejaram;

Os alunos reagiram da seguinte forma:
16 de março de 2017 – Diário de Bordo
“(…) A minha instrução foi bastante eficaz e estimuladora. Além disso,
envolvi os alunos de forma a fazê-los compreender o gesto com exemplos
práticos positivos, negativos e questionamento (estratégia para o estudo de
investigação-ação). Tal fez com que os mesmos estivessem mais atentos e
focados no que lhes tentava transmitir (…).
O interesse dos alunos pela matéria de ensino é, sem dúvida, algo muito
importante para o PEA. Os resultados vão de encontro à perspetiva de Arends
(2008) que refere que os conceitos são adquiridos mais facilmente através de
exemplos e não-exemplos, “por exemplo, uma vaca é um exemplo de um
mamífero e um não-exemplo de um réptil” (p.304).
Também a clareza e o conteúdo da instrução é uma preocupação para
alguns autores, como é o exemplo de Siedentop (2000). O autor defende que o
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professor, durante a sua instrução deve incluir as informações necessárias
para que a descrição da tarefa seja completa e clara, pois muitos professores
concentram-se nos detalhes da habilidade e negligenciam a descrição das
condições em que a tarefa será praticada e os critérios pelos quais os alunos
devem avaliar o sucesso ou a conclusão da mesma.

4) A professora investigadora empenhou-se em ser mais agradável e
simpática com a turma (sem deixar os comportamentos inapropriados
voltarem) ser mais recetiva e ouvinte das opiniões dos alunos,
demonstrando gosto pelos mesmos;

Obteve-se o seguinte resultado:
20 de abril de 2017 – Diário de Bordo
(…) Utilizei a estratégia de valorizar o bom comportamento com a
oportunidade de jogar com as melhores bolas da escola, demonstrando
bastante afeto e simpatia com os alunos (estratégia para o estudo de
investigação-ação) e promovendo a disciplina, o gosto pelo Voleibol e pela
aula. Notei a satisfação dos mesmos quando obtinham o meu agrado por algo
que executavam (…)”.
30 de março de 2017 – Diário de Bordo
(…) Além disso, após a competição ao longo de toda a UD de voleibol,
decidi fazer-lhes uma agradável surpresa. Os alunos tinham conhecimento que
no final da unidade haveria classificação das equipas, mas não sabiam que
iriam existir prémios e festividade. Assim, na última aula ofereci prémios aos
alunos (ovos de chocolate devido à proximidade da Páscoa) e apelei à
festividade através de uma cerimónia com alegria e festejos, algo que foi
imensamente apreciado pelos alunos e que lhes permitiu partirem para as suas
férias muito contentes com a sua professora”.
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Mais uma vez, a satisfação com a professora foi obtida pela estratégia
utilizada, revelando-se positiva. Os seus resultados seguem a linha de
pensamento de Carita & Fernandes (1997, p. 47) que defendem que “o
conhecimento do aluno, das suas necessidades, sentimentos, opiniões ou
características pessoais é um importante instrumento de prevenção dos
problemas, dado o clima de maior proximidade que potencia e o facto de
permitir prever quer os problemas quer as respostas e soluções mais
ajustadas”.
Também para Rosado & Ferreira (2009) as ligações emocionais e a
gestão de emoções revelam-se como aspetos nucleares para a gestão de
ambientes de aprendizagem. Por sua vez, Arends (2008) afirma que os
professores

podem

encorajar

comportamentos

desejáveis

através

de

recompensas e privilégios aos alunos.

5) A professora investigadora mostrou-se mais rigorosa no número de
correções e o nível de exigência;

O resultado, obtido na modalidade de futebol, foi o seguinte:
8 de junho de 2017 – Diário de Bordo
(…) Apesar de ter lecionado menos conteúdos técnicos e táticos, os
mesmos foram exercitados durante mais tempo, com mais FBP e correções.
Exigi

que

os

alunos

conseguissem

não

só

realizar

os

conteúdos

satisfatoriamente, mas também aprimorá-los. (…) Hoje, dia da avaliação, notei
alguma evolução técnica e também um melhor entendimento do jogo a nível de
ocupação de espaço, de desmarcação, de criação de linhas de passe e
também a nível defensivo no que concerne à marcação individual (…).

Esta estratégia, mais aplicada na última modalidade do ano letivo, não
obteve a transformação ao nível esperado. Isto porque o pedido na instrução
das situações de aprendizagem e nos FBP não era cumprido na totalidade. Os
alunos de nível superior, tal como nas outras modalidades, compreendiam e
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executavam melhor e, os alunos com menos capacidade, acabaram por evoluir
o mesmo que nas outras modalidades, não existindo notas muito diferentes dos
restantes desportos.
Observando a literatura existe algum consenso em afirmar que se deve
selecionar apenas a informação mais relevante para transmitir em cada
situação de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2009; Siedentop, 2000). Desta
forma, o facto de ter fornecido muitas correções e informações aos alunos, no
sentido de aumentar o progresso dos mesmos, não sortiu efeito pretendido.
Também no estudo de Yerg (1981) a autora concluiu que apesar dos
professores revelarem uma capacidade na utilização do FBP, a circunstância
não se traduziu em maior número de efeitos educativos positivos. Mais tarde,
num estudo de Phillips & Carlisle (1983), os autores verificaram que os
professores mais eficazes emitiam mais FBP do que os menos eficazes, mas
que as diferenças nos alunos não eram significativas.
Após a implementação das intervenções, no final do ano letivo, foi
realizada a aplicação dos questionários aos alunos relativos à sua professora,
estando os resultados da primeira parte do questionário, onde os alunos teriam
de numerar as afirmações por ordem de significância para eles, representados
no Anexo 5.
As linhas e colunas da tabela têm o mesmo significado das da tabela
sobre o “bom professor” de EF e a análise da hierarquização foi realizada, mais
uma vez, relativamente às primeiras quatro afirmações da hierarquia (Quadro
3) definida pelos alunos, por uma questão de sistematização e simplificação,
mesmo tendo a consciência que a decisão poderá eventualmente excluir
algumas das opiniões.
Quadro 4 - Hierarquização dos resultados da primeira parte do questionário relativos à sua professora

Hierarquização
Afirmações:
1º
Vê-se que gosta do que ensina. (A4)
Movimenta-se por todo o espaço de aula, para ajudar
2º
individualmente. (A3)
3º
Conhece bem as matérias que ensina. (C8)
4º
Expressa-se com facilidade e clareza. (D5)
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É possível notar que as principais características que os alunos
consideram que a sua professora possui são primeiramente – Vê-se que gosta
do que ensina – seguida de – Movimenta-se por todo o espaço de aula, para
ajudar individualmente – posteriormente, – Conhece bem as matérias que
ensina – e, por fim, - Expressa-se com facilidade e clareza. Mais uma vez, as
Atitudes revelaram-se a categoria mais realçada, seguida do Nível de
Conhecimentos e das Destrezas de Comunicação.
No que diz respeito aos resultados segunda parte do questionário
(respostas abertas) relativamente à sua professora, existiu a participação de
apenas oito alunos.
Mais uma vez foram utilizadas as categorias referidas por (Blanco,
1980), que se encontram na Quadro 4 com as respetivas respostas dos alunos.
Quadro 5 - Respostas abertas do questionário relativas à sua professora

Aspeto
Intelectual

Afetivo

Moral

Respostas abertas
Prática docente:
-“Nunca desiste de um aluno”.
-“Compreende e ajuda-nos quando temos dúvidas”.
-“Ajuda os alunos nas dificuldades”.
Empatia:
-“Importa-se com os alunos e com as suas dificuldades”.
-Preocupa-se com os alunos mesmo quando eles têm
dificuldade”.
-“Fora da aula é respeitadora e amiga”.
Simpatia:
-“Preocupa-se com os alunos, é simpática e amiga”.
Não discriminador:
-Não discrimina ninguém, mesmo que não seja um bom atleta
como os outros”.
-Gosta de todos por igual, mas cada um tem o que merece”.

As respostas dadas demonstram uma tendência maior para o aspeto
intelectual e afetivo. Apesar do aspeto moral também estar presente, não é tão
focado pelos alunos quando descrevem a sua professora de EF.
No que concerne aos resultados dos questionários sobre a sua
professora de EF, elaborados no final do ano letivo, a primeira parte do mesmo
apresentou resultados semelhantes aos questionários acerca do “bom
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professor”. Os alunos voltaram a valorizar a categoria Atitudes, mas
distinguiram-se do primeiro questionário no que diz respeito à valorização da
categoria Nível de Conhecimento em prol das Destrezas de Comunicação.
Esta valorização do conhecimento também foi reconhecida no estudo de
Rendeiro (1994) onde os estudantes consideram maioritariamente o nível de
conhecimento como a qualidade mais importante no “bom professor”. Outros
autores, como Cândido et al. (2014) defendem que os conhecimentos
(dimensão técnica) têm maior prevalência comparando com a dimensão
humana. Por fim, Batista (2008) também encontra resultados semelhantes, no
que concerne ao conhecimento teórico e também prático (o sabe fazer).
A segunda parte do questionário acerca da professora de EF, realçou os
mesmos aspetos do questionário acerca do “bom professor” de EF, incluindo
desta vez as qualidades intelectuais da prática docente, mas ocultando a
disciplina na categoria da Afetividade. Pode-se assim referir que a comparação
entre os resultados contém muitas semelhanças.
Não existiram condições temporais para voltar a entrevistar os alunos,
desta vez relativamente à sua professora, porém, é de desconfiar da
veracidade das possíveis respostas, tendo em conta que as entrevistas nunca
seriam anónimas. Apesar da entrevistadora não ser a professora investigadora,
é relativamente fácil reconhecer as vozes dos alunos nas audições das
entrevistas e existir este receio da parte dos mesmos.

4.3.2.6.

Conclusões

Este estudo teve como objetivos perceber qual a perceção dos alunos
sobre um “bom professor” de EF, melhorar a prática da professora
investigadora e a sua relação pedagógica com o grupo-turma e, no final,
comparar perceção dos alunos do “bom professor” de EF com as perceções
finais que têm da sua professora.
Na perspetiva dos alunos sobre o “bom professor” de EF foi notório que
os mesmos valorizam essencialmente as categorias da Atitude, das Destrezas
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de Comunicação e do conhecimento, com as características “Vê-se que gosta
do que ensina”, “Movimenta-se por todo o espaço de aula, para ajudar
individualmente”, “Expressa-se com facilidade e clareza” e “Conhece bem as
matérias que ensina”.
Conjuntamente a estas características, os alunos consideraram os
aspetos afetivos (simpatia, empatia e disciplina) e morais (não discriminação)
como mais relevantes num “bom professor” de EF. Das entrevistas foi possível
retirar também algumas conclusões para auxiliar a prática pedagógica. As
intervenções, descritas no capítulo anterior, obtiveram diferentes resultados.
Relativamente à lecionação e instrução com mais dinamismo, animação
e bom humor, foi um facto observável que os alunos demonstraram muito mais
interesse pelo que era dito e maior atenção e gosto pela disciplina.
Quanto às correções feitas mais individualmente e redução do número
de vezes que eram separados por níveis por situações de aprendizagem, os
alunos gostaram de trabalhar de forma heterogénea, realizando todos o mesmo
exercício. Esta conclusão deu-se principalmente para os alunos com nível de
competência mais baixo porque ficavam felizes por poder jogar com os colegas
melhores, porém, também estes últimos se mostraram agradados.
O alargamento do estudo das matérias de ensino, ensinando mais
conteúdo mas de forma clara e objetiva e com utilização de exemplos práticos
também deixou as questões da motivação e interesse resolvidas, obtendo
ainda maior participação dos alunos na aula e interesse pelo que eu ensinava.
A minha postura mais agradável e simpática com a turma, com
recetividade às opiniões dos alunos e demonstração de afeto por eles penso
que foi das intervenções que mais influenciou a nossa relação e melhorou o
clima de aprendizagem. Revelou-se em aula uma confiança e carinho entre
professora e alunos que foi essencial para uma boa relação pedagógica.
O aumento da exigência nas situações de aprendizagem foi algo com
pouco impacto da minha parte, pois compreendi que não se pode exigir muito
dos alunos para que não se combata a motivação ganha anteriormente, nem
utilizar demasiado FBP. Os estudantes possuem os seus níveis de
competência e os objetivos devem manter-se atingíveis para eles.
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Nos resultados obtidos pelo questionário relativamente à sua professora,
foi possível observar que os alunos a consideram próxima do “bom professor”
de EF. Falta alguma melhoria nas Destrezas da Comunicação, uma vez que
esta surgiu posteriormente ao Nível de Conhecimento e também o aspeto
disciplinador. No entanto, não se pode considerar que o que os alunos referem
é o que descreve na realidade um “bom professor”, até porque uma das fortes
características do mesmo é possuir o conhecimento da matéria.
Apesar disso, identificou-se uma enorme melhoria na relação entre a
professora e a turma e um clima de aprendizagem mais positivo e
descontraído. Essa observação não só foi feita por mim, mas também pela PC,
PO e colegas do NE. Além disso, o comportamento dos alunos revelou-se uma
das principais evidências dessa melhoria.
No presente estudo foram detetadas algumas limitações que, caso
fossem

vencidas,

poderiam

ter

melhorado

a

qualidades do

estudo.

Primeiramente, a amostra possuiu um número muito reduzido que, apesar de
se tornar pertinente para o estudo, poderia ter sido alargado aos vários anos
letivos da escola.
Outra das limitações diz respeito ao questionário utilizado. Além de não
possuir características do professor relacionadas com a personalidade do
mesmo, apresenta um número de afirmações para cada categoria desigual:
cinco para as Atitudes, quatro para as Destrezas de Comunicação, um para o
Nível de Conhecimento, dois para os Objetivos de Comunicação e mais dois
para a Integração no Sistema Sociocultural.
Também o facto de apenas ter-se valorizado as primeiras quatro
afirmações da hierarquia fez com que possivelmente algumas das opiniões dos
alunos não fossem tidas em consideração. No entanto, no pouco tempo de um
ano de EP torna-se complexo intervir sobre tantas opiniões.
A ausência das entrevistas finais sobre a professora também foram
consideradas uma limitação, pois seria uma forma mais eficaz de encontrar a
apreciação dos alunos sobre a mesma e assim, confirmar a aproximação às
características do “bom professor”.
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Por fim, relativamente às conclusões retiradas acerca do aumento da
motivação e do empenho, existe outro fator que pode ter condicionado esse
resultado além das intervenções realizadas. A última modalidade a ser
lecionada (futebol) é um desporto do agrado de todos os alunos e que traz
altos índices de motivação e interesse da parte dos mesmos, podendo
promover a melhoria da relação com os alunos com a professora (por gostarem
mais do que estão a realizar) e o maior envolvimento nas aulas.
Uma vez que no meu caso (professora investigadora) o estudo desta
temática teve uma enorme influência positiva na minha prática e, tal como
refere a literatura pode vir a melhorar o processo de ensino, considero
pertinente que a pesquisa do tema seja continuamente realizada futuramente e
possa contribuir para o sucesso dos professores e dos alunos.

4.3.2.7.
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5. Conclusões e perspetivas para o futuro

A finalização deste documento indica o início do fim desta nova etapa, a
qual desejaria que fosse mais prolongada e experienciada. Ficar a lecionar na
escola cooperante onde realizei o EP, como professora das minhas turmas,
com os professores e funcionários que conheci e o meu NE, PC e PO
inigualáveis presentes, seria verdadeiramente um sonho. Porém, não devo ficar
presa a ele, mas sim preservar todas as aprendizagens, vivências, emoções e
crescimento que ele me principiou.
Considero inacreditável como apenas num ano de experiência tanta
coisa possa ter sido modificada e sentida. O ser educadora e professora e de
uma comunidade escolar mudou a minha personalidade e forma de pensar,
alteração que contribuiu também para uma mudança positiva na minha vida
pessoal. O crescimento ganho através do aumento de tolerância e ponderação,
da sensibilidade em relação a mim e aos outros, do brio em fazer algo bem
feito, do saber pôr o orgulho de parte e ouvir quem tem mais experiência e
sabe mais, ofereceu-me uma nova oportunidade de saber estar, de saber ouvir,
de saber dar e de saber viver.
Também a nível profissional este EP formou-me tanto ou mais que todos
os outros anos presenciados na FADEUP, pois desta vez eu vivi: pude sentir o
choque com a realidade; tive de conseguir reunir coragem para entrar na
escola no dia 1 de setembro e assumir-me como professora; necessitei de ser
paciente e construir uma boa relação com a turma; precisei de confiar nos
alunos, trabalhar a autonomia e aplicar estratégias que me permitissem
lecionar, ter controlo da aula e dos alunos; consegui pensar naquilo que ia
dizer, como ia dizer, explicar e tirar dúvidas, conhecer e estudar ainda mais do
que aquilo que eu conhecia; lidei com alunos, como um todo e individualmente,
necessitando de os conhecer afincadamente e estar disponível para os auxiliar.
Desta vez, tive de educar para seguidamente lecionar. Conheci
professores de uma escola básica e de uma escola secundária, pude observar
as suas diferenças e presenciar os seus ensinamentos. Consegui compreender
o que é lidar com a angústia de ser (co)diretora de turma, de sentir que todos
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os alunos, à sua maneira, precisam da minha ajuda. Pude experienciar o que é
o desporto escolar, organizar torneios, constituir equipas e elaborar
calendários, adaptar regras às faixas etárias e arbitrar jogos. Percebi o que é o
trabalho em equipa e as vantagens que nele estão inseridas.
Por fim, desta vez, eu consegui conhecer-me e conhecer cada aluno que
tive. Alcancei o ser de cada um, aprendendo como são, apaixonando-me pelo
que cada um deles tem de melhor, lidando de forma diferente com cada um e
ensinado o que eles mais precisavam. A uns ensinei apenas o passe, a outros
o remate, a muitos consegui ensinar a jogar e a poucos precisei de ensinar a
correr; a outros foquei mais o “se faz favor” e o “obrigada”, o “não se diz
palavrões” e o “trata bem os teus colegas para seres bem tratado também”; a
outros ensinei que os pais querem sempre o nosso melhor, que os namorados
naquela idade não são a pessoa mais importante do mundo e que os estudos
podem fazer uma enorme diferença no seu futuro.
Considero que esta transição de aluna para professora contém mais
mudanças do que esperava. Esta passagem teve uma enorme influência na
minha formação integral e mostrou-me que esta nunca vai estar completa. A
evolução faz parte de todo o nosso percurso, e precisamos de a aceitar para
que seja possível continuarmos a percorrer e só assim podemos ser
profissionais competentes, “bons” professores.
Para a elaboração deste documento foi realmente complexo transformar
as experiências vividas em palavras, mas trouxe-me uma enorme felicidade
reviver momentos antigos ao espelhá-los aqui. Espero permitir ao leitor destas
páginas vivenciar o que realmente aqui se encontra escrito e conseguir
saborear pelo menos uma pequena parte daquilo que eu vivi.
O último dia de aulas foi algo extremamente difícil de aceitar. A saudade
que tenho da minha escola e dos meus alunos é algo que me deixa em
lágrimas, assim como, me deixa a conclusão deste documento. Porém, essas
lágrimas enchem-me de ansia para voltar ao mundo escolar.
Apesar de saber que as perspetivas para o futuro no ensino não são
ideais, ambiciono conseguir o meu lugar no contexto da escola, pois eu sei que
é lá que pertenço e onde sou feliz. Ambiciono também empregar-me noutros
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contextos desportivos onde possa ajudar pessoas que precisem (ginásios,
lares de idosos, centros desportivos de alto rendimento ou manutenção), pois
algo que este ano aprendi foi que o ser professor é, sobretudo, ajudar pessoas.
Essa ajuda não necessita só de paciência, empatia, altruísmo e firmeza, mas
sim de gostar de pessoas! Se nos apaixonarmos uns pelos outros, então o
ensino e a aprendizagem tornam-se naturais.
Assim foi construída uma pequena parte da minha identidade
profissional. Pequena, porque desejo que esta nunca fique concluída, para que
possam surgir novos ensinamentos, novas formas de pensar, novas teorias
para ensinar, carregadas de inovação e paixão pela profissão que exerço.
Para terminar, quanto ao futuro, não sei o que o mesmo me reserva.
Porém, não o temo. Encaro-o com expectativa servindo-me do seguinte
pensamento:
“Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor”
(Walt Disney)

209

210

6. Referências Bibliográficas
Alarcão, I. (1996). Formação reflexiva de professores : estratégias de
supervisão. Porto: Porto Editora.
Alarcão, I., & Tavares, J. (2007). Supervisão da prática pedagógica uma
perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem. Coimbra: Almedina.
Albuquerque, A. A. d. C. (2003). Caracterização das concepções dos
orientadores de estágio pedagógico e a sua influência na formação
inicial em Educação Física. Porto: Dissertação de Doutoramento em
Ciência do Desporto apresentada a Faculdade de Ciências do Desporto
e de Educação Física da Universidade do Porto.
Arends, R. I. (2008). Aprender a ensinar. Boston: McGraw-Hill.
Arnold, R. K. S. (1981). Developing sport skills: a dynamic interplay of task,
learner, and teacher. (Le developpement des habiletes sportives: une
interaction dynamique entre la tache, l' eleve et l' enseignant). Motor
Skills: Theory Into Practice, 3-81.
Baptista, M. d. S., & Mesquita, M. d. N. (2011). O professor – tutor: Perfil e
funções. Functions and profile of a tutor., 4(7), 145-155.
Batista, P. (2008). Discursos sobre a Competência: contributo para a
(re)contrução de um conceito de competência aplicável ao profissional
do desporto. Porto: Dissertação de Doutoramento apresentada a
FADEUP.
Batista, P. (2014). Cartografia de um projeto de investigação. In P. Batista, A.
Graça & P. Queirós (Eds.), O estágio profissional na (re)construção da
identidade profissional em Educação Física (pp. 9-41). Porto: Editora
FADEUP.
Batista, P., & Pereira, A. L. (2014a). Uma Reflexão Acerca da Formação
Superior de Profissionais de Educação Física: Da Competência à
Conquista de uma Identidade Profissional. In I. Mesquita & J. Bento
(Eds.), Professor de educação física : fundar e dignificar a profissão (pp.
75-101). Porto: Editora FADEUP.

211

Batista, P., & Pereira, A. L. (2014b). Uma Reflexão Acerca da Formação
Superior de Profissionais de Educação Física: Da Competência à
Consquista de uma Identidade Profissional. In J. Bento & I. Mesquita
(Eds.), Professor de educação física : fundar e dignificar a profissão.
Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 2014.
Batista, P., & Queirós, P. (2013). O estágio profissional enquanto espaço de
formação profissional. In P. Batista, P. Queirós & R. Rolim (Eds.),
Olhares sobre o estágio profissional em Educação Física (pp. 31-52).
Porto: Editora FADEUP.
Batista, P., & Queirós, P. (2015). (Re)colocar a aprendizagem no centro da
Educação Física. In P. Queirós, P. Batista & R. Rolim (Eds.), Desafios
renovados para a aprendizagem em Educação Física (pp. 28-44). Porto:
Editora FADEUP.
Bento, J. O. (1995). Educação. Problemática dos objectivos. In J. O. Bento
(Ed.), O outro lado do desporto : vivências e reflexões pedagógicas (pp.
121-158). Porto: Campo das Letras.
Bento, J. O. (1999). Contexto e Perspectivas. In J. O. Bento, A. Graça & R.
Garcia (Eds.), Contextos da pedagogia do desporto : perspectivas e
problemáticas (pp. 45-114). Lisboa: Livros Horizonte.
Bento, J. O. (2003). Planeamento e Avaliação em Educação Física. Lisboa:
Livros Horizonte.
Bento, J. O. (2012). Educação Física Escolar. Carta ao Ministro da Educação e
Ciência. FADEUP: Porto.
Bento, J. O. (2014). Teoria-prática: uma Relação Multipla. In J. Bento & I.
Mesquita (Eds.), Professor de educação física : fundar e dignificar a
profissão (pp. 15-53). Porto: Editora FADEUP.
Bento, J. O., & Bento, H. C. B. (2010). Desporto e Educação Física - Acerca do
ideal pedagógico. In A. Prista, G. Tani & J. O. Bento (Eds.), Desporto e
educação física em português (pp. 13-35). Porto: FADEUP.
Blanco, E. (1980). Estudio experimental de la funcion docente: indicadores para
un perfil en la formacion de professores. Dissertação de Doutoramento
apresentada a Universidade do Minho.

212

Buceta, J. M. (2002). O comportamento do treinador de jovens no treino. In O.
Coelho, J. Vieira & J. Adelino (Eds.), Seminário internacional Treino de
jovens "melhores treinadores para uma mellhor pratica": comunicações
(pp. 15-28). Lisboa: Centro de Estudos e Formação Desportiva.
Caires, S. (2003). Vivências e percepções do estágio pedagógico : a
perspectiva dos estagiários da Universidade do Minho. Dissertação de
Doutoramento em Psicologia apresentada a Universidade do Minho.
Cândido, C. M., de Assis, M. R., Ferreira, N. T., & de Souza, M. A. (2014). The
social representation of "good teacher" in higher education. Psicologia e
Sociedade, 26(2), 356-365.
Carita, A., & Fernandes, G. (1997). Indisciplina na Sala de Aula, como prevenir,
como remediar? Lisboa: Editorial Presença.
Carron, A. V. (1993). Group dynamics in sport. In J. A. S. Serpa, V. Ferreira, &
A. Paula-Brito (Ed.), Proceedings of the Eighth Word Congress of Sport
Psychology (pp. 43-64 ). Lisbon.
Carvalho, L., & Lebre, E. (2011). Dança na educação física: Princípios
metodológicos. Seminário Internacional Descobrir a Dança/Descobrindo
através da Dança, 307-319.
Claro Jr, R. d. S., & Filgueiras, I. P. (2009). Dificuldades de gestão de aula de
professores de educação física em início de carreira na escola. Revista
Mackenzie de Educacao Fisica e Esporte, 8(2), 9-24.
Cohen, D. K., Raudenbush, S. W., & Ball, D. L. (2003). Resources, Instruction,
and Research. Educational Evaluation & Policy Analysis, 25(2), 119.
Costa, F. C. d. (1995). O Sucesso pedagógico em educação física : estudo das
condições e factores de ensino-aprendizagem associados ao exito numa
unidade de ensino. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade
Motricidade Humana.
Crum, B. (1993). A Critical Review of Competing PE Concepts. Institute for
Social Research: Tilburg University.
Cunha, A. C. (2008). Ser Professor - Bases de uma sistematização Teórica.
Braga: Casa Professor.

213

Cunha, A. C. (2010). Representação do “bom” professor : o 'bom professor em
geral e o 'bom' professor de educação física em particular. Educação em
Revista, Marília, 11(2), 41-52.
Dunkin, A. (2006). Dancing in your school : a guide for preschool and
elementary school teachers: Highstown : Princeton Book Company. cop.
2006.
El-Sabban, F., Das, M., & Bener, A. (1996). Student and faculty perceptions of
the characteristics of an ideal teacher in a classroom setting. Medical
Teacher, 18(2), 141-146.
Feitoza, L. A., Cornelsen, J. M., & Valente, S. M. P. (2007). Representação do
bom professor na perspectiva dos alunos de arquivologia / The
representation of the "good teacher" from the archivology’s students.
Perspectivas em Ciência da Informação(2), 158.
Fishman, S., & Tobey, C. (1978). What's going on in the gym: descriptive
studies of physical education classes. In W. G. Anderson & G. T.
Barrette (Eds.), Augmented feedback (pp. 51-62).
Gee, J. P. (2000). Identity as an analytic lens for research in education. Review
of Research in Education, 25, 99-125.
Gonçalves, F., Aranha, Á., & Albuquerque, A. (2010). Avaliaçao : um caminho
para o sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Maia: Edições
ISMAI - Centro de Publicações do Instituto Superior da Maia.
Graça, A. (2014a). A construção da Identidade Profissional em tempos de
incerteza. In P. Queirós, A. Graça & P. Batista (Eds.), O estágio
profissional na (re)construção da identidade profissional em Educação
Física (pp. 43-66). Porto Editora FADEUP.
Graça, A. (2014b). Sobre as Questões do quê Ensinar e Aprender em
Educação Física. In J. Bento & I. Mesquita (Eds.), Professor de
educação física : fundar e dignificar a profissão (pp. 103-130). Porto:
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 2014.
Graça, A. (2015). O discurso pedagógico da Educação Física. In P. Queirós, P.
Batista & R. Rolim (Eds.), Desafios renovados para a aprendizagem em
Educação Física (pp. 11-28). Porto: Editora FADEUP.

214

Howard, T. C. (2001). Telling Their Side of the Story: African-American
Students' Perceptions of Culturally Relevant Teaching. Urban Review,
33(2), 131.
Jesus, S. N. d. (1996). Influência do professor sobre os alunos. Porto: Edições
Asa.
Jurasaite-Harbison, E. (2005). Reconstructing teacher's professional identity in
a research discourse: a professional development opportunity in an
informal setting. 9(2), 159-176.
Lima, J. T. (2014). Treinadores para o alto rendimento, que formação? In J. T.
Lima (Ed.), De jogador a treinador : um contributo para a história do
treino e da padagogia do desporto (pp. 211-238). Lisboa: Visão &
Contextos.
Lincoln, Y. S., Lynham, S. A., & Guba, E. G. (2005). Paradigmatic
controversies, contradictions, and emerging confluences, revisited. In N.
K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE Handbook of Qualitative
Research. Londres: SAGE publications Ltd.
McNiff, J., & Whitehead, J. (2009). Doing and writing action research. Los
Angeles: Sage.
Meireles, P. A., Moreira, L., & Santos, P. (2013). A percepção dos alunos sobre
as qualidades do "bom professor" de Educação Física. In R. Rolim, P.
Queirós & P. Batista (Eds.), Olhares sobre o estágio profissional em
Educação Física (pp. 227-238). Porto: Editora FADEUP.
Mesquita, I. (2014). Fundar o Lugar do Desporto na Escola Através do Modelo
de Educação Desportiva. In J. Bento & I. Mesquita (Eds.), Professor de
Educação Física: Fundar e dignificar a profissão (pp. 191-222). Porto:
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
Mesquita, I., & Graça, A. (2009). Modelos instrucionais no ensino do Desporto.
In I. Mesquita & A. Rosado (Eds.), Pedagogia do desporto (pp. 39-68).
Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana. 2009.
Mesquita, I., & Rosado, A. (2009a). O desafio pedagógico da interculturalidade
no espaço da Educação Física. In I. Mesquita & A. Rosado (Eds.),

215

Pedagogia do desporto (pp. 21-38). Lisboa: Faculdade de Motricidade
Humana. 2009.
Mesquita, I., & Rosado, A. (2009b). Melhorar a aprendizagem optimizando a
instrução. In I. Mesquita & A. Rosado (Eds.), Pedagogia do desporto (pp.
69-130). Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana.
Monteiro, M. V., & Monteiro, M. D. A. F. (1996). O professor e o ensino eficaz :
uma perspectiva psicopedagógica. Vila Real: Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro.
Moreira, W. W., & Nista-Piccolo, V. L. (2010). Formação de Professores de
Educação Física e o Projeto Pedagógico da Escola: a busca do
pensamento complexo. In A. Prista, G. Tani & J. O. Bento (Eds.),
Desporto e educação física em português (pp. 75-83). Porto: CIFIDCentro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto
FADEUP.
Natriello, G. (1987). The impact of evaluation processes on students.
Educational Psychologist, 22, 155-175.
Nóvoa, A. (1992). Formação de professores e profissão docente. In L.
Chantraine-Demailly, C. Afonso, J. A. S. Tavares, C. Hespanha, A.
Nóvoa & G. Cunha (Eds.), Os professores e a sua formação (pp. 15-34).
Lisboa: Dom Quixote.
Oliveira, J. A. P. F. (2016). O que é um bom professor, na visão do aluno: um
estudo de caso em uma Instituição de Ensino Superior em Oliveira.
Revista acadêmica feol, 1(2), 47-67.
Phillips, D. A., & Carlisle, C. (1983). A Comparison of Physical Education
Teachers Categorized as Most and Least Effective. Journal of Teaching
in Physical Education, 2(3), 55.
Pieron, M., & Delmelle, R. (1989). Il feedback nell'insegnamento delle attivita
fisiche. / The feedback in teaching physical activity. Didattica del
Movimento(60), 10-17.
Pinasa., V. G. i. (2012). Protect Physical Education in Elementary and
Secondary Schools. Carta ao Ministro da Educação e Ciência. Consejo

216

General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en
Ciencias de la Actividad Física y del Desport: Madrid.
Ponte, J. P. d. (2008). Investigar a nossa própria prática: Uma estratégia de
formação e de construção do conhecimento profissional. 2(4), 153.
Porto Editora. (2011). Dicionário da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora.
Queirós, P. (2014). Da formação à profissão: A entrada na profissão docente.
In P. Batista, A. Graça & P. Queirós (Eds.), O estágio profissional na
(re)construção da identidade profissional em Educação Física (pp. 6783). Porto: Editora FADEUP.
Reina, M. (2013). Ser Professor Cooperante: em modo de despedida... In R.
Rolim, P. Queirós & P. Batista (Eds.), Olhares sobre o estágio
profissional em Educação Física (pp. 85-90). Porto: Editora FADEUP.
Rendeiro, M. F. R. V. (1994). Comunicação em educação Comunicação
educativa. Braga: Maria Rendeiro. Dissertação de Mestrado apresentada
a Universidade do Minho.
Rendeiro, P. A. V. (1998). Características do bom professor de educação física
: confronto de percepções de alunos e professores. Porto: Paula
Rendeiro. Dissertação de Mestrado apresentada a FADEUP.
Ribeiro, C. A. F., Pinto, A. M., Veríssimo, M. T., & Pinheiro, J. P. (2012).
Matrizes Curriculares dos Ensinos Básicos e Secundário. Carta ao
Minitro da Educação e Ciências. FMUC: Coimbra.
Rink, J. E. (1996). Effective instruction in physical education. In S. Silverman &
C. Ennis (Eds.), Student learning in physical education (pp. 171-198).
Champaign: IL: Human Kinetics.
Rocha, T. C. T. A., Martinez Patiño, M. J., Mateos-Padorno, C., & Pena-Pérez,
X. (2016). O Olimpismo na formação de Treinadores desportivos em. /
Portugal El Olimpismo na formacion de entrenadores deportivos en
Portugal. Retos: Nuevas Perspectivas de Educación Física, Deporte y
Recreación, 30, 233-236.
Rodrigues, E. (2013). Ser professor cooperante: das funções aos significados.
In R. Rolim, P. Queirós & P. Batista (Eds.), Olhares sobre o estágio
profissional em Educação Física (pp. 91-104). Porto: Editora FADEUP.

217

Roldão, M. C. (2007). Função docente: natureza e construção do conhecimento
profissional / Teacher's role: nature and construction of professional
knowledge

/

Función

docente:

naturaleza

y

construcción

del

conocimiento profesional. Revista Brasileira de Educação(34), 94.
Rosado, A. (2009). Pedagogia do Desporto e Desenvolvimento Pessoal e
Social. In I. Mesquita & A. Rosado (Eds.), Pedagogia do Desporto (pp. 919). Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana.
Rosado, A., & Ferreira, V. (2009). Promoção de ambientes positivos de
aprendizagem. In I. Mesquita & A. Rosado (Eds.), Pedagogia do
desporto (pp. 185-206). Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana.
Rosado, A., & Mesquita, I. (2009). Melhorar a aprendizagem optimizando a
instrução. In A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do desporto (pp.
69-130). Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana.
Sette, M. D. L. D. (2014). On the nature of the pedagogical relationship.
Calidoscopio, 12(1), 113-123.
Siedentop, D. (1991). Instructional Formats. In D. Siedentop (Ed.), Developing
teaching skills in physical education (pp. 205-246). Mountain View:
Mayfield.
Siedentop, D. (2000). Developing teaching skills in physical education.
Mountain View, Calif.;: Mayfield Pub. Co.
Siedentop, D., & Tannehill, D. (2000). Developing Cooperation and Community
Among Learners. In D. Siedentop & D. Tannehill (Eds.), Developing
teaching skills in physical education (pp. 59-128). Mountain View, CA:
Mayfield Publishing Company.
Silva, A. A., & Pereira, F. (2013). Gestão da formação contínua de professores
em agrupamento de escolas: dinâmicas e desafios. 13(28), 9-31.
Silva, T. (2009). Elementos para a Compreensão do Processo de Reflexão em
Situação de Estágio Pedagógico - estudo de caso de um EstudanteEstagiário de Educação Física. Porto: Dissertação de Mestrado
apresentada a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

218

Simões, A. (1994). O Desenvolvimento do Professor e a Construção do
Conhecimento Pedagógico. Aveiro: Dissertação de Doutoramento
apresentada a Universidade de Aveiro.
Simões, M. A. F. (2008). Início da carreira docente : desafios e dificuldades.
Lisboa: Dissertação de Mestrado apresentada a Universidade Aberta.
Teves, N. (2004). Novos campos de atuação para o profissional de educação
física. In J. Bento & E. Lebre (Eds.), Professor de educação física :
ofícios da profissão (pp. 41-56). Porto: Faculdade de Ciências do
Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto.
Trombeta, L. H. A. P. (1997). Características do bom professor segundo a
percepção de estudantes de Psicologia / Characteristics of the "good"
teacher according to the perception of Psychology Students. Estudos de
Psicologia (Campinas)(2), 71.
Vale, F., Dias, C., Corte-Real, N., Pedretti, A., & Fonseca, A. M. (2012).
Relação entre percepções de competência física e actividade física em
crianças e jovens portugueses. / Relationships between Portuguese
children and adolescents’ perceptions of physical competence and
physical activity. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 12(1), 4259.
Vasconcelos-Raposo, J., Carvalho, R., & Teixeira, C. (2012). Perceção de
competência atlética em jovens praticantes de Futebol: Efeitos da
posição ocupada no campo, da participação em competição, do tempo e
frequência de prática e do clima motivacional... / Perceived athletic
competence in young football players: Effects of the position occupied in
the field, participation in competition, time and frequency of practice and
motivational climate induced by parents. Revista Portuguesa de Ciências
do Desporto, 12(2), 58-70.
Ventura, M. C. A. A., Neves, M. M. A. M. d. C., Loureiro, C. R. E. C., Ferreira,
M. M. F., & Cardoso, E. M. P. (2011). O “bom professor”: opinião dos
estudantes El “buen profesor”: opinión de los estudiantes The “good
teacher”: students’ opinions. Revista de Enfermagem, 3(5), 95-102.

219

Vickers, J. N. (1990). Instructional design for teaching physical activities : a
knowledge structures approach. Champaign: IL : Human Kinetics Books.
Yerg, B. J. (1981). The Impact of Selected Presage and Process Behaviors on
the Refinement of a Motor Skill. Journal of Teaching in Physical
Education, 1(1), 38.
Zeichner, K. M. (2008). Uma análise crítica sobre a "reflexão" como conceito
estruturante na formação docente/A critical analysis of reflection as a
goal for teacher education. 29(103), 535.
Zenhas, A. (2006). O papel do director de turma na colaboração escola-família.
Porto: Porto Editora.

220

7. Anexos

Anexo 1 – Cartaz de Voleibol da Escola em Movimento

XXIII

Anexo 2 – Fotografia do Evento Dia D.
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Anexo 3 – Questionário “As Qualidades do “bom professor” de Educação
Física”
Questionário para o aluno:

sexo

M

F

Ano que frequenta:______

Para responder a este questionário, sinalize a qualidade em que o está a fazer. Agora,
pense nas qualidades do bom professor de Educação Física quando este se encontra a
trabalhar no espaço de aula.
Leia atentamente todas as questões antes de começar a responder. Em seguida marque 1
no
do aspeto a que dá mais valor, 2 no aspeto que valoriza em 2º lugar, continuando,
até marcar 14 no aspeto menos valorizado.
D1

Os gestos e as expressões que faz ajudam a compreender os assuntos.

S2

Mostra-se com uma apresentação cuidada.

A3

Movimenta-se por todo o espaço de aula, para ajudar individualmente.

A4

Vê-se que gosta do que ensina.

D5

Expressa-se com facilidade e clareza.

A6

Mostra-se uma pessoa segura.

O7

Preocupa-se em provocar o gosto pelo conhecimento, pelo saber-fazer.

C8

Conhece bem as matérias que ensina.

S9

Nunca se esquece que é professor.

D10
Sempre que é oportuno, exemplifica ou apresenta figuras, esquemas, etc., realmente
esclarecedores dos assuntos.
A11
Presta atenção às reações dos alunos em relação àquilo que está a ser ensinado, para
esclarecer cada um quando é necessário.
D12

Sabe adequar às situações a velocidade, o volume e a entoação da voz.

O13

Faz questão de mostrar a utilidade do que ensina.

A14

É capaz de prever as dificuldades dos alunos.

Se entender que nas questões não foram contempladas qualidades importantes do bom
professor no espaço de aula, por favor, mencione duas neste espaço.
1- __________________________________________
2- __________________________________________
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Anexo 4 – Resultados da primeira parte do questionário relativo ao "bom professor" de EF

Ordem
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
∑
∑ponderado
Índice %
Hierarquização

Fator de
ponderação
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Questões posicionadas como no inquérito
1
1
0
4
2
2
1
3
2
1
3
1
1
1
4
26
185
50,8
9º

2
0
0
1
2
1
1
3
3
2
4
2
1
0
6
26
147
40,4
13º

3
3
5
1
4
3
2
2
3
1
0
0
1
0
1
26
258
70,9
2º

4
9
4
1
1
1
2
1
0
4
0
2
1
0
0
26
272
74,8
1º

5
2
2
5
1
1
4
1
1
2
1
1
3
2
2
26
222
61
3º

6
1
4
1
1
4
0
3
1
2
1
4
0
3
1
26
200
55
6º
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7
1
0
2
3
1
1
1
2
2
3
3
2
2
3
26
164
45
11º

8
0
2
2
3
6
2
1
0
3
3
2
0
1
1
26
213
58,6
4º

9
3
1
2
1
1
1
0
3
1
3
4
3
2
1
26
181
49,8
10º

10
3
0
3
2
0
1
2
4
3
2
2
3
1
0
26
200
55
6º

11
0
7
1
1
2
1
2
2
0
1
2
4
3
0
26
204
56
5º

12
0
1
3
2
2
2
0
0
2
4
1
1
7
1
26
163
44,8
12º

13
0
0
0
0
1
5
3
1
1
2
3
3
4
3
26
134
36,9
14º

14
3
0
0
4
0
3
4
4
2
1
0
2
0
3
26
199
54,7
8º

∑
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Anexo 5 – Resultados da primeira parte do questionário relativos à sua professora

Ordem
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
∑
∑ponderado
Índice %
Hierarquização

Fator de
ponderação
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Questões posicionadas como no inquérito
1
1
0
2
2
1
4
1
2
1
4
1
4
0
3
26
173
47,5
9º

2
0
1
2
2
1
1
2
2
3
1
5
1
2
3
26
161
44,2
11º

3
3
6
3
2
3
2
1
0
2
1
2
0
0
1
26
260
71,4
2º

4
12
2
2
1
0
2
1
0
1
2
1
1
0
1
26
279
76,6
1º

5
1
2
3
2
1
3
5
3
2
1
2
0
1
0
26
223
61,3
4º

6
1
3
0
2
2
1
2
4
3
2
1
1
1
3
26
188
51,6
7º

XXVII

7
1
3
2
2
5
1
2
2
2
3
0
1
2
0
26
222
61
5º

8
1
2
2
7
1
0
5
3
1
0
1
0
1
2
26
226
62,1
3º

9
3
1
2
1
2
5
1
2
1
2
2
2
2
0
26
211
58
6º

10
2
1
4
2
1
0
1
2
2
2
1
3
3
2
26
186
51,1
8º

11
0
3
1
1
2
2
0
3
0
1
2
3
3
5
26
154
42,3
12º

12
0
0
0
0
4
0
2
0
3
3
2
3
7
2
26
122
33,6
14º

13
0
1
1
1
1
3
0
1
4
4
4
3
2
1
27
154
42,3
12º

14
1
1
2
1
2
2
3
2
1
0
2
4
2
3
26
171
47
10º

∑
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

XXVIII

