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Resumo 

O Relatório de Estágio apresentado surge no âmbito da unidade curricular de 

Estágio Profissional, inserida no plano de estudos do 2º ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. A elaboração deste documento assenta numa última 

reflexão sobre a prática de ensino supervisionada e todo o trabalho 

desenvolvido em situação de estágio durante o ano letivo 2016/2017. De forma 

a melhorar todos os dias e enriquecer a minha bagagem de conhecimento, ao 

longo da prática de ensino e do processo de elaboração deste documento 

reflexivo, foi desenvolvido um diálogo entre as experiências vividas e a 

literatura específica. O estágio ocorreu numa das escolas do concelho de Vila 

Nova de Gaia, num núcleo de três estudantes-estagiários, sob a supervisão de 

um Professor Cooperante da escola e uma Professora Orientadora da 

faculdade. Relativamente à organização e estrutura do relatório, o presente 

documento está dividido em cinco partes: (1) Introdução, relativa à 

apresentação do documento; (2) Roteiro de uma autoscopia, referente ao 

enquadramento pessoal da estudante-estagiária; (3) Enquadramento da Prática 

Profissional, alusivo à descrição institucional e legal do estágio, bem como a 

caracterização da escola cooperante, do núcleo de estágio e das turmas 

tratadas ao longo do ano; (4) Realização da Prática Profissional, sobre as três 

áreas de intervenção pedagógica: a organização e gestão do processo de 

ensino e aprendizagem, a participação na escola e relações com a 

comunidade, e o desenvolvimento profissional. Neste último, apresenta-se o 

estudo de investigação-ação sobre o perfil de relações interpessoais e as 

necessidades psicológicas básicas dos alunos da turma residente, nas aulas 

de educação física; (5) Conclusão, em que é realizada uma reflexão final sobre 

o ano de estágio. Ao longo deste ano foram vários os momentos de 

aprendizagem, sendo a sua maioria fomentados pela interação com os alunos, 

os elementos de núcleo de estágio e os professores mais experientes. Durante 

o estágio aprendi muito, sendo a capacidade de adaptação e a qualidade de 

instrução duas das competências em que senti maior evolução. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO, ESTUDANTE-

ESTAGIÁRIA, RELAÇÃO, INTERAÇÃO 
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Abstract 

The Practicum Report is presented within the scope of the Practicum Training, a 

curricular unit inserted in the study plan of the 2nd cycle in Physical Education 

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

Porto. The elaboration of this document is based on a last reflection on the 

practice of supervised teaching and all the work carried out during the 

Practicum during the academic year 2016/2017. In order to improve every day, 

throughout the teaching practice and the process of elaboration of this reflective 

document, a dialogue was developed between the lived experiences and the 

specific literature. The Practicum took place in one of the schools of Vila Nova 

de Gaia’s County, in a nucleus of three pre-service teachers under the 

supervision of a Cooperating Teacher of the school and a College’s Advisor. 

With regard to the organization and structure of the report, this document is 

divided into five parts: (1) Introduction, concerning the presentation of the 

document; (2) A Script of an autoscopy, referring to the personal pre-service 

teacher; (3) Professional Practice Framework, alluding to the institutional and 

legal description of the internship, as well as the characterization of the 

cooperating school, the internship nucleus and the classes treated throughout 

the year; (4) Realization of Professional Practice on the three areas of 

pedagogical intervention: the organization and management of the teaching and 

learning process, participation in school and community relations and 

professional development. In the latter, the research-action study on the profile 

of interpersonal relationships and the basic psychological needs of the students 

of the resident group in the physical education classes is presented; (5) 

Conclusion, in which a final reflection on the year of Practicum is carried out. 

Throughout this year, there were several learning moments, most of which were 

fostered through interaction with students, core elements of the internship, and 

more experienced teachers. During the Practicum I learned a lot, being the 

ability to adapt and the quality of instruction, two of the skills in which I felt the 

greatest evolution in. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PRACTICUM, PRE-SERVICE 

TEACHER, RELATIONSHIP, INTERACTION 
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Este ano de formação remete o estudante-estagiário (EE) para o espaço 

da ação docente. Neste sentido, se a aprendizagem é melhorada com a 

prática, então, a forma de maximizar a aprendizagem é praticar (Lave & 

Wenger, 1991). Contudo, não basta adquirir conhecimentos, é preciso pensar 

sobre os mesmos e ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor 

de sentido (Alarcão, 1996). Com efeito, o relatório de estágio surge como um 

documento de reflexão acerca do trabalho do EE, enquanto professor numa 

escola cooperante. 

Deste modo, o segundo ano do Mestrado em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (FADEUP) caracteriza-se pela realização da Unidade Curricular de 

Estágio Profissional (EP). 

De um momento para o outro o estudante percebe quais as funções 

inerentes ao ensino. Por conseguinte, o corte entre o ideal e o real, ou seja, 

entre a teoria adquirida na formação inicial anterior, e a realidade educativa e a 

multiplicidade de papéis que lhes estão atribuídos, transformam a entrada na 

profissão num contexto propício ao aparecimento de dúvidas e questões (Silva, 

1997). Neste momento formativo, é essencial o amparo de alguém mais 

experiente, alguém que já domine o contexto e o saber da docência para 

orientar o EE. Este professor facilitador para a entrada na profissão (Batista & 

Queirós, 2013), designa-se por professor cooperante (PC). 

Para além deste, o EE é também acompanhado por um professor da 

faculdade, designado como professor orientador (PO). Este processo de 

acompanhamento na orientação do estágio, por parte destes professores, é 

realizado de uma forma menos ativa e mais distante (Batista, 2014). Não 

obstante, intensiva nos momentos em que intervêm. 

Durante o EP, a união do grupo de estágio revela-se indispensável. Por 

grupo de estágio entende-se “núcleo de estágio”, constituído pelos EEs, o PC e 

o PO (Queirós, 2014). 

O meu ano de prática de ensino supervisionada (PES) decorreu numa 

das escolas cooperantes situada no concelho de Vila Nova de Gaia. O núcleo 

de estágio era composto por mais dois elementos (um do sexo feminino e outro 

do género masculino), tendo sido acompanhado e supervisionado pelo PC, da 

escola, e por uma PO, da faculdade. Nesta escola foram-me atribuídas quatro 
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turmas: uma residente, aquela que me acompanhou ao longo de todo o ano; e 

três partilhadas com os restantes EEs do núcleo de estágio, tendo assumido a 

docência de cada uma delas em períodos letivos distintos. Assim, a turma 

residente pertencia ao 10º ano de escolaridade e as turmas partilhadas 

correspondiam ao 11º, outra ao 5º e, a última, ao 10º ano. 

Para além da prática docente em contexto de sala de aula, sob o ponto 

de vista da organização e gestão, tive oportunidade de participar ativamente 

realização das tarefas necessárias para levar a cabo a participação dos alunos 

no Desporto Escolar (DE), na modalidade de Orientação. 

Durante o primeiro ano de formação, os professores alertaram-nos 

diversas vezes para a dificuldade que encontraríamos ao querer ensinar algo e 

não termos o material ou o espaço necessário para tal. Desta forma, fui-me 

mentalizando que esta seria uma condicionante. Contudo, embora este tenha 

sido um dos critérios relevantes durante o planeamento das aulas, nunca foi 

impedimento para o ensino de alguma matéria. A escola cooperante tinha 

diversos espaços dedicados à educação física (EF), bem como material 

necessário para a aprendizagem das diferentes modalidades. 

Embora os colegas de curso do ano anterior, cujo respetivo ano de 

estágio foi realizado na mesma escola cooperante, tivessem dito que a nossa 

presença e participação na escola seria uma constante, nunca imaginei que 

esta experiência fosse tão intensa e proveitosa como foi. A liberdade e 

confiança que o PC nos atribuiu foram essenciais para me sentir capaz e com 

vontade de fazer cada vez mais e melhor. 

O relatório encontra-se organizado em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo refere-se à Introdução, orientada para a contextualização e a 

apresentação estruturante do presente documento, em função da realização da 

PES. O capítulo seguinte intitula-se “Roteiro de uma autoscopia”, no intuito de 

provocar o envolvimento do leitor nas viagens da minha vida, permitindo que o 

mesmo conheça um pouco do meu percurso antecipatório ao eu professora. O 

terceiro capítulo baseia-se no Enquadramento da Prática Profissional, referente 

à descrição do estágio institucionalmente, legalmente e segundo a minha 

opinião. Para além disso, é apresentada uma caracterização da escola onde 

realizei o estágio (escola cooperante), do núcleo de estágio e das turmas que 

tratei ao longo da prática de ensino. No capítulo seguinte, a Realização da 
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Prática Profissional, reflito sobre o que é ser professor nos dias de hoje e 

procuro desenvolver as três áreas de intervenção pedagógica: a organização e 

gestão do processo de ensino e aprendizagem, abordando cada um dos 

domínios de intervenção pedagógica; a minha participação na escola e 

relações com a comunidade, no qual são apresentadas as atividades que 

acompanhei e, outras, nas quais colaborei; e a última área, o desenvolvimento 

profissional, onde são descritas as atividades de enriquecimento profissional e 

o estudo “O perfil de relações e a análise das necessidades básicas 

psicológicas dos alunos de uma turma”, elaborado na minha turma residente. 

Por fim, a Conclusão, em que é realizada uma reflexão final sobre o ano de 

estágio. 
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A vida é um conjunto de etapas, às quais somos automaticamente 

submetidos, devido à pressão exercida pela dimensão sociocultural envolvente. 

Todas estas etapas têm um início e um fim marcado temporal e espacialmente, 

assim como as viagens têm um local de partida e um de chegada. 

Neste capítulo pretendo refletir sobre o impacto das vivências 

desportivas no meu percurso de vida, em particular nas decisões de formação 

profissional. 

  

1ª Viagem- Do presente para o tempo do Ensino Secundário 

Segundo Batista (2014), a (trans)formação da identidade do professor 

não ocorre no imediato, nem se baseia apenas na socialização durante a 

formação inicial. Por sua vez, o desenvolvimento da identidade do professor é 

um processo contínuo que se inicia na socialização antecipatória, tendo em 

consideração as experiências vividas antes da formação superior, e vai-se 

desenvolvendo ao longo do percurso profissional (Batista, 2014). 

Para Gee (2000-2001), a identidade é definida quando alguém é 

reconhecido como um “certo tipo de pessoa”, num determinado contexto. Neste 

sentido, o autor afirma que as pessoas são detentoras de várias identidades, 

de acordo com os diversos papéis assumidos na sociedade.   

No sentido de clarificar a ideia do que significa ser reconhecido como um 

“certo tipo de pessoa”, Gee (2000-2001) desenvolveu um constructo de 

identidade em torno de quatro perspetivas: identidade natural; identidade 

institucional; identidade discursiva; e, identidade de afiliação. Embora sejam 

diferenciadas, estas quatro perspetivas estão inter-relacionadas, tanto na teoria 

como na prática.  

O gosto e a vontade de fazer parte do mundo do desporto estiveram 

sempre presentes. Embora nunca tenha sido a única área de interesse, acabou 

por ser a dominante.  

No momento de transição para o ensino secundário, fiquei na dúvida se 

deveria continuar na mesma escola e seguir o curso de Ciências e Tecnologias 

ou mudar de instituição e frequentar o curso científico-tecnológico de Animação 

e Gestão Desportiva de um Colégio próximo da minha área de residência. 

Optei por seguir a primeira via, visto ser a mais abrangente e a que me 
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possibilitaria um maior número de opções de escolha mediante a oferta de 

cursos a seguir no ensino superior. Por este motivo, no ensino secundário, 

decidi frequentar o curso de Ciências e Tecnologias, na escola onde já tinha 

frequentado o 3ºciclo.  

Este ano, de entrada para o ensino secundário, foi também marcado 

pelo meu vínculo ao mundo desportivo. 

Até então, a presença do desporto na minha vida não ia além do gosto 

pela disciplina de EF e pelos jogos não estruturados de futebol entre os 

elementos da minha turma, durante os intervalos das aulas.  

O futebol feminino é algo que merecia um maior apreço e consideração 

por parte da sociedade portuguesa. Embora atualmente já se comece a dar 

mais valor, naquela época pouco se ouvia falar deste tema e poucos clubes 

tinham uma equipa de futebol feminino.  

Apesar de, desde pequena me lembrar de pedir aos meus pais para me 

inscreverem num clube, a minha inclusão no desporto foi sempre tardando. 

Sempre que o pedia, recordo-me de o meu pai dizer: “quando tiveres 16 anos 

eu inscrevo-te”. Não sei porquê nesta idade. Talvez tenha sido na tentativa de 

me esquecer e desistir da ideia, uma vez que os 16 anos ainda estavam longe 

de alcançar. Contudo, chegada a altura: “Ok pai, já tenho 16 anos. É agora que 

me vais inscrever?”.  

Como o prometido é devido, assim o meu desejo foi concretizado. No 

entanto, aquela era uma equipa local de futsal que se encontrava apenas aos 

sábados e tinha uma pessoa que conduzia o treino, ou seja, não era um clube 

federado e profissional. Porém, foi um começo. Um começo do qual me 

orgulho, e que me permitiu conhecer mais e envolver-me no mundo do futsal 

feminino.  

Como não estávamos inscritas em nenhuma associação de futsal, 

apenas tínhamos alguns “jogos amigáveis”. E, foi um destes jogos que me 

possibilitou a integração numa equipa federada. Inscrevi-me então como atleta 

federada numa equipa de futsal.  

Relativamente à minha preferência pelo desporto no momento de 

candidatura ao ensino superior, penso que esta assenta na perspetiva da 

identidade natural (Gee, 2000-2001). Neste sentido, o que me levou a ingressar 

no curso de ciências do desporto no ensino superior, foi o gosto natural pela 
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prática desportiva, algo incontrolável e independente de qualquer tipo de 

influência externa.  

 

2ª Viagem- Do Ensino Secundário para o Ensino Superior: a 

licenciatura 

A partir do momento em que decidi que queria prosseguir os estudos na 

área do desporto, comecei a organizar as minhas ideias e foquei-me no meu 

objetivo: entrar no curso de Ciências do Desporto na FADEUP. 

Por não reunir a média de entrada na FADEUP, em setembro de 2012 

parto para Coimbra. Vivi nessa cidade três anos e realizei a licenciatura em 

Ciências do Desporto, na Faculdade de Desporto e Educação Física da 

Universidade de Coimbra.  

Considero que estes foram os melhores três anos da minha vida. Um 

autêntico desafio para mim. Nunca tinha saído de casa até então. Era um 

pouco “limitada” no que diz respeito ao desenrasque e bastante reservada a 

nível social. A palavra “autonomia” certamente existia, mas para mim era 

apenas mais uma no dicionário. Ora, alguém como eu habituada a ter a mãe a 

acordar e a levar-me para a escola; o pai a preparar o almoço e o jantar; e 

ambos a conduzirem-me para todo o lado… o que seria de mim enquanto ser 

independente! Mas agora, agradeço e revejo grande parte do que sou hoje 

devido à minha passagem por esta cidade. Penso que o grande ganho nesta 

experiência foi a nível pessoal, o salto que eu precisei de dar e que, se 

continuasse pelo Porto, talvez nunca o tivesse dado. Aprendi a confiar mais em 

mim, a arriscar, desenvolvi a bondade e entreajuda que já considerava ter, 

perdi grande parte da minha timidez, percebi a importância e o valor de cada 

momento da nossa vida. Cresci imenso nestes três anos. Conheci pessoas 

incríveis e amigos que se tornaram a minha família. 

Durante a licenciatura, nomeadamente no primeiro semestre do último 

ano, tive oportunidade de fazer parte do programa de mobilidade ERASMUS, 

tendo realizado o mesmo na Faculdade de Desporto da Universidade de 

Masaryk, em Brno (República Checa).  

Este foi um dos momentos altos da minha licenciatura, não só pela 

experiência em si, mas também pelo facto de, mais uma vez, ter saído da 
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minha zona de conforto, em todos os aspetos (idioma, crenças, cultura…), e de 

abrir o meu horizonte a novos conhecimentos. Talvez, esta tenha sido a 

experiência que me permitiu desenvolver o pensamento para além do óbvio, e 

que tenha despertado em mim a vontade de querer conhecer e aprender mais 

a cada dia que passa.  

Nesta fase da minha vida, cada dia era um dia diferente, cada fim-de-

semana ia visitar um país diferente. Notoriamente, a rotina não fazia parte 

deste tempo. 

De modo a poder usufruir ao máximo desta experiência, tirei o curso de 

nadadora salvadora. Para além de ser uma boa ajuda a nível financeiro, 

também seria algo que, a nível curricular e profissional, me abriria outras 

portas. E assim foi. No verão de 2014, ano em que embarquei nesta aventura 

do ERASMUS, tive também a minha primeira experiência profissional como 

nadadora salvadora, na praia do Sr. da Pedra, Miramar. Esta é também uma 

das etapas da minha vida da qual me orgulho imenso, pois, tive de ir atrás de 

algo para ter o que queria.  

Ainda no último ano de Licenciatura, porém no segundo semestre, uma 

vez que o desporto de opção que escolhi frequentar foi natação, tive o prazer 

de estagiar numa equipa conceituada de Coimbra, na vertente de Adaptação 

ao Meio Aquático. Para além disso, também fiz parte do núcleo de estágio de 

outra equipa, neste caso no ramo da Natação Desportiva.  

O facto de ter escolhido a natação como desporto de opção não foi tanto 

uma questão pessoal, mas sim a pensar no futuro. Naquele momento, de todas 

as opções, esta área era a que eu considerava ter maior possibilidade de 

intervenção ao nível profissional. Porém, por preferência, e devido às 

oportunidades e ao desenvolvimento que o futebol feminino tem sentido, se 

hoje tivesse novamente a possibilidade de escolher, teria optado pelo futebol. 

Uma vez concluído o 1º ciclo de estudos, interroguei-me sobre a 

especialização a seguir no mestrado, e foi então que optei pelo ensino. O que 

mais me fascina nesta área é a diversidade cultural patente ao meio escolar. 

Segundo Torres (2008), a “escola é em si mesma um fenómeno cultural” (p.64). 

Neste sentido, refletindo acerca das experiências absorvidas nesta “viagem”, 

de alguma forma esta dimensão cultural variada esteve presente: a nível micro, 

no trabalho desenvolvido enquanto nadadora salvadora, em que tive de lidar 
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com diversos tipos de pessoas, ainda que fosse na minha área de residência; a 

nível meso, quando fui para Coimbra, onde senti a bondade, a hospedagem e o 

calor humano, de tanta camaradagem existente; e a nível macro, quando viajo 

do sudoeste para o centro da Europa, ficando na República Checa, um país 

constituído por uma cultura diferente da nossa em todos os aspetos.  

De facto, se há algo que eu realmente gosto é de conhecer pessoas; 

lidar com diferentes personalidades; perceber as suas necessidades e atender 

às mesmas; provocar a mudança em alguém. Com efeito, considero que as 

vivências passadas ao longo desta “viagem” me permitiram desenvolver uma 

das competências que Freire (1996) considera ser um dever do professor, isto 

é, saber lidar com a heterogeneidade cultural e social encontrada dentro da 

sala de aula.  

 

3ª Viagem- Da Licenciatura para o Mestrado 

Para mim, o ano 2015 ficou marcado com a minha entrada na FADEUP, 

como estudante do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário. Uma vez que regressei a casa, voltei a praticar futsal, 

desta vez, noutro clube.  

O primeiro ano do mestrado fez-me perceber que estou no caminho 

certo. Embora a componente teórica seja dominante, principalmente no 

primeiro semestre, considero que foi essencial para que neste ano de estágio 

não me sentisse muito perdida, devido a todas as mudanças. De acordo com 

Queirós (2014), a formação inicial deve ser uma antecipação, através de 

práticas e conceitos, da futura realidade profissional. Nas suas palavras, a 

formação inicial tem obrigação de “ir lá à frente” para que o “choque com a 

realidade” seja amolecido. Neste sentido, recomenda-se que a formação inicial 

prepare os formandos para lidar com as situações reais do processo educativo 

(Cunha, 2007). 

Ninguém ensina o que não sabe. Por isso, o objetivo da formação inicial 

deverá passar por proporcionar aos professores os conhecimentos, a formação 

técnica, científica e pedagógica de base, bem como a formação pessoal e 

social adequada ao exercício da função de docente (Queirós, 2014). Deste 

modo, a formação inicial é essencial para se adquirir os conhecimentos base (a 
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teoria), para que, em contexto de PES, seja possível aplicar (prática) o que 

anteriormente foi aprendido.  

Com efeito, a formação inicial é vista como uma etapa do percurso de 

vida do professor. Neste sentido, esta formação pressupõe a oportunidade de 

dotar o futuro professor de um conjunto de técnicas e métodos que lhe 

permitirá integrar-se na profissão e, também, de consciencializar o candidato a 

professor para os aspetos educacionais com vista ao seu posterior 

desenvolvimento profissional (Flores, 1999). 

Quase a chegar ao final do primeiro semestre, em dezembro, candidatei-

me a uma proposta de trabalho para o cargo de treinadora de futebol na 

academia de formação de futebol do Vilanovense. Durante um ano e meio tive 

o privilégio de desempenhar esta função, no escalão de benjamins (sub11), 

masculino. Esta foi a experiência profissional que mais prazer me deu realizar. 

Isto porque, para mim, é como juntar o melhor dos dois mundos: o futebol e o 

ensino, por ser um escalão de pequena idade.  

Segundo Rosado e Mesquita (2008), o ser treinador e o ser professor 

são profissões de uma mesma área, com muitas semelhanças no que se refere 

à sua missão, ao serviço providenciado e às populações a que se dirigem. 

Neste sentido, penso que esta experiência foi o ponto de partida da construção 

da minha identidade profissional, caracterizando-se este como um processo 

dinâmico e continuado (Batista, 2014). 

Esta foi a primeira e única experiência profissional, até ao momento, em 

que tinha tido contato direto com o público que voltaria a encontrar no ano de 

estágio. Para além disso, era apenas eu e os atletas. Ou seja, eu não era 

apenas responsável por orientar os treinos, mas sim por gerir e organizar todas 

as tarefas necessárias para a realização dos jogos, principalmente aqueles que 

eram concretizados no campo da equipa adversária.  

Mais uma vez, esta experiência foi bastante enriquecedora, pois, na PES 

pude fazer o transfer do que aprendi como treinadora para a minha atuação 

enquanto professora. Tanto no treino como nas aulas, lidamos com pessoas, 

seres diferentes uns dos outros. E como seres diferentes, também as suas 

necessidades são distintas. Com efeito, tanto o treinador como professor 

devem ser capazes de atender a esta diversidade, olhando e objetivando o 

desenvolvimento integral de cada um dos atletas/alunos. Desta forma, esta 
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experiência enquanto treinadora, também me permitiu desenvolver a 

capacidade de repartir a minha atenção por todos os alunos, enquanto 

professora. 

Cada um de nós é detentor de uma identidade central (core identity) 

(Gee, 2000-2001), que nos define. Contudo, a identidade profissional é 

construída e reconstruida na interação com os outros (Batista, 2014), podendo, 

desta forma, mudar de momento para momento e de contexto para contexto 

(Gee, 2000-2001). Enquanto treinadora, a minha decisão perante o perfil a 

adotar baseou-se nas minhas crenças, sobre o que seria melhor para marcar a 

minha presença e aos poucos passar de uma autoridade imposta para uma 

autoridade aceite. O facto de ter tido oportunidade de fazer esta primeira 

análise do contexto no treino, permitiu que no ano de estágio tivesse algum 

termo de comparação.  

Nesta experiência, pude também desenvolver competências essenciais 

para o bom funcionamento do processo de ensino e aprendizagem, como a 

comunicação e a liderança. Relativamente às questões pedagógicas 

relacionadas com a gestão do tempo e organização do espaço, estas eram 

alvo da minha atenção no momento de planear e administrar os treinos, 

principalmente no começo desta experiência. Embora estes aspetos tenham 

sido sempre considerados, ao longo do tempo deixaram de ser uma 

“preocupação”. Por conseguinte, esta experiência permitiu-me adquirir algumas 

competências que amoleceram o impacto do primeiro momento diante das 

turmas (partilhada e residente). 

Passando para o segundo e último ano de mestrado, o estágio. Para 

cumprir esta fase final curricular, optei pelo Colégio que anteriormente tinha 

sido alvo da minha consideração, referido na primeira “viagem”. Esta foi a 

minha primeira opção, não só pela proximidade com a minha área de 

residência, mas também pelos comentários partilhados por estagiários de 

outros anos. À medida que ouvia falar e pensava sobre o assunto fui 

associando o Colégio a uma representação de uma Casa de Crescimento. 

“Casa” porque o Colégio seria o local onde passaríamos horas e dias durante 

esse ano, pelo volume de trabalho e consequente envolvência no meio escolar 

e respetivas atividades. Para além disso, quando pensamos na nossa casa 

vem-nos à memória o gosto e a sensação de bem-estar, que foi o que me 
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pareceu ser transmitido quando falavam dos professores e os demais 

elementos da comunidade escolar do Colégio. E, “Crescimento” porque todos 

os momentos são importantes para o nosso processo de aprendizagem, sendo 

este contínuo e inconclusivo.  

Segundo Cunha (2007), a aprendizagem da profissão docente e o 

desenvolvimento do professor são uma problemática complexa que se realiza 

durante toda a vida profissional. Além do mais, são as vivências que 

contribuem para o nosso “crescimento” enquanto estudantes, professores e, 

principalmente, enquanto pessoas. A vivência implica sempre aprendizagem 

(Vigotski, 2010) e, por isso, Queirós (2014) afirma que as vivências dos 

estudantes em contexto real de ensino devem continuar a ser utilizadas e 

estimuladas e mesmo implementadas não apenas no EP, mas no decurso de 

toda a formação dos futuros professores, embora, naturalmente, com 

finalidades distintas. É a partir destas vivências e das experiências advindas do 

estágio que a identidade profissional do professor é desenvolvida. Com efeito, 

esta construção identitária acontece no contexto da ação, tanto individual como 

socialmente, pela partilha de experiências próprias e das experiências 

proporcionadas pelos expertise, ou seja, pelos detentores dos “saberes da 

prática” (Queirós, 2014). 

Desde o início percebi que o ano de estágio seria uma fase de muito 

trabalho e dedicação pessoal. Contudo, ser treinadora de futebol na academia 

de formação do Vilanovense era algo que dava para conciliar com o estágio e 

não ocupava muito do meu tempo e da minha atenção, pois tinha apenas dois 

treinos por semana. Porém, sabia que não iria passar de uma experiência curta 

e que, se queria começar a ganhar experiência naquela que provavelmente 

será a área da minha vida profissional, teria de me inserir no mundo do Fitness. 

Deste modo, candidatei-me a uma proposta de trabalho numa clínica de bem-

estar para desempenhar a função de personal trainer. Não me arrependo da 

decisão que tomei, pois foi aquela que na altura me parecia fazer mais sentido. 

Para além disso, esta foi a experiência profissional que me fez confirmar o que 

eu já sabia, que é o ensino e todo o seu contexto envolvente que mais me 

fascina e mais gosto me dá trabalhar.  

Esta experiência permitiu-me desenvolver competências ao nível da 

relação interpessoal, sendo mais direta e intimista. Mais uma vez, lidei com 
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todo o tipo de pessoas e, obviamente tive de adequar a minha personalidade 

às características de cada um dos clientes, indo ao encontro das suas 

necessidades. Esta característica de plasticidade é também fundamental para 

o ser professor. Segundo Cardoso et al. (2016) “a identidade do professor é 

múltipla, fluida, evolutiva, instável, relacional e, daí, fortemente influenciada 

pelos contextos socioculturais” (p.126).  

Embora o público-alvo com quem lidei nesta experiência não seja o 

mesmo na escola, pelo menos não tanto em contexto direto (alunos), as 

pessoas procuram um personal trainer para que, para além de terem alguém 

que lhes ensine algo, sintam ter alguém naquele momento a dedicar-lhes a sua 

total atenção. Ora, também os alunos necessitam que o professor lhes dê 

atenção e os procure motivar para a prática. Para além disso, o facto de 

prescrever o exercício para alguém e observar a sua execução, no sentido de 

transmitir feedback permitiu-me desenvolver esta competência de análise do 

movimento. Neste sentido, talvez isto me tenha ajudado a focar a minha 

atenção para o processo e não tanto para o produto de determinado exercício 

da aula. 

Com esta experiência, percebi também que cada situação tem o seu 

tempo e, quando se gosta realmente de algo e se quer ser bem-sucedido, 

deve-se dedicar a cem por cento nessa atividade. Foi por isso que, no início de 

janeiro deste ano, decidi deixar estas experiências profissionais. A certa altura 

senti que a minha atenção se estava a desviar do estágio. O que dava e 

recebia do mesmo, não correspondia às minhas capacidades e ao que tinha 

especulado inicialmente. A reflexão seguinte, de um excerto do documento 

referente ao meu Projeto de Formação Inicial, é exemplo desta constatação: 

“Se fosse para ser só mais um ano de faculdade, qualquer 

escola serviria para estagiar. Mas não é isso que quero. 

Ser só mais uma estagiária? Também não é esse o meu 

objetivo. Se provavelmente será o único ano que vamos 

estar na escola enquanto professores, conforme o dizem 

constantemente, porque não aproveitar ao máximo e fazer 

a nossa presença ser recordada? É isto que espero e 

quero que aconteça: fazer a diferença. Sei que não vai ser 
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fácil, mas também não quero facilidades. Por isso, 

durante este ano de estágio espero sentir cada dia como 

um novo desafio, repleto de conhecimentos e 

aprendizagens que farão de mim uma professora segura 

e confiante, preparada e consciente do que me espera no 

futuro.” 

(Projeto de Formação Individual, Enquadramento 

Pessoal,13 de novembro de 2016) 

 

De facto, recorrendo a uma reflexão retrospetiva e suportando-a na 

reflexão do investimento e retorno pessoal do ano de estágio, mencionada 

anteriormente, parece que a minha interpretação foi bem correspondida.  

Nos primeiros dias no Colégio, a confusão e o olhar duvidoso por parte 

de alguns elementos da escola, perante a minha pessoa enquanto professora, 

foram constantes. Durante este período de tempo inicial, em algum momento 

do dia alguém me confundia com uma aluna, o que é totalmente compreensível 

devido à minha fisionomia. Contudo, ao longo do tempo, esta situação passou 

a ser cada vez menos recorrente. E, embora a confusão de papéis inicial entre 

aluna e professora, sempre me senti respeitada por todos os elementos 

constituintes da escola cooperante, sentindo-me parte integrante da mesma. 

Desde funcionários a professores, o respeito e a tremenda simpatia foram 

sempre evidentes. Para mim, este aspeto foi fundamental, pois permitiu que me 

sentisse mais confiante e confortável, principalmente em situações nas quais 

me sentia um “peixe fora da água”, como são o caso das reuniões de 

professores.  

Esta insegurança inicial despertou em mim um certo desconforto e 

receio, no entanto, com o passar do tempo percebi que estes momentos eram 

essenciais para a nossa associação à designada “comunidade de prática” 

(Lave & Wenger, 1991). Segundo os autores, este conceito define-se como um 

conjunto de relações entre as pessoas, a atividade a desenvolver, e o contexto, 

fomentadas no decurso temporal e em conformidade com outras comunidades 

de prática tangenciais e sobrepostas.  

De acordo com Cardoso et al. (2014), o trabalho desenvolvido em 

comunidades de prática pode desencadear um conjunto de boas práticas. Com 
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efeito, isto implica a participação numa atividade, como as reuniões de 

professores, por exemplo, na qual os participantes partilham conhecimentos, 

tendo em consideração o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e o 

contexto em que estão inseridos (Lave & Wenger, 1991). 

O facto de os EEs terem a oportunidade de presentear e participar 

nestes momentos com os professores mais experientes, nos quais o 

conhecimento existe e é alvo de partilha, é fundamental no seu processo de 

aprendizagem (Lave & Wenger, 1991). Para além disso, estes acontecimentos 

foram essenciais para que me sentisse parte integrante da comunidade 

escolar, um ser importante na vida da escola. Por conseguinte, permitiu que o 

meu envolvimento e interesse pelas atividades desenvolvidas na escola fossem 

maiores. 

Realmente, este foi um ano recheado de trabalhos e tarefas para 

cumprir, algumas das quais não estavam diretamente relacionadas com a 

organização e gestão do processo de ensino e aprendizagem. Com efeito, os 

papéis do professor são múltiplos e diversos (Cunha et al., 2014). Ser professor 

é muito mais que “dar aulas”, esta é só uma das suas funções. Há todo um 

conjunto de acontecimentos do âmbito escolar que são extra-aula, como as 

visitas de estudo, as atividades de DE, a direção de turma, entre outras 

atividades extracurriculares e de gestão da escola. Mas, para que algo 

aconteça, é preciso que o professor organize. Deste modo, o professor não 

atua somente no espaço da aula, as suas responsabilidades transcendem o da 

sua disciplina e até mesmo o espaço da escola (Cunha et al., 2014). Nesta 

medida, foram este tipo de tarefas que me permitiram desenvolver 

competências ao nível da gestão e organização de alguns eventos, e que me 

fizeram sentir uma professora completa.  

Esta “full participation” é característica da participação periférica, que 

facilita uma abertura, um modo de obter acesso a fontes de conhecimento 

através do crescente envolvimento (Lave & Wenger, 1991) na escola. E, em 

conformidade com a opinião de outros EEs, considero que as tarefas de cariz 

social, aquelas que acontecem fora da sala de aula, facilitam a aprendizagem e 

o desempenho de papéis e funções, e provocam uma implicação superior com 

a comunidade escolar (Cunha et al., 2014) 



2. Roteiro de uma autoscopia 

20 
 

Conforme esperava, e pelos motivos atrás descritos, este foi um ano 

preenchido de grandes aprendizagens, fundamentais para o meu crescimento 

profissional. Sinto que alcancei o que mais desejava: sinto-me capaz e 

confiante para assumir a docência como profissional consciente das 

responsabilidades do ser professor. 
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3.1. A Instituição  

O que é a Escola? 

"Escola é... 

 o lugar onde se faz amigos 

não se trata só de prédios, salas, quadros,  

programas, horários, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente, 

gente que trabalha, que estuda, 

que se alegra, se conhece, se estima. 

O diretor é gente, 

O coordenador é gente, o professor é gente, 

o aluno é gente, 

cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 

na medida em que cada um 

se comporte como colega, amigo, irmão. 

Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados’. 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 

que não tem amizade a ninguém 

nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

é também criar laços de amizade, 

é criar ambiente de camaradagem, 

é conviver, é se ‘amarrar nela’! 

Ora, é lógico... 

numa escola assim vai ser fácil 

estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar-se, 

ser feliz." 

(Paulo Freire) 



3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

24 
 

À medida que os anos passam, a sociedade sofre alterações, evolui. 

Porém, o conceito de escola, o próprio estabelecimento (prédio, sala de aula…) 

e o modo de lecionar as aulas permanece igual: um professor à frente dos 

alunos; um aluno ou dois por mesa; toque para entrar e sair das aulas… E 

assim era, e continua a ser, o ensino.  

O poema citado reflete a ideia preconizada por Alarcão (2001), quando 

refere que “a escola, cada escola, deve conceber-se como um local, um tempo 

e um contexto educativo” (p.16).  

Enquanto lugar, a escola é associada ao edifício. Aquele que, na maioria 

dos casos, permanece inalterável ao longo do tempo e não acompanha o 

avanço da sociedade.  

Com o passar dos anos, a casa onde vivemos vai sofrendo alterações: 

renova-se a pintura, mudam-se os sofás, os móveis, a televisão... O que se 

pretende com toda esta mudança é acompanhar a evolução da sociedade e 

permanecer atualizado, objetivando o bem-estar. Ora, a escola não é a casa 

dos alunos, no entanto é o local onde passam maior parte do seu tempo diário. 

Deste modo, o aluno deveria de gostar tanto de ir para a escola, como gosta de 

ir para casa.  

Acredito que a mudança não passa só pela modernização do espaço 

físico, mas se o mesmo for do agrado dos alunos, certamente que a vontade de 

ir para a escola será maior. Para além disso, numa casa, existem diversas 

divisões, cada uma destinada a um propósito, de acordo com as necessidades 

humanas. E na escola? Uma vez que, um dos maiores incentivos dos alunos 

ao ir para à escola é estar com os amigos, seria bom que a escola tivesse um 

espaço de convívio para os alunos. Além do mais, por vezes os alunos sentem 

um certo distanciamento dos professores, pois o momento em que têm contato 

com os mesmos é na sala de aula, caracterizado pela circunstância em que o 

professor está à frente dos alunos a transmitir a matéria e em nenhum instante 

há a possibilidade de os alunos conhecerem o professor enquanto pessoa. Por 

isso, talvez fosse bom existir espaços onde professores e alunos pudessem ter 

este contato mais “intimista”. Contudo, isto requer uma mudança não só da 

escola como de toda a comunidade educativa.  

A escola “(…) não é só um edifício. É também um contexto e deve ser, 

primeiro que tudo, um contexto de trabalho. Trabalho para o aluno. Trabalho 
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para o professor. Para o aluno, o trabalho é a aprendizagem em suas várias 

dimensões. Para o professor, é a educação na multiplicidade de suas funções. 

Não se aprende sem esforço, e as crianças e os jovens precisam aprender a se 

esforçar, a trabalhar, a investir no estudo, na aprendizagem, na compreensão” 

(Alarcão, 2001, p. 17). Porque se a escola exigir dos alunos o seu esforço, 

certamente que as dificuldades do futuro não serão um obstáculo determinante. 

Pelo contrário, conseguirão ultrapassa-las, pois já o fizeram anteriormente na 

escola. Por esse motivo, é essencial a escola incutir nos alunos que o sucesso 

não se alcança com facilidades, é preciso trabalhar para chegarmos onde se 

deseja.  

A instituição escolar, “(…) para além de lugar e contexto, é também um 

tempo” (Alarcão, 2001, p. 18). Neste momento, em que facilmente as crianças 

e os jovens têm acesso a todo o tipo de informação, o professor deve evitar ser 

mais um informador. Por sua vez, deve despertar no aluno a curiosidade, a 

vontade de querer saber algo, saber mais. Assim, será o aluno a ter o trabalho 

de ir à procura, de investigadar, de “correr” atrás de algo que o enriquecerá de 

conhecimento.  

Deste modo, essa informação, que outrora teria sido transmitida pelo 

professor, surge como fruto do seu empenho e dedicação. O que, certamente 

terá maior valor do que algo que pudesse ter disso apenas informado por 

alguém. Assim, “a escola é tempo de desenvolver e aplicar capacidades como 

a memorização, a observação, a comparação, a associação, o raciocínio, a 

expressão, a comunicação e o risco. (…) É tempo de atividade e iniciativa” 

(Alarcão, 2001, p. 18). 

Aos olhos de Torres (2008), “(…) a escola assemelha-se 

metaforicamente a um entreposto cultural, a um posto dinâmico entre culturas 

que se confrontam permanentemente no espaço-tempo escolar” (p. 61). Cada 

um de nós é portador de cultura. De acordo com Teixeira (2015) “todo indivíduo 

desenvolve características corporais em relação à forma e movimento, de 

acordo com o seu contexto social, sua história familiar, suas experiências 

motoras e emocionais e sua bagagem cultural” (p. 160). Por isso, sendo a 

escola feita de pessoas, há nela uma enorme troca de conhecimentos, crenças, 

costumes e hábitos. Ao longo do tempo, todas estas características vão sendo 

adquiridas por meio da socialização ao nível micro (a família), e que, 
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posteriormente, passa para um ambiente macro (a escola, neste caso). Desta 

forma, Torres (2008) designa a escola como um entreposto cultural, pela 

diversidade de culturas que nela interagem e se confrontam entre si. 

Assim, torna-se difícil encontrar uma única definição de “escola”, pois a 

mesma pode ser analisada sob diversas perspetivas e caracterizada nas 

diversas dimensões que a educação assume. Contudo, é fundamental 

considerar que “a escola tem a função de preparar cidadãos, mas não pode ser 

pensada como tempo de preparação para a vida. Ela é a própria vida, um local 

de vivência da cidadania.” (Alarcão, 2001, p. 18). 

 

3.2. O Estágio  

3.2.1. Institucionalmente e segundo a Lei… 

Ao longo do tempo, a formação inicial de professores de EF, promovida 

pela FADEUP, foi sofrendo alterações, bem como a denominação da própria 

faculdade.  

Na sequência do 25 de abril de 1974, dá-se lugar à criação de duas 

novas instituições universitárias, o Instituto Superior de Educação Física da 

Universidade Técnica de Lisboa (ISEF-UTL) e o Instituto Superior de Educação 

Física da Universidade do Porto (ISEF-UP). Neste tempo, o curso promovido 

pelos ISEFs, embora tivesse como saída profissional predominante a docência 

da EF, conferia apenas uma titulação académica, sem incluir o EP. Ou seja, a 

licenciatura organizava-se num curso de cinco anos, incluindo os três primeiros 

anos de bacharelato. Para além disso, só se obtinha a profissionalização após 

dois anos de estágio (Graça, 2013). 

Segundo o autor referido, este modelo de formação de professores, para 

além de outros aspetos, pecava por ser demasiado extenso no tempo e por 

não promover uma real aproximação entre a universidade e a escola e, em boa 

medida, por desligar a formação académica, pedagógica e didática do estudo e 

do contacto direto com as realidades concretas da EF nas escolas. 

Após a publicação do Despacho Normativo nº 73/89, ocorre a 

oficialização da mudança de designação do ISEF-UP para Faculdade de 

Desporto e Educação Física da Universidade do Porto (FCDEF-UP). Em 
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conformidade com esta mudança de designações surge, também, a reforma 

curricular. Com isto, a formação inicial de professores de EF passa a conferir 

um modelo de licenciatura de cinco anos com estágio integrado. Assim, todos 

os licenciados ficavam profissionalmente habilitados para a docência da EF no 

3º ciclo e ensino secundário. 

Finalmente a FADEUP, que encontrou pela frente os desafios de 

Bolonha, da diversificação interna das formações académicas e profissionais; 

do alinhamento externo das ofertas de formação; da mobilidade estudantil 

transnacional; do escrutínio da qualidade de formação e da investigação em 

instâncias nacionais e supranacionais; da afirmação institucional num contexto 

de competição à escala global (Graça, 2013). 

Com o processo de Bolonha passou a existir três ciclos: licenciatura 

(1ºciclo); mestrado (2ºciclo); e, o doutoramento (3ºciclo). Desta forma, o 1º e 2º 

ciclo teriam a duração de cinco anos, conforme a antiga licenciatura, o que 

resultou em três anos para o 1º ciclo e dois anos para o 2º ciclo. Assim, a 

licenciatura passa a ser uma formação mais geral, o que significa que quem 

não esteja interessado em ser professor de EF pode completar na mesma o 

1ºciclo, sendo este mais geral.  

Associado a isto, há necessidade de impor uma nova configuração da 

formação inicial de professores, através da definição de critérios e condições 

necessárias à atribuição e obtenção da habilitação profissional para o ensino 

da Educação Física e Desporto nos Ensinos Básico e Secundário. Surge assim 

a criação de um curso de 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensino 

Básico e Secundário (EEFEBS), de acordo com a exigência de habilitação 

mínima para a docência no grau mestre, preconizado no Decreto-Lei nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro (Ministério da Educação, 2007). Desta forma, o 

que era a antiga licenciatura, no tempo da FCDEF-UP passa a ser o mestrado 

para a FADEUP. 

Relativamente ao plano de estudos, a divisão em dois ciclos obriga a 

que haja uma reformulação do mesmo. Assim, a formação didática, que 

antigamente era repartida em dois anos, passou a estar concentrada num só 

ano. Com efeito, o segundo ano do 2º ciclo em EEFEBS caracteriza-se como o 

ano de EP, e a sua realização permite os estudantes obter a habilitação 

profissional para a docência e para o grau de Mestre.  
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Em termos institucionais, o EP é uma unidade curricular do segundo ano 

do 2ºciclo em EEFEBS, incorporando duas componentes: a PES, realizada 

numa escola cooperante com protocolo com a FADEUP, no decurso de um ano 

letivo; e o relatório de estágio, orientado por um professor da faculdade (PO), o 

responsável pela supervisão do EE no contexto da PES.  

Durante esta fase de PES, cada uma das escolas cooperantes tem um 

núcleo de estágio constituído por três ou quatro EEs. Cada um destes assume 

uma das turmas de um professor de EF mais experiente, neste caso do PC. 

Para além desta turma, designada como turma residente, há no mínimo uma 

outra turma que é partilhada pelos elementos do núcleo de estágio (turma 

partilhada). Todo o trabalho desempenhado neste ano é acompanhado e 

supervisionado pelo PC e pelo PO (Batista & Pereira, 2014).  

Por sua vez, o relatório de estágio surge no sentido de refletir sobre todo 

o processo desenvolvido ao longo do ano de PES, contemplando “(…) quatro 

grandes dimensões: a pessoal, a institucional, a de realização da prática 

profissional e a investigativa” (p.7).1 A sua avaliação resulta da defesa do 

mesmo em provas públicas, perante um júri constituído por diversos elementos, 

sendo um deles o PO. 

A PES está dividida em três grandes áreas de intervenção, sendo elas 

as seguintes: a organização e gestão do ensino e da aprendizagem (área 1), a 

participação na escola e relações com a comunidade (área 2), e, por último, o 

desenvolvimento profissional (área 3) (Batista & Pereira, 2014). 

Na área 1 pretende-se “projetar a atividade de ensino no quadro de uma 

conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais da educação, 

às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da EF no 

currículo do aluno e às características dos alunos, através de” (p.3)2 quatro 

                                                           
1Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto: 2016/2017. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

2Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao 
Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da 
FADEUP: 2016-2017. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  
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parâmetros, sendo estes os seguintes: conceção, planeamento, realização e 

avaliação do ensino.  

A área 2 engloba todas as atividades não letivas realizadas por nós, 

EEs, para que a nossa envolvência na escola e no meio em que estamos 

inseridos seja ampliada, tendo em vista a nossa integração na comunidade 

escolar.  

Por último, a área 3 abrange todas as atividades e vivências importantes 

na construção do “eu profissional”, no sentido de compreender a importância 

do trabalho realizado paralelamente à intervenção pedagógica. 

 

3.2.2. Para mim… 

O estágio representa uma mais-valia para a nossa formação. Não basta 

sermos detentores de conhecimentos e habilidades, é preciso ter a capacidade 

de aplicar esses conhecimentos e habilidades de acordo com as diferentes 

situações, bem como o contexto em que estamos inseridos. Deste modo, é 

preciso colocar em prática o conhecimento adquirido anteriormente, neste 

caso, no primeiro ano do 2º ciclo em EEFEBS.  

Segundo Batista e Queirós (2013), o estágio no contexto da formação 

inicial de professores é considerado um espaço privilegiado de socialização na 

profissão. No estágio, temos oportunidade de fazer parte de uma comunidade 

específica, de interagir na cultura escolar. É, por este motivo, também um 

espaço de formação e de construção da nossa identidade enquanto 

professores e enquanto pessoas.  

Mas o estágio não é um “mar de rosas”. Este ano de formação 

caracteriza-se como um tempo de grande mudança. De um momento para o 

outro vemo-nos a desempenhar inúmeras tarefas ao mesmo tempo. Algo que 

os professores mais experientes já estão habituados a fazer, mas que nós, 

professores estagiários, estamos a conhecer pela primeira vez (Queirós, 2014).  

Agregados a toda esta mudança surgem os sentimentos de insegurança, 

medo de falhar, precisar de muito tempo para resolver determinadas situações. 

E por esta razão, Veenman (1984) designa este momento de confronto com o 

ambiente escolar e as exigências da prática docente como o “choque com a 

realidade”. Com efeito, o ano de estágio representa o momento de articulação 
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entre a teoria e a prática (Borssoi, 2008), o fio condutor e a ligação entre a 

formação inicial e a profissão. 

No fundo, acredito que o EP “visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão” (p.3)3. 

 

3.3. O Meu Ano de Estágio 

3.3.1. Caracterização da Escola Cooperante 

De uma lista constituída por mais de vinte escolas cooperantes, existia 

aquela onde estagiei. Esta diferenciava-se das outras instituições escolares por 

ser um estabelecimento de ensino católico, apoiando a formação integral do 

aluno fundamentada nos valores cristãos que devem nortear a comunidade 

educativa.   

Relativamente às instalações desportivas, a escola cooperante dispunha 

de um ginásio de musculação; uma piscina; dois pavilhões gimnodesportivos; 

um campo de basquetebol alcatroado; um campo de futebol de 7 de relva 

sintética com duas balizas colocadas em cada uma das extremidades 

longitudinais do campo e quatro colocadas nas linhas laterias (duas de cada 

lado); um espaço alcatroado polidesportivo, com duas balizas e quatro cestos 

de basquetebol; uma pista de atletismo com cinco corredores; uma caixa de 

areia e uma área destinada ao lançamento do peso.  

Desta forma, o espaço de aula não foi uma agravante para a realização 

da prática de ensino, visto que, no máximo, existiam duas turmas a ter aula de 

EF ao mesmo tempo e no mesmo espaço.  

Em relação à aparência das instalações da escola, estas apresentam-se 

um pouco antiquadas, talvez para preservar a sua natureza conservadora 

                                                           
3Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao 

Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da 
FADEUP: 2016-2017. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  
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filiada à religião católica, característica identitária da instituição. No entanto, as 

mesmas encontram-se em ótimo estado de manutenção, sendo inexistente 

qualquer tipo de inibição desta ordem para a prática pedagógica. 

No que diz respeito ao material de ensino, este também não foi um fator 

preocupante, pois a escola cooperante estava bem apetrechada. No entanto, 

ao contrário das instalações, muitos dos materiais estavam em mau estado de 

conservação, o que por vezes impediu o ensino de determinados exercícios, 

cujo foco se direcionava para uma componente de realização individual (por 

exemplo, uma bola para cada aluno, sendo que algumas delas estavam 

furadas ou vazias). Contudo, a escola dispunha de uma grande variabilidade de 

materiais característicos de diversas modalidades, inclusive no que diz respeito 

às matérias alternativas, como o corfebol e a patinagem, por exemplo. 

Desde a área geográfica onde a escola cooperante estava inserida, 

passando pelo estabelecimento em si, e acabando na comunidade educativa 

constituinte, não poderia estar mais satisfeita com a minha escolha e grata pelo 

que vivi neste ano de estágio. 

 

3.3.2. Núcleo de Estágio 

Segundo Queirós (2014), o EP pode ser entendido como terreno de 

construção da profissão. De acordo com a autora, é no contacto com os 

espaços reais que o EE conhece os contornos da profissão, tornando-se, 

pouco a pouco, um membro dessa comunidade educativa, denominada de 

comunidade prática. Deste modo, entende-se que o núcleo de estágio, 

constituído pelos EEs, PC e PO, devem funcionar como comunidades práticas, 

levando os estagiários a gerar novo conhecimento e novas competências 

(Batista & Queirós, 2013). 

Cada EE ficou responsável pela realização de todo o trabalho elaborado 

até ao momento de aula, isto é, a elaboração das três fases de planeamento 

(anual, unidade didática e aula), a intervenção prática na aula e a avaliação dos 

alunos. Para além disso, era nosso dever realizar uma reflexão de cada aula ou 

elaborar um diário de bordo que contivesse as nossas reflexões semanais. E, 

por fim, como a observar também se aprende, ao longo do ano tivemos de 

observar dez aulas lecionadas por cada um nós (EEs) e seis aulas do PC ou 
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outro professor experiente. Após cada observação devíamos refletir sobre a 

mesma, no sentido de melhorar a nossa prática pedagógica, pela identificação 

dos aspetos menos positivos, que também pudessem ocorrer nas nossas 

aulas; e pela anotação de estratégias adotadas, que enriquecessem a nossa 

atividade enquanto professores. Todos estes trabalhos realizados, ao longo do 

ano de estágio, passaram pela supervisão dos professores (cooperante e 

orientador). 

Tanto o PC como o PO têm como funções acompanhar, orientar e 

supervisionar as atividades práticas dos EEs. No entanto, a grande diferença 

entre ambos é que, o PC assume um papel preponderante na condução do EP, 

nomeadamente no acompanhamento do EE, estabelecendo a ponte entre este 

e as instituições, escola e FADEUP (Batista & Queirós, 2013).  

Embora os dois devam acompanhar o desenvolvimento da ação 

pedagógica dos EEs, o PC foi aquele que mais interveio neste processo de 

formação, pelo menos de um modo ativo e visível, uma vez que este se 

encontrava presente em todas as aulas que lecionámos. Para além disso, cada 

dúvida, dificuldade, necessidade, foi com o PC que eu falei em primeira 

instância, pois foi ele quem esteve lá todos os dias. E nós tivemos sorte com o 

nosso!  

Para ser sincera não sou pessoa de criar muitas expectativas acerca do 

que for. Gosto de ir assim, sem pensar muito, à descoberta. E assim foi em 

relação à escola e ao núcleo de estágio, incluindo os respetivos professores 

(cooperante e orientador). Mas se as tivesse formulado, penso que nunca iria 

supor que o nosso PC fosse tão “pai” como o foi. A verdade é que, sentia-me à 

vontade para esclarecer qualquer dúvida, problema, situação, mesmo que por 

vezes pudesse parecer totalmente descabida. Para mim isso é fundamental, 

isto é, sentir-me à vontade. Além do mais, alguns colegas de turma, que 

estavam noutras escolas a estagiar, por vezes queixavam-se que o respetivo 

PC não os “deixava” fazer o que queriam nem implementar nas aulas o modelo 

X ou Y. No nosso caso isso foi impensável, o nosso PC nunca nos impediu de 

nada. Aliás, ele até costumava dizer “são vocês os professores… força! 

Experimentem! Só colocando em prática é que percebem se resulta ou não”.  

Segundo Reina (2013), o PC tem muita responsabilidade na imagem 

que dá da EF aos futuros professores. Concordo e acrescento, não só da EF 
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como também do que é ser professor. Desta forma, à semelhança de Wenger 

(1998), penso que a ideia que o PC nos tentou transmitir foi a de um ser 

professor, sendo- “learning as becoming” (p.5).  

Relativamente aos meus colegas de núcleo de estágio, não podia ter 

ficado mais contente. Eramos três EEs, duas raparigas e um rapaz.  

Confesso que, quando saíram as colocações fiquei um pouco 

“assustada”, pois embora o colega já tivesse sido da minha turma no primeiro 

semestre do primeiro ano, nunca falamos muito. Em relação à colega, 

conhecia-a apenas de “vista”. Se houve algo que nos foi transmitido pelos 

professores e antigos estagiários, ao longo do primeiro ano de mestrado, foi 

que nos deveríamos apoiar bastante nos nossos colegas de núcleo de estágio, 

porque estes seriam uma ajuda fundamental ao longo do ano de EP. Não só 

pelo volume de trabalho que iriamos ter pela frente, mas também por “estarem 

no mesmo barco” e por serem aqueles que estariam lá em todos os momentos, 

altos e baixos.  

E assim foi. Aprendi e cresci bastante com ambos em todos os 

domínios. Deste ano de estágio, deles, de nós, fica a partilha, a boa disposição, 

a descontração, a entreajuda, a disponibilidade, e o melhor: a amizade.  

 

3.3.3. Turmas  

Durante este ano de estágio, cada um de nós, EEs, teve duas turmas 

por período: uma residente, sendo a mesma ao longo do ano letivo; e outra 

partilhada, em que, cada um de nós teve um momento do ano letivo para 

lecionar as aulas desta turma, de acordo com as normas de rotatividade, 

definidas por nós.  

No que diz respeito à turma residente, a minha foi do 10º ano. Para além 

desta, tivemos três turmas partilhadas. No primeiro período trabalhei com o 11º 

ano; no segundo período, com o 5º ano; e, por fim, no terceiro período, com o 

10º ano.  

De acordo com Mesquita e Rosado (2011), a única forma de atender 

verdadeiramente à igualdade de oportunidades entre indivíduos é equacionar 

as diferenças de cada um, no sentido de contemplar as suas necessidades.    
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Assim, no sentido de ficar a conhecer os alunos, decidi aplicar um 

questionário de caracterização individual, elaborado pelo nosso núcleo de 

estágio. O que me permitiu recolher informações relevantes sobre os alunos, 

tanto a nível pessoal (agregado familiar, contexto social, alimentação e saúde) 

como desportivo.  

 

3.3.3.1. Turma Residente 

A turma do 10º ano era constituída por trinta alunos, dos quais dezoito 

eram raparigas e os outros doze eram rapazes. A média de idade dos alunos 

da turma fixava-se entre os 15 e os 16 anos, existindo apenas dois alunos com 

17 anos, sendo estes repetentes. Apenas sete alunos pertenciam à mesma 

freguesia, os restantes estavam distribuídos por doze freguesias distintas. 

Embora a cultura não difira muito de freguesia para freguesia, o contexto social 

de cada um deles era diferente. 

Relativamente ao agregado familiar, não havia nenhum caso em que 

ambos os progenitores estivessem desempregados. Contudo, existiam duas 

alunas que não viviam com os pais: uma delas vivia com a irmã, o cunhado e o 

sobrinho; e a outra com a tia, os avós e a irmã.  

A nível da saúde, uma aluna representava aquele que considero um 

caso de especial atenção, pois por vezes podemos dizer algo ou ter atitudes 

que poderão ter mais impacto do que um sintoma de qualquer outra doença. 

Esta aluna apresentava-se com um estilo gótico e tomava um comprimido cuja 

função se designava ao tratamento de depressão. Desde logo, a minha 

atenção para com esta aluna foi redobrada. Porém, nunca revelou nenhuma 

atitude que condicionasse a aula e demonstrou ser sempre prestável. 

Após a primeira aula (aula de apresentação) consegui recolher algumas 

informações, a partir do que eles foram dizendo ao longo da mesma e assim, 

fiquei com algumas ideias relativamente ao comportamento da turma. 

Inicialmente diria que se caracterizava por um bom comportamento, mas 

depois de analisar os dados da ficha de caraterização, percebi que talvez 

estivessem retraídos por ter sido a primeira aula e ainda não se conhecerem 

uns aos outros, uma vez que a maior parte deles vinham de outras escolas 

(apenas sete alunos frequentavam a escola cooperante no ano anterior). 
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Contudo, ao longo das aulas esta atitude foi-se alterando e no final do primeiro 

período consegui perceber que os alunos estavam mais à vontade uns com os 

outros.  

Esta turma apresentava um nível motor muito abaixo do esperado. Para 

além disso, a predisposição que eles apresentavam para a prática e realização 

das tarefas era reduzida, assim como a falta de dinamismo e movimento 

durante a realização das mesmas. Talvez este tipo de comportamento se 

devesse ao facto de apenas sete alunos praticarem desporto fora da escola 

(três raparigas- dança; uma rapariga- andebol; um rapaz- hóquei; um rapaz- 

artes marciais; e, um rapaz- futebol). Deste modo, era sempre preciso instiga-

los a começar a realizar os exercícios ou a mexer-se um pouco durante a 

execução dos mesmos.  

Ao longo das aulas pude perceber que havia um grande 

constrangimento por parte de alguns alunos na realização das tarefas. 

Inicialmente, pensei que pudesse ser por causa das relações existentes entre 

os alunos desta turma, uma vez que eles estavam organizados por equipas 

escolhidas por mim e poderiam não se dar tão bem com alguns dos elementos 

da sua equipa. Esta foi a conclusão que fui tirando no decorrer das aulas, 

devido a algumas atitudes apresentadas por parte destes elementos que se 

mostravam, na maioria das vezes, retraídos. E, por isso, tive a necessidade de 

estudar as relações pessoais dentro da turma, através da aplicação do teste 

sociométrico. Este teste permite visualizar a cadeia de relações entre os alunos 

e identificar a atração e rejeição entre eles (Lira et al., 2016). 

Este tipo de comportamento poderia não só ter a ver com a dimensão da 

relação com os outros, mas também com a satisfação das restantes 

necessidades psicológicas básicas, sendo elas a autonomia e a competência. 

Assim, no sentido de perceber o porquê deste comportamento, e 

posteriormente conseguir melhorar o nível de entusiasmo e participação destes 

alunos, optei por realizar o meu estudo de investigação-ação orientado para 

estes dois temas: a sociometria e o nível de satisfação das necessidades 

psicológicas básicas nas aulas de EF. Concluindo que, a partir da análise dos 

resultados das escolhas dos alunos por afinidade, a turma dividia-se em quatro 

grupos e alguns dos alunos que apresentavam níveis de motivação mais 

baixos pertenciam a equipas cujos restantes elementos os excluíam. Após a 
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reformulação das equipas, a categoria “relação” é a que evidencia o nível 

médio de satisfação mais elevado. Além do mais, os dados não evidenciaram 

diferença estatisticamente significativa entre as equipas, o que me leva a crer  

que todos os alunos se encontravam bem nas suas novas equipas. 

 

3.3.3.2. Turmas Partilhadas 

3.3.3.2.1. 11ºano 

Esta turma era constituída por vinte e quatro alunos, dezassete rapazes 

e sete raparigas. As suas aulas aconteciam à segunda e à quinta-feira de 

tarde, após a hora do almoço. Como à segunda-feira nós (EEs) tínhamos aula 

na faculdade, neste dia, a aula desta turma era lecionada pelo PC. Assim, no 

meu caso, as modalidades a abordar foram definidas pelo mesmo, tendo sido o 

voleibol e o badmínton. 

Comparativamente à minha turma residente, o 11º ano era diferente em 

todos os domínios. Começando pelo interesse e dinamismo apresentado ao 

longo das aulas, sendo esta uma turma de desporto, já era de esperar que a 

sua entrega e envolvência nas aulas fosse evidente. Tanto que, os alunos 

acabavam de realizar um exercício e imediatamente estavam à minha volta a 

pedir e a questionar sobre a próxima atividade.  

Contudo, esta vontade toda de estar sempre em movimento e querer 

fazer mais e mais, por vezes, levava a que os alunos tivessem 

comportamentos fora da tarefa. Como por exemplo, estávamos a abordar o 

voleibol, apitava para acabar o exercício e para os alunos virem ter comigo mas 

estes levavam o seu tempo a aproximar-se, pelo caminho iam dando pontapés 

na bola, lançando-a ao cesto… nada de especial e sempre controlável, pois 

eram uma turma respeitadora e sabiam parar quando eram corrigidos. No 

entanto, era preciso chama-los constantemente à atenção sobre este aspeto e 

na minha turma residente este nunca tinha sido um assunto a ter em 

consideração, pelo menos no primeiro período, que foi quando trabalhei com 

esta turma partilhada também. 
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A nível motor esta turma não podia ser melhor, o que exigiu de mim um 

conhecimento mais aprofundado e específico das matérias, para corresponder 

às exigências dos alunos.  

No que diz respeito à modalidade de voleibol, os alunos desta turma 

encontravam-se maioritariamente ao mesmo nível. Contudo, havia pelo menos 

três alunos que se destacavam por estarem abaixo e outras três por estarem 

acima da média do desempenho da turma. Tendo este aspeto em 

consideração, decidi organizar os alunos em equipas, de modo a que estas 

fossem heterogéneas no seu núcleo e homogéneas entre si, oferecendo a 

todos oportunidade de prática e de participação equitativa.  

Relativamente ao badmínton, não tive este tipo de preocupações, pois o 

nível de desempenho apresentado pelos alunos era muito similar, embora as 

meninas apresentassem mais dificuldades. Deste modo, fiz apenas questão de 

organizar os jogos por géneros. 

Ao nível da relação entre os alunos, visto ser uma turma de 11º ano, já 

se conheciam bem uns aos outros e, por isso, este domínio não foi, de todo, 

uma questão preocupante, já que, não houve nenhuma aula em que eu 

sentisse que algum aluno era colocado de parte. Para além disso, enquanto na 

minha turma residente facilmente encontrei “grupinhos”, nesta turma partilhada 

nunca o identifiquei.  

Em relação às questões de autonomia, os alunos desta turma facilmente 

encontravam soluções para os problemas, sem me questionarem acerca deles. 

Por sua vez, na minha turma residente, se eu dissesse que o exercício era 3x3 

e uma determinada equipa só tivesse cinco elementos naquela aula, esta 

situação era logo razão suficiente para se dirigirem a mim e me questionarem 

sobre o assunto, solicitando a resposta para este “problema”. 

Desta feita, a minha experiência nesta turma foi bastante enriquecedora, 

principalmente sob o ponto de vista do desenvolvimento do conhecimento do 

conteúdo e do conhecimento pedagógico do conteúdo (Shulman, 1986). Tendo, 

por isso, exigido da minha parte um maior investimento no estudo da matéria, 

para que, no que diz respeito aos feedback(s) e ao momento de instrução, o 

tipo de informação fosse mais específica.  
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3.3.3.2.2. 5º ano 

Para mim, esta turma foi a que me proporcionou a experiência mais 

gratificante neste ano. Senti verdadeiramente o quão bom é receber mas, 

principalmente, o quão maravilhoso é dar.  

As turmas atribuídas ao nosso PC pertenciam todas ao ensino 

secundário. Deste modo, no sentido de temos a oportunidade de poder lecionar 

as aulas de uma turma do ensino básico, o PC e uma das professoras de uma 

turma deste nível de ensino concordaram em nos proporcionar esta 

experiência. Assim, todas as aulas contaram com a presença desta professora. 

O acompanhamento por parte desta docente também foi muito importante, pois 

esta já tinha sido a sua turma no ano anterior e, por isso, conhecia bem os 

alunos. Desta forma, sempre que necessário, poderíamos contar com o seu 

apoio e orientação.  

A turma era constituída por dezoito alunos, treze rapazes e cinco 

raparigas, perfazendo um número reduzido, e ideal, de alunos. A verdade é 

que, se na minha turma residente, constituída por trinta alunos, nunca senti 

necessidade que fossem menos, na turma do 5º ano, dezoito alunos era sem 

dúvida um bom número para se trabalhar. Neste sentido falo do 

comportamento, porque penso que este tenha sido o domínio em que mais 

trabalhei com esta turma.  

No que diz respeito ao empenho, os alunos desta turma eram bastante 

dedicados e interessados. Embora os momentos de instrução tivessem de ser 

rápidos e objetivos, para não originar comportamentos desviantes, nestes 

curtos instantes os alunos prestavam imensa atenção e no final da explicação 

colocavam sempre muitas questões. 

No primeiro período, esta turma esteve ao encargo do meu colega de 

estágio. Na maior parte das vezes em que desabafava comigo sobre as suas 

aulas o seu ar de descontentamento, devido ao comportamento dos alunos, era 

evidente. Deste modo, aos poucos começava a preparar-me para o desafio que 

vinha a caminho. 

A meio do período, o meu colega de estágio decidiu implementar a 

“Medalha de Fair Play”, no sentido de provocar uma mudança positiva no 

comportamento dos alunos. No final de cada aula, a medalha era atribuída 



3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

39 
 

àquele/a aluno/a cuja atitude ao longo da mesma tivesse sido exemplar. Na 

aula seguinte, o aluno que a tinha recebido deveria trazê-la, no sentido de 

poder ser atribuída a outro colega. 

Optei por dar continuidade a esta dinâmica implementada pelo meu 

colega. Contudo, nas primeiras aulas percebi que havia certos comportamentos 

que ainda não estavam ultrapassados, por exemplo: enquanto eu explicava o 

exercício, existia sempre algum aluno a falar com o amigo do lado, e por isso, 

chamava-os à razão, mas entretanto outros alunos começavam também a 

falar, e assim sucessivamente. Comecei a calar-me e a esperar que todos 

também o fizessem para eu poder falar. A situação começou a melhorar, porém 

as aulas de quinta-feira continuavam a ser um “caos”. Esta era uma aula à 

tarde, a última do dia, e os alunos apresentavam-se sempre muito barulhentos 

e irrequietos. Para além disso, era o dia em que o pavilhão estava mais 

preenchido, três turmas em situação de aula ao mesmo tempo. No entanto, isto 

não poderia ser motivo para as aulas terem um desenvolvimento menos 

positivo.  

Considero-me uma pessoa bastante paciente, não gosto de berrar e não 

penso que essa seja a melhor maneira de resolver as situações. Por isso, 

como forma de os levar a perceber que a sua atitude não estava a ser a mais 

correta, nas primeiras semanas, houve duas aulas de quinta-feira em que 

decidi não atribuir medalha de fair play a nenhum aluno, pois nenhum era 

merecedor da mesma. 

E assim, ao longo das aulas, a sua conduta foi melhorando. Contudo, 

ainda não estando satisfeita com a totalidade dos alunos, e no sentido de 

premiar aqueles que tinham melhorado substancialmente a sua atitude, decidi 

criar o quadro do bom comportamento e as respetivas medalhas (anexo 5). 

Para implementar esta estratégia, optei por entregar uma folha a cada aluno, 

intitulada “Contrato de Bom Comportamento” (anexo 6), com as regras que 

deveriam ser respeitadas para receberem um visto na tabela do bom 

comportamento. Ao fim de três aulas consecutivas com este sinal positivo, 

tinham direito a receber uma medalha de bom comportamento. Assim, não era 

apenas um aluno que podia ser premiado, mas antes vários. Deste modo, 

consegui conquistar mais alunos. 
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Nas aulas seguintes, os alunos passaram a estar ao meu lado e não à 

minha frente. Logo após chegarem ao balneário e deixarem as suas mochilas 

vinham imediatamente para ao pé de mim para me ajudar a colocar o material 

no espaço; enquanto explicava um exercício e alguns tentavam estabelecer 

conversas, outros pediam para que eles se calassem para ouvir o que eu 

estava a dizer; uma das alunas que não era muito participativa nas aulas 

começou a sair da mesma com a cara rosada, passou a empenhar-se mais; e, 

os alunos que inicialmente estavam sempre a vir ter comigo e faziam muitas 

“queixinhas”, nas últimas aulas o mesmo já não acontecia, pois essa era uma 

das regras que deviam respeitar para ter um bom comportamento. 

 

3.3.3.2.3. 10º ano 

Esta turma era constituída por vinte e nove alunos, dois quais, apenas 

quatro eram raparigas. As suas aulas aconteciam à terça e à sexta-feira, 

ambas as aulas antecedentes às da minha turma residente.  

Tanto numa turma como noutra, a modalidade a ensinar foi o futebol, e, 

em ambas detetei dois níveis de desempenho distintos, de acordo com os 

critérios definidos por Garganta et al. (2015). Contudo, na turma partilhada, a 

diferença entre os níveis era maior e a divisão da mesma era quase pela 

metade. Por outro lado, na turma residente, apenas seis alunos se 

encontravam num nível de desempenho superior aos restantes. No entanto, a 

diferença entre os respetivos níveis não era tão acentuada como na turma 

partilhada.   

As primeiras aulas do período foram difíceis, os alunos chegavam ao 

local de exercitação e falavam uns com os outros ou pegavam no material da 

aula e começavam a dispersar. Não havia regras. Por outro lado, a vontade e o 

empenho em participar nas atividades da aula eram evidentes.  

A nível motor esta turma não era tão boa com o 11º ano mas estava 

acima da minha turma residente. Neste sentido, a minha intervenção relativa ao 

conteúdo não foi tão aprofundada e específica como no 11º ano, mas foi mais 

insistente e variada do que na minha turma residente.  

Ao nível da relação entre os alunos, este domínio não foi uma questão 

preocupante. No entanto, consegui identificar dois alunos que poderiam 
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provocar alguns conflitos, um por jogar bem e não ter muita paciência com os 

erros dos colegas, evidenciando mau perder, e outro por não ser bom a nível 

motor mas por querer evidenciar-se e excluir alguns alunos da turma.   

Relativamente às questões de autonomia, inicialmente os alunos 

dirigiam-se muitas vezes até mim para resolver algumas questões, que surgiam 

ao longo da aula. Contudo, ao longo do tempo fui passando a ideia que 

deveriam tentar resolver essas dúvidas intra equipa. Por conseguinte, a meio 

da unidade temática, senti que os alunos estavam cada vez mais envolvidos na 

dinâmica da aula e facilmente se organizavam enquanto equipa e geriam o 

espaço e o material de acordo com as atividades a realizar, sem que fosse 

necessária a minha intervenção.  

Neste sentido, a minha experiência nesta turma foi bastante 

enriquecedora, pois tive oportunidade de descentralizar o meu papel nas aulas, 

passando a ser os alunos a desempenhar o papel principal.  
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4.1. Ser Professor Hoje 

Um professor. Um aluno. Uma criança. Uma pessoa. Qual destas um 

professor não foi? Qual destas um professor não é? De facto, o ser humano é 

um ser complexo e em transformação. Mas para sobrecarregar esta 

complexidade, o homem pode escolher ser professor, um ser multifacetado 

que, ao contrário de qualquer outra profissão, trabalha com “aquilo” que um dia 

já foi e ainda o é- estudante.  

O professor de ontem, naturalmente não será o melhor professor nos 

dias de hoje. A sociedade e o conhecimento estão em constante mudança e 

atualização. Neste sentido, a aprendizagem confere um caráter transformativo 

(Wenger, 1998), e o que resultava ontem, hoje já não faz sentido e amanhã 

não será reconhecido.  

Com efeito, o bom professor é aquele que está em constante atualização 

e aperfeiçoamento (Santos, 2004), razão pela qual ainda é estudante. Este 

professor não só ensina como também aprende ao ensinar (Freire, 1996).  

Atualmente, a função de ensinar já não se baseia apenas na simples 

passagem do saber, mas sim, no fazer aprender algo a alguém (Roldão, 2007). 

Dada a complexidade e heterogeneidade da sociedade contemporânea (Fartes 

& Santos, 2011), os professores necessitam de uma maior autonomia, 

vinculada a uma sensibilidade capaz de entender o outro (Monteiro et al., 2010) 

e enfrentar os desafios com que são confrontados diariamente. Neste sentido, 

a reflexão surge como meio de condução para a ação autónoma do professor 

(Alarcão, 1996). Desta forma, o professor deve tornar-se um “prático reflexivo”, 

envolvendo-se num processo de aprendizagem contínua pela sua experiência, 

e sua reconstrução, através da reflexão (Schon, 1992).  

Para além da reflexão na ação e sobre a ação (Schon, 1992), o 

professor deve também desempenhar atividades prospetivas que caem sob o 

domínio da reflexão para a ação (Alarcão, 1996). Com efeito, o professor 

reflexivo não só reflete sobre o que acontece no momento ou o que aconteceu, 

como também reflete sobre o que poderá acontecer. Assim, é possível adequar 

a prática docente à concretização do pretendido, não obstante da 

imprevisibilidade do contexto de ensino e aprendizagem.  
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Ninguém ensina o que não sabe. Para se ser professor é preciso 

dominar o conteúdo, conhecer a matéria. No entanto, isto não chega. Segundo 

Roldão (2007), “o professor profissional (…) é aquele que ensina não apenas 

porque sabe, mas porque sabe ensinar” (p.101), é preciso que haja um 

tratamento pedagógico do conteúdo (Shulman, 1986). Por isso se diz que no 

ensino não há receitas, cada caso é um caso, cada turma é uma turma. O que 

resulta para uns, não é eficaz para outros. Assim, para além de ter o 

conhecimento da matéria, o professor deve adaptá-la às características dos 

alunos. Segundo Estanqueiro (2015), “os melhores professores adotam estilos 

de ensino diferentes consoante as necessidades dos alunos” (p.99). 

Para além disso, o professor deve estar envolvido no meio de ensino, de 

modo a compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se na 

profissão e aprender com os colegas mais experientes. Pois, é na escola e no 

diálogo com os outros professores que se aprende a profissão (Lave & 

Wenger, 1991).  

O bom professor é aquele que tem a capacidade de se relacionar e 

comunicar com os alunos. E também a serenidade de quem é capaz de se dar 

ao respeito conquistando os alunos para o trabalho escolar (Nóvoa, 2009). De 

acordo com Estanqueiro (2015), “o modo de falar condiciona o modo de 

escutar” (p.90) 

Segundo Nóvoa (2009), “no ensino, as dimensões profissionais cruzam-

se sempre, inevitavelmente, com as dimensões pessoais” (p.31). Com efeito, o 

trabalho do professor não deve ser isolado da vida, pois é para isso que nós 

aprendemos, para viver melhor. Assim, o professor deveria perguntar-se: “vou 

ensinar isto para quê? Isto vai ser preciso para quê?”. E neste campo penso 

que nós, professores de EF, temos um papel particular na vida dos alunos.  

A única disciplina que educa através do corpo é a nossa, o corpo que é 

a imagem da nossa pessoa (Bento, 1987). O professor de EF, conforme a 

palavra nos diz, não só ensina, como também educa. Para Nóvoa (2009), 

“educar é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, tantas vezes 

lhe foram traçadas como destino pelo nascimento, pela família ou pela 

sociedade” (p.31). 
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O professor de EF, através do desporto, permite uma formação integral 

do aluno (Bento, 2003). Para mim, o que me deixaria mais feliz enquanto 

professora seria ver o aluno crescer enquanto pessoa.  

No meu entender, o objetivo do professor de EF não deve ser apenas 

ver o aluno a realizar o passe de ombro com o cotovelo levantado, afastado do 

tronco e o pé contrário ao braço que remata à frente. Claro que os nossos 

feedback(s) durante as aulas serão direcionados para tal. No entanto, o que eu 

considero realmente importante é proporcionar aos alunos um momento do dia 

em que eles sejam eles, que sejam livres, que sejam criativos, que arrisquem! 

E que transponham isso para o seu dia-a-dia. Porque a vida é isso. A vida é um 

jogo, feita de tomadas de decisão.  

De acordo com Freire (1967), a educação desperta a mudança nas 

pessoas, sendo estas o meio de transformação do mundo. Deste modo, 

enquanto professora de EF o meu objetivo será sempre, através do desporto, 

formar os alunos de valores, princípios e competências preponderantes para o 

seu crescimento na sociedade. 

 

4.2. Organização do Processo de Ensino e Aprendizagem  

4.2.1. Conceção 

O primeiro passo que o professor deve tomar, antecedente ao 

planeamento, é analisar os programas de ensino, baseando-se na conceção e 

nos conteúdos explanados. Com esta análise, pretende-se planificar as 

indicações presentes no programa, de acordo com as categorias didáticas- 

objetivos, conteúdo e método. Desta forma, o professor deve cumprir as tarefas 

centrais da docência, sendo estas, a planificação, a realização, a análise e a 

avaliação do ensino (Bento, 2003).  

Na vida, em qualquer situação, não se deve passar à frente tarefas 

essências. Isto é, não se deve fazer algo sem primeiro ter noção de o que fazer 

e como fazer. Por essa mesma razão, Bento (2003) afirma que “o ensino é 

criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na realidade” (p.16). 

Deste modo, antes de planear comecei por analisar o programa nacional 

de educação física (PNEF). Este documento pertence ao “nível das indicações 
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gerais e centrais” (Bento, 2003, p. 19) para o planeamento e preparação do 

ensino. Por ser geral e proveniente do nível central, é igual para todas as 

instituições escolares. Neste sentido, ao longo da minha preparação para o 

planeamento do processo de ensino e aprendizagem, fiz uma leitura do 

documento, tendo em conta a modalidade e o ano de escolaridade a lecionar. 

Porém, tendo em consideração o nível de desempenho dos alunos da minha 

turma, o PNEF serviu apenas de bússola, para me situar na planificação do 

ensino. E penso que esta tenha sido a minha maior dificuldade nesta etapa, 

isto é, não ser um “mero recetor passivo de programas” (Bento, 2003, p. 25) e 

interpretar e adequa-lo ao contexto em que estava inserida. Na medida em 

que, muito embora a minha turma residente fosse do 10º ano, o nível de 

desempenho dos mesmos enquadrava-se muito abaixo das exigências 

requeridas para o referido ano de ensino.   

Por essa razão, o planeamento requer a análise do “nível das indicações 

locais” (Bento, 2003, p. 19), isto é, o estudo do Projeto Educativo de Escola, o 

Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades e o Planeamento Curricular 

de Educação Física. Estes programas, ao contrário do PNEF, são mais 

específicos e são únicos, isto é, diferem de escola para escola. Deste modo, 

uma vez que o planeamento do processo de ensino e aprendizagem deve ser 

pensado e realizado tendo em conta o contexto, a próxima tarefa do professor 

é interpretar os documentos pertencentes aos dois níveis de programação e 

provocar a simbiose entre os mesmos. E esta é parte mais complicada, devido 

à extensão dos documentos e à falta de uma maior objetivação. Ou muito 

provavelmente, à minha falta de experiência e capacidade de 

operacionalização.  

Contudo, uma vez que “(…) o planeamento pode e deve contribuir, por 

um lado, a implicar o aluno no processo de aprendizagem e, por outro, a 

atender a diversidade de capacidades motoras existente na turma” (Arévalo & 

Arribas, 2010, p. 12), no momento de planear privilegiei as informações 

oriundas da ficha de caracterização dos alunos e da informação recolhida nos 

momentos de avaliação diagnóstica  
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4.2.2. Planeamento  

O planeamento faz parte da organização do processo de ensino e 

aprendizagem, pois é um recurso utilizado pelo professor como auxílio na 

preparação e condução desse processo educativo. Deste modo, o 

planeamento serve de apoio e tem como função orientar o professor ao longo 

da sua prática pedagógica (Bento, 2003). 

O ato de planear carece de uma fase inicial de análise e reflexão. Para 

tal, é preciso proceder à análise do meio em que o planeamento ganhará vida; 

perceber quais as necessidades dos seus constituintes; visualizar o que deve 

ser melhorado; estabelecer objetivos; saber qual o espaço e os recursos 

disponíveis; e, por fim, antes de colocar em prática, deve-se avaliar o 

planeamento no sentido de perceber se o mesmo é exequível. De acordo com 

Oliveira (2007) "planear é pensar sobre aquilo que existe, sobre o que se quer 

alcançar, com que meios se pretende agir” (p.21). No fundo, ao planear, cria-se 

uma imagem antecipadora daquilo que se quer colocar em prática no futuro, 

tendo em conta o presente. Por isso, é importante que o planeamento seja 

pensado segundo o contexto em que será executado, considerando as suas 

características. 

O planeamento educacional ocorre a três níveis: anual, unidade didática 

(UD) e aula (Bento, 2003). O grau de especificidade vai aumentando, 

respetivamente, por isso, a relação entre os mesmos deve ser evidente e 

coerente. 

 

4.2.2.1. Planeamento Anual  

Conforme referi inicialmente, o planeamento serve de orientação para o 

professor, na medida em que lhe permite situar o ensino no tempo. Por vezes 

surge a vontade de ensinar tudo e conceber o ensino de uma panóplia de 

modalidades. No entanto, a aprendizagem, que é o propósito da nossa 

atuação, poderia ser influenciada negativamente. 

O planeamento é um ato de reflexão, como tal, permite-nos pensar e 

periodizar o processo de ensino e aprendizagem. Durante este ano de estágio, 

quando por vezes surgia a vontade de ensinar tudo, por outro lado tinha em 
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consideração o número de aulas por semana e o tempo de aula. Este aspeto 

fez-me parar para pensar sobre as prioridades e as minhas crenças, com base 

na minha curta experiência de vida como professora.   

Na primeira semana de aulas, o planeamento anual foi uma das 

primeiras propostas de trabalho a realizar, necessárias para o cumprimento de 

um processo de ensino e aprendizagem positivo. Nessa altura lembro-me de 

pensar: “E agora? Por onde devo começar?”. Era a primeira vez que me via a 

planear algo a tão longo prazo: um ano letivo. O facto de ter realizado esta 

tarefa com a ajuda dos meus colegas de núcleo de estágio facilitou este 

começo inundado de questões. 

De um modo generalista, o planeamento anual refere-se à escolha das 

modalidades a abordar e sua distribuição pelo tempo de aulas durante o ano 

letivo (Bento, 2003). Deste modo, comecei por contabilizar o número de aulas 

disponíveis, tendo em conta as devidas interrupções letivas e os feriados 

nacionais, presentes no calendário escolar. Uma vez estabelecido o número de 

aulas e após a análise da proposta curricular do PNEF e da escola cooperante, 

procedi à escolha das modalidades a ensinar.  

O plano curricular da escola cooperante engloba uma grande 

variabilidade de oferta, inclusive das matérias alternativas, assim denominadas 

pelo PNEF. Como as questões do espaço de aula e material não foram uma 

condicionante neste processo, restava-me resgatar a perspetiva dos alunos. O 

problema é que a minha turma residente gostava tanto de EF e os alunos 

tinham opiniões tão semelhantes (não estivesse eu a ironizar), que as 

modalidades que obtiveram mais votos no parâmetro da preferência foram 

também aquelas que se destacaram no grupo das menos apreciadas. 

A escolha das modalidades a abordar surgiu, assim, dos vários 

elementos integrantes deste processo: o PNEF e o plano curricular da escola 

cooperante; as atividades da escola (corta-mato e ExpoColgaia); as 

preferências dos alunos da minha turma residente; e as minhas preferências. 

De seguida, tomei em consideração a periodização do ensino de cada 

uma das modalidades. “Qual será o tempo necessário para ensinar cada uma 

das modalidades?”. Esta foi mais uma das questões que surgiu no momento de 

edificar o planeamento anual. 
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Para mim, de acordo com a experiência vivida na licenciatura, não 

interessa ter uma grande oferta de modalidades se o tempo para ensinar e 

praticar cada uma delas for reduzido. Com efeito, um dos prossupostos da 

investigação em ensino é que o tempo de prática de determinado conteúdo é 

uma das variáveis mais significantes em relação à aprendizagem dos alunos 

(Rink et al., 1991). Deste modo, como o tempo de aula era reduzido, o que eu 

estipulei foi no máximo catorze aulas e no mínimo nove. A minha vontade era 

prolongar o número máximo de aulas para ensinar a matéria com calma e 

permitir que os alunos tivessem tempo para assimilar os conteúdos e os 

pudessem experimentar e praticar, objetivando o seu desenvolvimento. No 

entanto, visto que a EF não era a disciplina preferida dos alunos da minha 

turma residente, a permanência prolongada numa determinada modalidade 

poderia levar a uma maior desmotivação por parte dos alunos.  

Por fim, a decisão da distribuição das modalidades pelo tempo (ano 

letivo), teve por base as questões climatéricas e as atividades a desenvolver na 

escola, referidas anteriormente. Neste sentido, o quadro que se segue 

representa o conjunto de modalidades ensinadas, distribuídas pelos diferentes 

momentos letivos e respetivas turmas: 
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Quadro 1- Modalidades Tratadas 

 

Turma Residente Turmas Partilhadas 

10º ano 11º ano 5º ano 10º ano 

1º Período 

Andebol  

(9 aulas) 

Voleibol  

(9 aulas) 

  

Atletismo- 

resistência 

aeróbia (7 aulas) 

Atletismo- 

resistência 

aeróbia (7 aulas) 

Badmínton  

(10 aulas) 

Badmínton  

(10 aulas) 

2º Período 

Voleibol  

(14 aulas) 

 

Basquetebol 

(13 aulas) 
 

Atletismo- salto 

em comprimento 

(5 aulas) 

Dança  

(9 aulas) 

Badmínton  

(11 aulas) 

3º Período  
Futebol  

(12 aulas) 
  

Futebol 

(12 aulas) 

 

O planeamento representa um documento que guia o processo de 

ensino e aprendizagem, que se encontra inacabado, vivo e dinâmico (Ferrari, 

2011), devido ao inesperado do processo real do ensino (Bento, 2003).  

Tendo em conta esta imprevisibilidade retratada pelo contexto do ensino, 

ao longo do ano, o planeamento anual sofreu algumas alterações. Por 

exemplo, no que diz respeito ao número de aulas destinadas para cada uma 

das modalidades, devido a visitas de estudo que os alunos foram tendo durante 

o ano ou pela necessidade de os alunos passarem mais tempo a exercitar 

determinada matéria pelas dificuldades evidenciadas. Contudo, as modalidades 

a tratar foram aquelas que tinham sido projetadas. 
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4.2.2.2. Planeamento da Unidade Didática 

O ato de planear pode ser realizado de diversas formas. No entanto, a 

execução do planeamento da UD teve por base o modelo de estrutura de 

conhecimento (Vickers, 1990). Segundo a autora, este tem como finalidade 

apoiar o professor no planeamento e processo de ensino e aprendizagem das 

distintas modalidades físicas desportivas. Desta forma, o mesmo compreende 

três fases: análise, decisão e aplicação. A primeira é constituída por três 

módulos: análise da modalidade/estrutura do conhecimento, análise do 

contexto e análise dos alunos. A segunda refere-se a quatro módulos: extensão 

e sequência de conteúdos, definição dos objetivos, configuração da avaliação e 

desenho de atividades de aprendizagem/progressões. A última fase 

corresponde ao módulo oito, isto é, a aplicação prática de todos os 

conhecimentos, materializada nas grelhas de planos de aula, avaliações e 

outros documentos de suporte à aula.  

O planeamento serve de guião para o professor, e foi exatamente isso 

que senti durante o planeamento das aulas. Sempre que tinha alguma dúvida 

relativamente à modalidade ou à periodização das aulas, revisitava o 

planeamento da unidade em questão e rapidamente esclarecia as minhas 

incertezas. Por isso, cada módulo deste modelo de estrutura de conhecimento 

assume um papel importante.  

A fase da análise permitiu que eu aprofundasse os meus conhecimentos 

ao nível de cada uma das modalidades e conhecesse melhor a escola 

cooperante e os alunos. Este facto facilitou a minha tarefa na fase de decisão.  

Não obstante, a maior dificuldade centrou-se na realização do módulo 

quatro, o primeiro módulo da fase de decisão, referente à extensão e 

sequência dos conteúdos. Uma vez decidido o número de aulas da modalidade 

em questão, no momento da realização do planeamento anual, este módulo 

destina-se apenas à escolha dos conteúdos a abordar e sua distribuição pelas 

diferentes aulas, atribuindo-lhes uma função didática. O seguinte excerto do 

diário de bordo, reflete estas indagações iniciais: 

“Após a realização da autoavaliação procedi à elaboração 

da extensão e sequência de conteúdos da unidade 

temática da referida modalidade. Durante a elaboração da 
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mesma foram várias as questões que surgiram, 

nomeadamente devido ao tempo de aula e ao nível de 

jogo da turma.” 

(Diário de Bordo, 2ª semana, UD Andebol, 18 de 

setembro) 

Este módulo subordinado à extensão e sequência dos conteúdos é 

aquele que melhor espelha o planeamento enquanto guião do professor, pois 

permite situar o professor no tempo e no processo de ensino e aprendizagem. 

Para além disso, permite que se evite o improviso. Não obstante, a minha 

maior dificuldade durante esta fase do planeamento foi perceber quantas aulas 

deveria ter cada UD e qual o número de aulas necessário para ensinar 

determinado conteúdo. No entanto, ao longo do ano fui percebendo que 

apenas se consegue ter noção deste aspeto com o decorrer das aulas. 

Exemplo disso é o excerto do diário de bordo apresentado de seguida: 

“Porém, refletindo sobre o que tem sido o desempenho 

dos alunos ao longo das aulas, considerei que o remate 

não fosse acrescentar muito valor ao jogo por eles 

realizado, isto porque na semana anterior tinha 

introduzido o amorti e o encosto e percebi que maior parte 

deles tinha dificuldades em realizar estes batimentos. 

Neste sentido, preferi dar continuidade à exercitação 

destes dois batimentos nas restantes aulas, até ao dia da 

avaliação sumativa.” 

(Diário de Bordo, 14ª semana, UD Badmínton, 11 de 

dezembro) 

 Por esta razão, Piletti (2004) afirma que o planeamento deve “ser 

flexível, isto é, dar margem para possíveis reajustamentos sem quebrar a 

unidade e a continuidade” (p.75). 

Embora todos os momentos do planeamento sejam importantes, 

considero que o módulo sete foi o que mais me viabilizou a elaboração dos 

planos de aula. A finalidade deste módulo é decidir acerca das atividades de 

aprendizagem e sua progressão para que o aluno possa alcançar os objetivos 
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definidos para a UD, tendo sempre presente o nível de desempenho dos 

alunos. Assim, neste módulo são definidas as atividades da aula relativas aos 

conteúdos a abordar ao longo da UD, permitindo que o processo de ensino 

aprendizagem siga uma linha lógica e coerente, de modo a que não se avance 

partes essenciais do percurso de aprendizagem, por parte dos alunos.  

De acordo com Rink et al. (1991), os alunos desempenham melhor a 

tarefa final quando ao longo das aulas a mesma vai sendo desenvolvida 

progressivamente, aumentando grau de dificuldade. O autor define este 

processo como “desenvolvimento do conteúdo” (content development). Para o 

efeito, o autor define três conceitos como facilitadores da aprendizagem 

(Mesquita & Graça, 2011), sendo eles os seguintes: progressão, refinamento e 

aplicação. 

O primeiro diz respeito à manipulação das condições de prática ou o 

foco de intenção da tarefa (Rink et al., 1991). Assim, a estruturação de 

progressões tem por base a manipulação da complexidade ou da dificuldade 

das tarefas, mantendo a lógica do simples para o complexo, do fácil para o 

difícil e do conhecido para o desconhecido (Mesquita & Graça, 2011). 

Ao contrário do anterior, o conceito de refinamento não se destina à 

alteração das condições de prática (Rink et al., 1991). Neste caso, o foco da 

tarefa será o modo de desempenho de determinado elemento de execução 

motora (Mesquita & Graça, 2011), por exemplo: “realiza o passe com a parte 

interna do pé”. Com efeito, o conceito de refinamento representa a 

operacionalização pela especificidade de determinada tarefa (Mesquita & 

Graça, 2011). 

Relativamente ao conceito de aplicação, este baseia-se na realização do 

movimento em situação de jogo (Rink et al., 1991), permitindo a sua 

contextualização e conferindo-lhe significado (Mesquita & Graça, 2011). 

Assim, a escolha das atividades a realizar durante e ao longo das aulas 

teve por base estes três conceitos definidos no modelo desenvolvimental de 

Rink (2003). 

À semelhança do planeamento anual, a planificação da UD também 

sofreu alterações, conforme se pode comprovar no excerto do diário de bordo 

que se segue: 
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“Por falar em próxima aula, esta não vai seguir o rumo 

destinado na grelha de extensão e sequência dos 

conteúdos da UD de badmínton. Como nesta semana 

faltaram muitos alunos e a cada aula tenho ensinado um 

batimento diferente, sinto que as sequências e o jogo 1x1 

necessitam de mais tempo de exercitação para que os 

batimentos aprendidos até então sejam bem executados 

nesta forma de jogo.” 

(Diário de Bordo, 13ª semana, UD Badmínton, 4 de 

dezembro)   

Em suma, o planeamento da UD representa a “(…) ponte entre as 

intenções educativas e os meios estabelecidos no currículo com a prática da 

aula” (Arévalo & Arribas, 2010, p. 11), tendo em conta a modalidade a abordar.  

 

4.2.2.3. Plano de Aula  

 

O plano de aula é o nível de maior especificidade, sendo por isso o de 

“(…) maior detalhamento do planeamento didático.” (Fonseca, 2015, p. 64). 

O planeamento discorre de dois momentos: o da idealização e o da 

ação. Contudo, no primeiro, não se deve cair no erro do idealismo (Fonseca, 

2015). Todos os níveis de planeamento devem ser realistas, isto é, possíveis 

de colocar em prática. Neste caso, o palco de ação do planeamento é a aula. É 

neste ambiente que o processo de ensino e aprendizagem, anteriormente 

planeado, ocorre. Desta forma, quanto mais apropriado ao contexto for o 

planeamento, melhor será a aula. 

Segundo Fonseca (2015), a aula deve organizar-se “(…) em três 

momentos, início, meio e fim, que apesar de terem características próprias, se 

relacionam entre si” (p.65).  

Por sua vez, Bento (2003) afirma que a aula, normalmente, estrutura-se 

em três partes: parte preparatória, parte principal e parte final. 

Tradicionalmente, a parte inicial refere-se ao aquecimento ou ativação 

geral. Contudo, nas minhas aulas, optei por começar com uma pequena 

introdução sobre os conteúdos a abordar na aula e a comunicação do primeiro 
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exercício. De acordo com Bento (2003), “uma das tarefas mais importantes do 

professor, no início da aula, é a comunicação aos alunos dos objetivos e 

atividades que nela se vão desenvolver” (p.154). Assim, este momento servia 

de preparação para os exercícios a realizar e de ligação para a segunda parte 

da aula. 

A fase intermédia ou, de acordo com Bento (2003), a parte principal da 

aula, representa “o momento da construção do conhecimento, em que se 

desenvolvem atividades relativas aos conteúdos da disciplina com enfase 

específico nos objetivos específicos da aula” (Fonseca, 2015, p. 66). É nesta 

parte da aula que o professor tem a tarefa de realizar os objetivos da mesma 

(Bento, 2003). Normalmente, nesta fase da aula os exercícios tinham maior 

duração e era o momento em que eu transmitia mais feedback(s), no sentido 

de corrigir ou otimizar a performance dos alunos. 

Por último, o terceiro momento diz respeito à parte final da aula, “que 

tradicionalmente compreendia a volta à calma.” (Fonseca, 2015, p. 66). Porém, 

nesta fase da aula optava por refletir com os alunos sobre o trabalho 

desenvolvido, tendo em conta os exercícios realizados e as questões patentes 

ao bom funcionamento da aula, quando necessário, no sentido de evitar 

determinados comportamentos nas aulas seguintes. Para além disso, por 

vezes aproveitava por conversar com os alunos sobre o que iria ser alvo de 

abordagem na aula seguinte. Em conformidade, nas palavras de Bento (2003), 

“no final da aula o professor procede ao seu balanço, avalia a disciplina, os 

resultados e deficiências gerais, destaca aspetos relevantes e faz a ligação 

com as próximas aulas” (p. 160). 

O ato de planear antecede a ação (da aula), no entanto, não é o único 

momento em que ocorre. O planeamento didático acontece antes, durante e 

depois das aulas (Fonseca, 2015). Por esta razão, o planeamento deve ser 

flexível, permitindo a sua alteração a qualquer momento, pois cada aula é 

diferente da anterior. Como tal, as respostas dos alunos em cada uma delas 

deve ser considerada, no sentido de cumprir a principal função do 

planeamento, isto é, “organizar eficazmente o processo didático” (Arévalo & 

Arribas, 2010, p. 10).  

O plano da EF apresenta-se como esquema de referência para a 

elaboração do projeto da aula (Bento, 2003). Neste sentido, o planeamento das 
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aulas teve sempre como orientação o que outrora tinha sido projetado na UD, 

no entanto, considerando sempre as características e respostas evidenciadas 

pelos alunos durante as aulas, conforme apresentado no excerto do diário de 

bordo que se segue: 

“Tudo o que é novidade para esta turma, associado ao 

desporto, representa um enorme ponto de interrogação 

nas suas cabeças. (…) cada vez que pretendo introduzir 

um conteúdo ou apresentar uma situação de 

aprendizagem que os alunos nunca tenham realizado, 

para além da sua apresentação, devo também proceder à 

sua demonstração. Acrescido a este aspeto, no momento 

de planear a aula, devo evitar incluir outros conteúdos, 

para que os alunos percebam e tenham tempo para 

praticar aquilo que lhes está a ser ensinado.” 

(Diário de Bordo, 6ª semana, UD Andebol, 16 de outubro) 

Para além deste aspeto, o maior problema encontrado durante a 

planificação das aulas, principalmente no início do ano, apresenta-se no 

seguinte excerto do diário de bordo:  

“Durante o planeamento da aula, as minhas dúvidas 

basearam-se quase sempre no fator “tempo de aula”. 

Uma vez que o tempo útil de aula é de 43 minutos (…)” 

(Diário de Bordo, 2ª semana, UD Andebol, 18 de 

setembro) 

Naquele momento, tendo em conta a modalidade e os conteúdos a 

ensinar, optei por adotar a seguinte estratégia: 

“Na aula seguinte optei por estruturar os exercícios em 

circuito e manter a turma dividida nas mesmas equipas da 

aula anterior(…)” 

(Diário de Bordo, 2ª semana, UD Andebol, 18 de 

setembro) 
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Além destes aspetos, também houve momentos em que, na própria 

aula, foi necessário alterar o rumo da mesma:  

“(…) percebi logo que a aula não ia decorrer conforme o 

planeado. Ao planear a aula, a minha ideia principal era 

apresentar-lhes primeiro o conteúdo no final da sua 

execução, como se pretende ver no jogo 5x5, e depois, 

durante aula, descompô-lo em exercícios mais básicos e 

com menos pessoas para que todos percebessem a 

movimentação base. No entanto, como este exercício 

levou muito tempo a ser compreendido e não estava a ter 

o resultado desejado, optei por avançar para o próximo 

exercício (…) Ainda nesta aula era suposto realizar mais 

um exercício, sendo este uma progressão do anterior, no 

entanto, como perdi muito tempo a explicar os exercícios 

anteriores e senti que os alunos não estavam a 

corresponder aos mesmos do modo que eu pretendia, 

avancei para o último momento de aula, jogo 5x5.” 

(Diário de Bordo, 3ª semana, UD Andebol, 25 de 

setembro) 

De acordo com Bento (2003), “(…) planeamento e preparação são uma 

coisa, e realizar no ensino o ‘planificado’ é outra” (p. 115). Com efeito, ser 

professor de EF implica saber lidar com a imprevisibilidade das situações e das 

pessoas (Roldão, 2008), procurando responder aos acontecimentos 

inesperados que ocorrem durante o processo de ensino e aprendizagem.  

 

4.2.3. Afetivamente Ensinando  

4.2.3.1. Respeitamo-nos  

Desde o primeiro dia de aulas nunca pensei que este seria um problema 

com a minha turma:  
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“Quando acabou a aula, comentei com o professor 

cooperante que a turma parecia ser muito sossegada, 

responsável e respeitadora, pois durante as atividades da 

aula teve um comportamento exemplar, não tendo sido 

preciso em algum momento elevar a voz ou pedir que se 

calassem. Daqui a umas aulas poderá ser totalmente o 

oposto, visto que este foi o primeiro dia de aulas e eles 

ainda não se conheciam uns aos outros. No entanto, saí 

daquela aula com a sensação de que tinha a ‘turma de 

sonho!’.”  

(Diário de Bordo, 1º semana, UD Andebol, 11 de 

setembro) 

É certo que ao longo do ano os alunos foram-se conhecendo melhor 

entre si e o comportamento foi-se alterando. Desta forma, quando comecei a 

ver algo que não gostava fiz questão de o mencionar e pedir que o evitassem. 

Por exemplo, havia momentos em que estava a apresentar determinada 

situação de aprendizagem e alguns rapazes começavam a falar e deixavam de 

prestar atenção. Nestas circunstâncias pedia a um destes alunos que 

demonstrasse os exercícios ou que viesse para ao pé de mim. Contudo, se eu 

chamasse uma vez à atenção, dificilmente eles repetiam a situação. 

Relativamente a outro tipo de comportamentos desviantes, como chutar as 

bolas, lançar a bola para o cesto quando a aula não é de basquetebol, nunca 

foram evidentes na minha turma. Mais uma vez, se houve uma ou duas 

situações destas, eu tentei fazer com que percebessem que não era o 

comportamento mais adequado e eles não o repetiam.  

Porém, se na minha turma estas questões não se registavam, nas 

turmas partilhadas tinham que ser consideradas. Para tal, antes deste tipo de 

comportamentos ocorrerem fiz questão de mencionar algumas regras na parte 

inicial das primeiras aulas, como por exemplo, “quando eu apitar devem vir ter 

comigo para apresentar a próxima atividade, e durante o percurso agarrem a 

bola ou coloquem-na debaixo do braço para evitarmos o desperdício de tempo 

de aula”.  
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Por sua vez, na turma do 5º ano, tive de ir um pouco mais além porque 

mesmo assim as aulas não decorriam da melhor forma. Por isso, se nas turmas 

de secundário, podia comunicar com os alunos sobre os exercícios a realizar, 

estando eles de pé, com a turma de 5º ano, sempre que o pretendia fazer tinha 

de lhes pedir que se sentassem e a informação tinha de ser bastante mais 

objetiva e curta, no sentido de evitar distrações e comportamentos desviantes.  

Quando este tipo de comportamentos passaram a ser praticados apenas 

por alguns alunos, ao longo da instrução mencionava o nome do aluno que 

estava a falar e ele parava de o fazer. Ainda insatisfeita, conforme referido 

anteriormente no subcapítulo sobre a caracterização da turma do 5º ano, na 

primeira aula de introdução de uma nova modalidade, fiz questão de elaborar 

um “contrato de bom comportamento”, isto é, uma folha onde estavam 

presentes as regras que deveriam respeitar, tendo em conta os possíveis 

comportamentos desviantes que poderiam ocorrer e que deveriam ser 

evitados. Por exemplo, uma das regras era: “nunca vou brigar com os colegas 

mas sim falar com os mesmos, no sentido de resolver os problemas da aula”. 

Cada um dos alunos deveria assinar esta mesma folha, como sinal de 

comprometimento sobre o cumprimento das regras. Para além disso, decidi 

criar o quadro do bom comportamento e as respetivas medalhas. Assim, 

sempre que os alunos respeitassem as regras estipulas, no final de cada aula 

recebiam um visto na tabela do bom comportamento. Ao fim de três aulas 

consecutivas com este sinal positivo, tinham direito a receber uma medalha de 

bom comportamento. Desta forma, ao longo das aulas o comportamento e o 

empenho dos alunos da turma foram melhorando bastante. 

 

4.2.3.2. Sentimo-nos bem  

O humor prevalecente ao longo da aula define o clima da mesma 

(Breckon et al., 2010). De acordo com os mesmos autores, “o clima positivo da 

aula fornece um ambiente de aprendizagem mais eficaz” (p. 103). Por 

conseguinte Graham (1992), considera que os professores bem-sucedidos são 

aqueles que conseguem criar e implementar um ambiente de aprendizagem 

eficaz. 
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Segundo Barbosa et al. (2011) a relação professor-aluno é fundamental 

para o desenvolvimento integral das crianças. Com efeito, Rosado e Ferreira 

(2011) corroboram esta ideia, afirmando que, a otimização do ambiente de 

aprendizagem exige a consideração do sistema de relações entre o professor e 

o aluno.  

Neste sentido, o meu objetivo foi sempre criar uma relação pedagógica 

positiva, tendo por base a aceitação, a compreensão e a preocupação com os 

problemas dos alunos, no sentido de potenciar a sua adesão (Rosado & 

Ferreira, 2011) perante as atividades a realizar na aula. 

Ao longo deste ano de estágio fui professora, mas acima de tudo, fui eu. 

Fui só uma pessoa a compartilhar o mesmo espaço com mais trinta pessoas, a 

minha turma. Uma vez que todos somos seres humanos, o respeito e o 

tratamento deve ser igualmente positivo de ambas as partes. Por essa razão, 

fiz questão de proferir “por favor” quando lhes pedi algo, para além do exercício 

(“arrumem o material, por favor”), e agradeci quando o fizeram; perguntei-lhes 

como estava a correr a semana ou se o teste que fizeram no dia anterior lhes 

tinha corrido bem. No fundo, prestei-lhes atenção e tratei-os como gosto de ser 

tratada enquanto ser humano.  

Estanqueiro (2015) partilha esta perspetiva ao referir que “o sucesso das 

relações interpessoais depende muito da capacidade de dar atenção, em cada 

momento, às necessidades concretas das pessoas com quem lidamos” (p.45). 

Por esta razão, e de acordo com Shigunov e Pereira (1993), “o professor nunca 

deve esquecer que todo aluno é possuidor de uma personalidade e esta não é 

largada à porta da escola, mas é com ela que o aluno vai interagir em relação 

ao professor, ao método, à aula ou à escola” (p.44). 

Segundo Shigunov e Pereira (1993), o tipo de comportamentos 

enunciados enquadra-se na categoria da afetividade positiva. Por sua vez, os 

comportamentos representativos de afetividade negativa, como o de criticar e 

punir, foram evitados ao máximo.  

Embora o desempenho dos alunos da minha turma fosse um pouco 

precário, procurei sempre elogia-los quando realizavam algo corretamente. 

Mesmo quando ainda não estava bem, mas o empenho era notório, tentei 

sempre reforçar o aluno positivamente antes de prescrever a forma correta de 

o realizar. Por exemplo: “bom passe! Agora só falta passares com a parte 
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interna do pé”. De acordo com Rosado e Ferreira (2011), é provável que os 

alunos apresentem um envolvimento na tarefa quando o contexto de ensino é 

caracterizado pela valorização do esforço e da realização do melhor de cada 

aluno. Neste sentido, Siedentop (1991) reforça a importância do feedback 

positivo e do encorajamento centrado no desempenho e nos progressos 

evidenciados pelos alunos. 

Para Shigunov e Pereira (1993), os elogios nem sempre têm a finalidade 

de enaltecer a fixação da aprendizagem, mas também de incentivar 

manifestações de comportamentos que o professor considera apropriados. Por 

conseguinte, Siedentop (1991) refere que o reforço positivo sobre o 

comportamento apropriado do aluno é uma das características promotoras de 

um ambiente de ensino entusiasta, criando relações interpessoais efetivas 

(Breckon et al., 2010).  

Assim, a emissão do feedback positivo não era apenas consequente do 

bom desempenho ou do esforço evidenciado pelos alunos, mas também de 

uma atitude positiva por parte de um aluno, ou de uma boa participação na aula 

por parte de determinada equipa, como cumprir as normas estipuladas e 

trabalhar em equipa, no sentido de se organizarem e começarem a realizar os 

exercícios da aula de forma autónoma. Por vezes, também congratulava 

algumas equipas perante todos os alunos da turma, fazendo delas um bom 

exemplo a seguir. Nestes momentos sentia que estes alunos elogiados ficavam 

contentes, pois percebiam que eu estava atenta ao seu trabalho e que o 

mesmo era reconhecido perante os restantes alunos, levando a que nas aulas 

seguintes fossem ainda melhores. 

Considero este tipo de intervenção pedagógica fundamental porque, 

para além de reforçar a importância saber ser e estar, também era uma forma 

de demonstrar a minha atenção e o meu apreço perante a atitude determinado 

aluno. Com efeito, segundo Estanqueiro (2015), “a satisfação da necessidade 

de estima reforça os sentimentos de autoestima e autoconfiança, 

indispensáveis para uma relação saudável com os outros” (p.49). Por sua vez, 

o ambiente relacional é decisivo na satisfação pessoal dos professores e dos 

alunos, bem como na manutenção da disciplina e do empenhamento nas 

atividades da aula (Rosado & Ferreira, 2011). 
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A minha turma residente era constituída por trinta alunos, mas olhei 

sempre para cada um deles como um ser diferente do outro, tentando atender 

às características pessoais e interesses de cada um. Nem sempre foi fácil. A 

minha turma tinha muitos “grupinhos”, dois alunos eram excluídos por maior 

parte da turma e algumas raparigas transpareciam alguma hostilidade ao falar 

com alguns colegas. A relação aluno-aluno na minha turma era um pouco débil, 

o que me dava a sensação de que durante as aulas alguns alunos não 

estavam contentes e realizavam os exercícios por realizar. Após ter alterado as 

equipas, juntando os alunos de acordo com as suas escolhas afetivas, a atitude 

deste grupo de alunos mudou drasticamente e passaram a ser o exemplo para 

os restantes alunos.  

Quarenta e três minutos de aula é muito pouco tempo para atender a 

tantas situações e ainda lecionar o que estava proposto. Por essa razão, em 

algumas aulas senti necessidade de falar com alguns alunos e alunas sobre o 

seu comportamento em determinado momento da aula ou a sua atitude perante 

os seus colegas. Estes momentos em que me encontrava sozinha com estes 

alunos eram essenciais para mim, pois permitiam que lhes fizesse perceber o 

meu ponto de vista para que na próxima aulas não se voltasse a repetir o 

mesmo. Para além disso, também pude compreender e conhecer melhor os 

alunos nestes momentos. E não o fiz apenas após a aula, por vezes 

encontrava os alunos no átrio da escola ou na cantina e falava com eles sobre 

alguns acontecimentos das aulas, e penso que isso também tenha fortalecido a 

nossa relação, professor-aluno.  

Desta feita, por todas as razões evidenciadas, e sem esquecer a falta de 

gosto pela disciplina e pela prática desportiva, demonstrada pela maioria dos 

alunos da turma, penso que ao longo das aulas prevaleceu um sentimento de 

bem-estar por todos os envolventes, caracterizador de um clima positivo e um 

ambiente acolhedor.   

 

4.2.3.3. A aula flui  

A aula é muito mais rentável a nível do empenhamento motor, dos 

alunos, quando a organização e gestão da aula é pensada e planeada de 

forma a evitar tempos de espera e de transição.  
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Para Shigunov e Pereira (1993), as intervenções de organização da 

aula, referem-se a três aspetos básicos: os problemas administrativos; a 

relação com os alunos; e a disposição e o uso do material. O primeiro está 

relacionado com o controle das presenças dos alunos, a chegada a local da 

aula e a troca de roupa para a aula. O segundo diz respeito ao nível de 

organização das deslocações e ao início e término das diversas atividades. Por 

fim, o terceiro refere-se à organização e gestão do uso do material da aula. 

Relativamente ao controle das presenças dos alunos, uma vez que eu 

desde o início os dividi por equipas, nunca despendi tempo de aula com esta 

questão, porque os exercícios eram pensados para que todos os elementos da 

equipa participassem. Por isso, se faltasse alguém era notório e fácil de o 

identificar. Deste modo, no final da aula, procedia ao registo do mesmo.  

Por vezes, os alunos chegavam atrasados ao local da aula. Quando esta 

situação aconteceu novamente, chamei a atenção dos alunos para este aspeto. 

Avisando uma vez, nas aulas seguintes em que o mesmo ocorreu, comecei a 

apresentar a primeira situação de aprendizagem aos alunos já presentes. 

Assim, quando os alunos mais atrasados chegavam ao local da aula vinham ter 

comigo e questionavam-me sobre o que tinham de realizar. Neste momento, a 

chamada de atenção tornava-se mais pessoal, o que levava a que os alunos 

sentissem que eu tinha noção de que eles estavam a chegar atrasados e que 

isso estava a interferir com o bom funcionamento da aula. A partir deste 

momento, os atrasos deixaram de ocorrer. 

No que diz respeito à relação com os alunos, esta assumiu uma 

componente diferente em todas as unidades didáticas, sendo que, aquelas que 

eu penso terem sido as mais eficazes foram a de andebol e voleibol. No 

andebol optei por organizar os exercícios da aula em circuito e manter a turma 

dividida nas mesmas equipas da aula anterior, uma vez que o nível de 

desempenho dos alunos era muito semelhante: 

“Durante o planeamento da aula, (…) para que nenhuma 

equipa ficasse de fora, criei cinco estações. Desta forma, 

cada uma delas tinha uma atividade e ao fim de cinco 

minutos trocavam para que todas as equipas passassem 

por todas as situações de aprendizagem. Sendo 
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dedicados cinco minutos para cada estação, vinte e cinco 

minutos da aula destinavam-se apenas ao circuito e os 

restantes quinze minutos ao jogo. Embora considerasse 

pouco tempo para cada estação, pensei que esta fosse a 

melhor maneira de lecionar todos os conteúdos descritos 

na UD. Durante a aula pude comprovar que, realmente, o 

tempo destinado para cada estação foi insuficiente, pois 

senti que queria estar em todas as estações e acabei por 

não estar o tempo suficiente em cada uma delas para 

transmitir os feedback(s) que queria a todos os alunos. No 

entanto, a nível da gestão do tempo de aula penso que 

este tipo de organização é a mais rentável, uma vez que 

os espaços dos exercícios já estão montados desde o 

início da aula e, para além disso, ao adotar este tipo de 

estruturação de aula, opto por, apresentar todos os 

exercícios antes de dividir os alunos pelas estações, de 

modo a que todos percebam o que deve ser realizado em 

cada uma delas, no sentido de não perder tempo com 

este aspeto durante a aula. Para ser mais fácil os alunos 

compreenderem os exercícios, pedi a dois alunos que me 

ajudassem a exemplificar os mesmos, o que penso que 

tenha sido uma boa estratégia, pois todos perceberam e a 

aula decorreu de forma fluída.” 

(Diário de Bordo, 2ª semana, UD Andebol, 18 de 

setembro) 

No ensino do voleibol, optei por organizar os exercícios para que estes 

fossem realizados intra equipas, e para que as mesmas permanecessem 

sempre no mesmo espaço, evitando perdas de tempo com transições. Também 

pela mesma razão da rentabilização do tempo, decidi realizar, por aula, apenas 

dois exercícios ou um exercício com duas ou três variantes, e finalizar com a 

forma de jogo a abordar: 

“Outro método que tenho usado para rentabilizar o tempo 

de aula e que penso que esteja a ter sucesso, é o 
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seguinte: enquanto os alunos estão a realizar um 

exercício vou ter com uma das equipas e explico-lhes a 

próxima tarefa, para que esta, de seguida, a demonstre 

enquanto eu apresento verbalmente o mesmo para os 

restantes alunos. Assim, a equipa que realiza a 

demonstração consegue ter uma melhor perceção do que 

se pretende que realizem e, para além disso, o meu 

feedback foca nas questões mais importantes a realizar e 

nos erros a evitar, e não tanto na questão organizativa e 

descritiva. Segundo Rink (1994), o uso da demonstração 

é um dos aspetos que caracteriza uma apresentação 

eficaz das atividades de aula.” 

(Diário de Bordo, 18ª semana, UD Voleibol, 16 de janeiro) 

Por fim, no que concerne à disposição e uso do material, antes da aula 

começar levava todo o material necessário, e mais algum que pudesse ser 

preciso, para junto de mim. Como habitualmente era eu que colocava o 

material no espaço, de acordo com as situações de aprendizagem planeadas, 

este aspeto nunca foi razão de grande perda de tempo. Contudo, o mesmo não 

se pode dizer quando colocada em prática a UD de futebol. Uma vez que tentei 

implementar o Modelo de Educação Desportiva, cada equipa tinha um manual 

de equipa com os exercícios a realizar na aula e a indicação do material 

necessário. Desta forma, os alunos também eram incluídos na organização da 

aula.  

Nas primeiras aulas, tanto na turma partilhada do 10º ano como na 

minha turma, este aspeto foi alvo de grande confusão por parte dos alunos, o 

que levou a que houvesse um dispêndio de tempo de aula maior na 

organização e nem todos os exercícios fossem realizados. Nestas aulas, a 

minha função era principalmente ajudar os alunos para que estes se a 

organizassem e trabalhassem em equipa. Ao longo do tempo a minha ajuda 

deixou de ser necessária e os alunos aos poucos começaram a ser cada vez 

mais autónomos. A partir deste momento, a minha intervenção ao nível do 

feedback pedagógico passou a ser mais evidente. 
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Para Oliveira (2002), a criação de rotinas reduzem a probabilidade de 

existir problemas de indisciplina e também mantém a fluidez da aula, a 

continuidade da atividade e o envolvimento dos alunos na tarefa. A mesma 

autora considera ainda que a tranquilidade, harmonia e eficiência das aulas 

deve-se à criação de regras e rotinas da sala de aulas.  

Deste modo, na primeira aula do ano letivo, optei por indicar apenas as 

regras básicas de conduta das aulas de EF, estipuladas pela escola 

cooperante, como por exemplo, sete minutos após a hora de início da aula os 

alunos devem comparecer no espaço de aula devidamente equipados. Ao 

longo do ano, de acordo com o comportamento evidenciado pelos alunos, fui 

chamando a atenção dos alunos sobre alguns aspetos menos positivos, como 

chegar à aula e mexer no material, tardando o começo da aula. Enquanto este 

tipo de comportamentos era recorrente, fazia questão de os relembrar no 

começo de cada aula que os deveriam evitar.  

Segundo Shigunov e Pereira (1993) é importante e necessário 

implementar nas escolas, além da adequação e a eficácia, o controle e a 

compreensão. Foi isso que eu tentei fazer ao longo deste ano. Antes de 

chamar a atenção de um aluno por determinada situação, por exemplo, tentava 

perceber o porquê de ele ter agido daquela forma, para então depois fazer a 

minha observação relativamente ao mesmo. De acordo com Estanqueiro 

(2015), “compreender e ser compreendido é a base das relações humanas. A 

compreensão gera confiança e aproxima as pessoas” (p.52). 

Numa última análise, penso que fui exigente ao nível da estipulação de 

regras. No entanto, no momento de repreender os alunos, quando estes não as 

cumpriam, tentei colocar-me na posição deles e avaliei sempre a situação.  

Contudo, no sentido de evitar estes acontecimentos, é importante que 

haja uma organização preventiva da aula, devidamente planeada e 

estabelecida pelo professor, a fim de criar e manter um clima positivo centrado 

nas atividades. Deste modo, procurei planear a aula para que a organização e 

gestão da mesma não fossem um problema, reduzindo e evitando os 

comportamentos irregulares, e, por sua vez, dedicando mais tempo às 

situações de aprendizagem (Siedentop, 1998).  
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4.2.3.4. A comunicação como meio de interação e aprendizagem 

A comunicação existe quando alguém compreende aquilo que está a ser 

transmitido. Por sua vez, a instrução é uma forma de comunicação pedagógica, 

que ocorre entre o professor e os alunos, objetivando a aprendizagem por parte 

dos mesmos.  

A instrução não tem de ser necessariamente um comportamento verbal, 

podendo também ser não-verbal. Estes comportamentos dizem respeito às 

diversas estratégias instrucionais promotoras de aprendizagem (Rosado & 

Mesquita, 2011). 

Ao longo da aula, a instrução por parte do professor é um acontecimento 

recorrente, sendo que não há um momento específico para o mesmo 

acontecer. Contudo, a informação é emitida normalmente antes, durante e 

após a prática (Siedentop, 1991), sendo estes reconhecidos como momentos 

instrucionais típicos (Mesquita & Rosado, 2011).  

Assim, tentei relacionar os momentos com as estratégias instrucionais, 

bem como a minha experiência neste ano de estágio, juntando toda a 

informação no subcapítulo que se segue. 

 

Momentos da aula e estratégias instrucionais  

Parte inicial da aula 

O momento que antecede a prática refere-se ao início da aula. Nesta 

fase inicial, houve três aspetos que estiveram sempre presentes nas minhas 

aulas, como: a apresentação dos conteúdos a abordar; a organização do 

espaço, bem como a distribuição dos alunos pelo mesmo; e a apresentação do 

primeiro exercício.  

Uma das estratégias instrucionais presentes neste momento de aula é a 

exposição ou preleção, sendo este definido como o principal meio pelo qual é 

comunicado o conteúdo aos alunos (Leinhardt et al., 1989). Muitas das vezes 

esquecia-me de referir alguns pontos importantes do exercício, como o porquê 

de o realizarem; referir os critérios de êxito para a realização do mesmo; ou 

ainda, mencionar aspetos relativos ao registo da pontuação, para manter os 

alunos de fora envolvidos na atividade.  
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No início do ano isto era muito recorrente, o que penso ser normal visto 

que, de repente vejo-me a lecionar as aulas e deparo-me com uma enormidade 

de dimensões de intervenção e aspetos a ter em consideração num curto 

espaço de tempo. Por essa razão, as preleções devem sucintas e focadas no 

que realmente importa para que seja disponibilizado mais tempo para a 

atividade física desportiva (Mesquita & Rosado, 2011).  

Deste modo, no sentido de organizar e estruturar o meu processo de 

instrução, para que nenhuma informação importante deixasse de ser referida, 

passei a planear o momento inicial da aula dedicado à apresentação das 

tarefas a realizar na aula. Segundo Rosado e Mesquita (2011), a exposição 

deve ser planeada para que se centre nos aspetos fundamentais do assunto a 

tratar. Assim, comecei a esquematizar a informação importante a transmitir aos 

alunos neste momento de aula. Após ter realizado este procedimento, não só 

deixei de me esquecer de alguns aspetos como, também, o meu discurso 

passou a ser mais claro e objetivo. 

Uma outra estratégia instrucional que também utilizei várias vezes neste 

momento de aula foi a demonstração. Porém, nas primeiras aulas, à 

semelhança das falhas evidenciadas na exposição da atividade da aula, a 

demonstração era esquecida porque, mais uma vez, também esta não era 

planeada. Além do mais, os exercícios para mim pareciam tão simples que não 

havia forma de os alunos terem dúvidas, mas na realidade não era isso que se 

sucedia e a cada aula que passava, o problema mantinha-se: 

“(…) desta vez estive mal no momento da apresentação 

da atividade porque apenas apresentei as situação de 

aprendizagem das diferentes estações e não pedi a 

alguém da turma para as demonstrar. Deste modo, no 

momento de distribuir as equipas pelas estações, alguns 

alunos ficaram parados porque já se tinham esquecido do 

que tinha dito e outros não tinham percebido, embora eu 

tivesse perguntado se havia dúvidas.” 

(Diário de Bordo 3ª semana, UD Andebol, 25 de 

setembro) 
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A partir do momento em que comecei a acompanhar a preleção das 

atividades da aula com a demonstração, as dúvidas deixaram de ser uma 

constante.  

Com efeito, a exposição acompanhada da demonstração representa um 

papel fundamental no âmbito das atividades físicas, pois permite que os alunos 

visualizem o(s) movimento(s) a realizar (Darden, 1997; Rink, 1994). 

Segundo Rosado e Mesquita (2011), existem dois modelos de 

demonstração, o modelo “correto” e o “modelo de aprendizagem”.  

O modelo “correto” de demonstração providencia informação precisa e 

correta (McCullagh & Meyer, 1997), pelo que não permite a deteção do erro e a 

posterior correção no momento da aplicação (Pollock & Lee, 1992). Por sua 

vez, o “modelo de aprendizagem” permite a perceção dos erros cometidos 

(Pollock & Lee, 1992), o que leva a que haja um confronto de opiniões entre 

diversos autores sobre qual será o modelo mais vantajoso (Mesquita & 

Rosado, 2011). 

Como Laguna (1996) defende, ambos os modelos apresentam 

vantagens e desvantagens, visto que um deles permite que o aluno perceba 

como deve realizar determinado(s) movimento(s), mas não facilita a deteção 

dos erros de execução (modelo “correto”); e o outro proporciona ao aluno o 

contato com os erros de execução, mas não garante a identificação do mesmo 

por parte dos alunos nem a representação intelectual do movimento correto 

(“modelo de aprendizagem”). 

Ao longo das aulas fui usando os dois modelos. Porém, de acordo com 

Laguna (1996), a utilização de cada um deles assume a sua pertinência em 

momentos distintos da aula. Embora na altura o tenha feito inconscientemente, 

agora percebo o porquê de no momento inicial da aula ter dado preferência ao 

modelo “correto”, e durante a prática ao “modelo de aprendizagem”.  

A este respeito, Adams (1986) explica que antes de os alunos 

executarem a atividade proposta, é primeiramente necessário que os mesmos 

percebam cognitivamente o que devem realizar do que receber a informação 

dos possíveis erros a cometer. Por essa razão, o modelo “correto” assume uma 

maior pertinência durante a apresentação das tarefas, sendo este 

acontecimento geralmente ocorrente no momento inicial da aula. 



4. Realização da Prática Profissional 

 

72 
 

No momento da demonstração é preciso ter em consideração alguns 

critérios, como: a posição e a distância dos observadores; quem o irá 

demonstrar; e, o local e as condições (Mesquita & Rosado, 2011). 

Relativamente à posição e distância dos observadores, numa das 

primeiras demonstrações, cometi um erro que me fez perceber a importância 

deste tópico: 

“Para proceder à apresentação da atividade da aula optei 

por distribuir as equipas pelos diferentes espaços e pedi a 

duas equipas (uma defensora e oura atacante) para 

demonstrarem o exercício enquanto eu o explicava. 

Quando o comecei a descrever percebi que não o devia 

ter feito desta maneira, pois, enquanto explicava 

encontrava-me junto da equipa que estava a demonstrar. 

Ora, uma vez que as restantes equipas já estavam 

distribuídas pelo espaço de exercitação correspondente, 

as que estavam um pouco mais distantes não 

conseguiam ver nem ouvir a instrução, o que levou a que 

não percebessem o que tinha sido referido.” 

(Diário de Bordo, 3ª semana, UD Andebol, 25 de 

setembro) 

  Ao refletir sobre este assunto, percebi que: 

“(…) a melhor maneira de apresentar a atividade talvez 

fosse pedir a duas equipas que o demonstrassem, 

conforme fiz. Mas em vez das outras equipas estarem no 

seu espaço de exercitação, estariam à frente do local da 

demonstração para ver e ouvir melhor.” 

(Diário de Bordo, 3ª semana, UD Andebol, 25 de 

setembro) 

Além do posicionamento dos alunos que observam a demonstração, é 

também aconselhado que esta seja concretizada no local em que os alunos 
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irão realizar o exercício, tendo em conta as condições para o efeito (Mesquita & 

Rosado, 2011).  

No que diz respeito ao executante da demonstração neste momento da 

aula, uma vez que se confere mais à apresentação das tarefas a desenvolver 

ao longo da mesma e os alunos ainda não sabem que atividades irão realizar, 

na maioria das vezes fui eu que a realizei. Contudo, por vezes aproveitei o 

facto de alguns alunos chegarem mais cedo e expliquei-lhes a primeira 

situação de aprendizagem para que, quando todos estivessem no ginásio fosse 

possível acompanhar a exposição do exercício com a demonstração do 

mesmo, realizada pelos alunos referidos anteriormente. Com efeito, quando o 

fazia, notava que os alunos que realizavam a demonstração ficavam contentes 

por se sentirem como um exemplo para os colegas. Mesquita e Rosado (2011) 

reiteram este entendimento ao referirem que os alunos escolhidos para realizar 

a demonstração demonstram-se gratos e o clima relacional positivo entre o 

professor e o aluno é estabelecido.  

Relativamente à demonstração do(s) movimento(s) a realizar por vídeo 

ou outro meio auxiliar, os mesmos autores consideram que estes devem ser 

utilizados em último recurso pelo gasto superior de tempo. No entanto, como 

considero este tipo de demonstração mais interessante e atrativa, quando 

lecionei a modalidade badmínton, fiz questão de colocar: 

“(…) no site da turma 

(http://catarinafvp.wixsite.com/10cm), na página 

“Modalidades-Badminton”, vídeos sobre o modo de 

executar o batimento a aprender na aula seguinte (o 

amorti) e, inclusive, os batimentos que já foram abordados 

e outros que serão alvo de ensino nas próximas aulas.”  

(Diário de Bordo, 12ª semana, UD Badmínton, 28 de 

novembro) 

Anexado aos vídeos, coloquei os critérios de êxito de cada um dos 

batimentos para que os alunos orientassem a sua atenção para os mesmos. 

Em conformidade com o que Mesquita e Rosado (2011) defendem, antes de 

cada uma das demonstrações expliquei como deveriam realizar determinado(s) 
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exercício(s) ou movimento(s) para que, durante a demonstração, tivessem em 

consideração esses aspetos. 

 

Durante a aula 

Ao longo da aula os alunos encontram-se a realizar diversas atividades, 

propostas pelo professor. Seria inútil o esforço dos alunos se não recebessem 

nenhuma informação de retorno, isto é, o feedback.  

O feedback é uma das estratégias instrucionais, que permite estabelecer 

a interação entre o ensino e a aprendizagem, o professor e o aluno. Segundo 

Rosado e Mesquita (2011), para que o desempenho do aluno seja melhorado, 

é importante que, após a realização de uma tarefa motora, o aluno receba um 

conjunto de informações acerca da forma como realizou a ação. Por esta 

razão, os mesmos autores consideram o feedback uma mais-valia do professor 

no processo de interação pedagógica. 

Para que o feedback ocorra, primeiramente, é necessário que o 

professor proceda ao diagnóstico do movimento, isto é, identificar o erro, refletir 

sobre a sua origem e identificar as suas causas. Após isso, deve então tomar 

uma decisão sobre emitir ou não o feedback. Posteriormente, para que se 

cumpra o ciclo de feedback, o professor deve observar novamente o 

desempenho do aluno para perceber se houve mudanças no mesmo, voltando 

a emitir novo feedback (Rosado & Mesquita, 2011). Este processo é ilustre no 

seguinte excerto do diário de bordo: 

“O facto de ter corrigido e demonstrado individualmente a 

forma correta de execução dos batimentos (amorti e 

encosto), após a observação e identificação do erro por 

parte de alguns alunos durante a realização dos mesmos, 

permitiu-me completar o ciclo de feedback com a emissão 

de um comentário avaliativo positivo. Isto significa que a 

minha intervenção junto destes alunos provocou nos 

mesmos uma resposta motora positiva.” 

(Diário de Bordo, 15ª semana, UD Badmínton, 18 de 

dezembro) 
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Durante a observação de um jogo estava habituada a analisar a 

movimentação da bola em função do espaço, tendo em conta o objetivo de 

jogo, sem sequer pensar em prestar atenção ao modo de execução do 

movimento por parte dos jogadores que levava a que a bola circulasse entre si. 

Embora a minha experiência profissional como treinadora tenha ajudado a 

contrariar este aspeto, por vezes, no início da minha prática pedagógica, tinha 

dificuldades em focar a minha atenção no processo em vez do produto. A partir 

do momento em que percebi a razão da minha falha, comecei a orientar a 

minha atenção para a observação dos comportamentos técnicos e táticos e, 

consequentemente, os feedback(s) emitidos passaram a centrar-se no mesmo, 

conforme representado nos excertos seguintes:  

“Por isso, durante a aula, reparei que este erro era 

transversal a todos os alunos da turma, tendo sido os 

meus feedback(s) orientados para este assunto.” 

(Diário de Bordo, 24ª semana, UD Voleibol, 27 de 

fevereiro) 

“Ao longo das aulas da 2ª etapa de aprendizagem os 

meus feedback(s) foram maioritariamente direcionados 

para a diferenciação de papéis (noção recebedor/não 

recebedor), sendo esta a grande diferença entre a 1ª e a 

2ª etapa de aprendizagem (a junção de mais um 

elemento, que exige dos jogadores uma adaptação ao 

mesmo).” 

(Diário de Bordo, 23ª semana, UD Voleibol, 20 de 

fevereiro) 

Uma das estratégias instrucionais que me ajudou a melhorar a qualidade 

de feedback durante as aulas foi o recurso a palavras-chave.  

As palavras-chave são conceitos curtos com a finalidade de focar a 

atenção sobre os aspetos críticos da tarefa (Landin, 1994). De acordo com o 

mesmo autor, devem ser tidos em consideração alguns pressupostos 

fundamentais, como as características das habilidades motoras, a natureza da 

tarefa e o nível de desempenho dos praticantes. Desta forma, durante a 
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realização do plano da aula, com o apoio da literatura, foi-me possível 

identificar as palavras-chave mais adequadas a cada exercício, tendo em conta 

os conteúdos a abordar e o nível de desempenho da turma. Assim, o facto de 

ter pensado e planeado esta componente da aula, permitiu-me adequar o 

feedback ao tipo de informação necessária, de acordo com as palavras-chave 

idealizadas. 

Outra estratégia instrucional que utilizei durante a aula como meio de 

interação pedagógica foi o questionamento. De acordo com Harvey e Goudvis 

(2000), o questionamento é a chave para a compreensão. Ao usar o 

questionamento como método de ensino (Mesquita & Rosado, 2011), sentia 

que para além do ensino, estava também a acontecer a aprendizagem. Isto 

porque, durante a realização de uma das atividades da aula, quando 

questionava um dos aluno sobre a razão pela qual ele não estava a ter sucesso 

na execução do movimento em questão, ou o que deveria ter realizado para o 

efeito, não era eu que apresentava a resposta, mas sim o próprio aluno. Nestes 

momentos, apenas estimulava o aluno a pensar sobre o que tinha feito e como 

poderia melhorar.  

Este tipo de questões colocadas sobre o comportamento motor dos 

alunos durante a realização dos exercícios é designado por feedback 

interrogativo, que, segundo Rosado e Mesquita (2011) pode ser uma excelente 

forma de motivar os alunos para a necessidade de tratarem a informação que 

recebem das suas próprias execuções. 

Por fim, a demonstração foi outra das estratégias instrucionais que usei 

frequentemente durante a aula. Como tal, ao longo do ano experimentei fazê-lo 

de diversos modos. No entanto, penso que a melhor forma foi a seguinte: 

“(…) enquanto os alunos estão a realizar um exercício vou 

ter com uma das equipas e explico-lhes a próxima tarefa, 

para que esta, de seguida, a demonstre enquanto eu 

explico verbalmente para os restantes alunos. Assim, a 

equipa que realiza a demonstração consegue ter uma 

melhor perceção do pretendido. Para além disso, o meu 

feedback, dirigido ao grupo que realiza a demonstração, 

foca nas questões mais importantes a realizar e nos erros 
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a evitar, e não tanto na questão organizativa e descritiva 

do exercício.” 

(Diário de Bordo, 18ª semana, UD Voleibol, 16 de janeiro) 

 Com este método de demonstração, além da rentabilização do tempo 

ser favorecida, também a participação dos alunos no processo de ensino era 

maior, principalmente dos que realizavam a demonstração. Desta forma, foi 

também possível colocar alguns dos alunos com menos aptidão a servir de 

exemplo para os colegas, servindo de consideração e motivação para que 

continuem empenhados nas aulas. 

 

Parte final da aula 

 
 Segundo Rosado e Mesquita (2011), este é outro momento favorável à 

transmissão de informação.  

A grande maioria dos encerramentos das aulas lecionadas destinou-se à 

reflexão da aula em questão, tendo em consideração os conteúdos abordados, 

o comportamento dos alunos, e a sua atitude perante as situações de 

aprendizagem e os colegas da turma.  

Durante esta reflexão tentava sempre articular o discurso de modo a 

terminar com algum tipo de informação que levasse a motivar os alunos para a 

próxima aula. Rosado e Mesquita (2011) afirmam que, devem ser estes os 

propósitos da parte final da aula, isto é, rever e consolidar os conteúdos 

lecionados e servir de motivação prospetiva.  

Como tal, as duas estratégias instrucionais que mais utilizei nesta parte 

da aula foram a demonstração e o questionamento. 

Segundo Rosado e Mesquita (2011), sempre que possível a 

demonstração deve ser realizada pelos praticantes. Porém, o facto de ser o 

professor a realizar a demonstração pode contribuir para criar uma imagem 

mais positiva de si e da atividade desportiva em causa. Deste modo, tentei 

variar nas hipóteses. Assim, quando o tempo em falta para o final da aula era 

reduzido fui eu a realizar a demonstração e, noutras ocasiões, em que o tempo 

destinado para a parte final da aula era maior, a demonstração foi realizada por 

alunos. O excerto seguinte do diário de bordo expressa esta última opção: 
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“Na última aula da semana apercebi-me que uma aluna 

realiza bem o passe, colocando as mãos para fora após o 

toque na bola. Aproveitei este facto para lhe pedir que o 

demonstrasse, no final da aula, durante o momento da 

reflexão. Para além de servir de exemplo para os alunos, 

foi também uma maneira de mostrar à aluna em questão 

que estava atenta ao seu desempenho, uma vez que esta 

foi uma das alunas que mais faltou no período passado e 

não apresenta grandes níveis de motivação e entusiasmo 

na realização das tarefas da aula. Esta foi também uma 

tentativa de motivar a aluna para a prática e participação 

ativa nas aulas de EF.” 

(Diário de Bordo, 18ª semana, UD Voleibol, 16 de janeiro) 

 De acordo com Rosado e Mesquita (2011), o aluno ocupa um papel 

central no processo de ensino e aprendizagem, atuando como um construtor 

ativo das suas próprias aprendizagens. Para o efeito, é preciso que o aluno se 

envolva e participe nesta interação pedagógica. Assim, com a aplicação do 

questionamento tentei despertar o interesse no aluno para a aprendizagem.  

O facto de o questionamento ser aplicado no final da aula permitia-me 

perceber se os alunos tinham compreendido o que tinha sido ensinado na aula, 

conforme evidenciado no excerto que se segue do diário de bordo: 

“No final da aula fiz uma revisão geral, questionando os 

alunos sobre a designação e descrição geral dos 

batimentos aprendidos, tendo os alunos respondido de 

forma acertada.” 

(Diário de Bordo, 14ª semana, UD Badmínton, 11 de 

dezembro) 

Nestes momentos, sentia uma maior atenção por parte dos alunos e 

uma vontade acrescida de querer participar e mostrar que sabiam a resposta 

para o que lhes tinha sido questionado. 
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4.2.4. Avaliação do Ensino  

De acordo com Barbosa (2011) “a avaliação é parte integrante do 

processo de ensino e aprendizagem” (p. 163), sendo um momento importante 

tanto para o professor como para o aluno. É essencial para o professor, pois 

permite ter a perceção do nível de desempenho dos alunos e, posteriormente 

avaliar o seu progresso. Por sua vez, é também importante para os alunos 

porque representa mais um momento em que os mesmos estão em prática e 

exercitam as diversas habilidades.  

A avaliação permite ao docente aferir a UD, no sentido de ajustar e 

aperfeiçoar o processo de ensino. Deste modo, a avaliação define-se como um 

ato de mediação (Bermudes & Ost, 2013), na medida em que serve para 

problematizar a ação pedagógica, reorientar o processo de ensino e facilitar a 

autoavaliação do professor (Betti & Zuliani, 2002). Com efeito, a avaliação não 

se destina apenas à apreciação do desempenho dos alunos, mas também à 

aferição da ação pedagógica. 

Nas palavras de Bermudes e Ost (2013) “a avaliação apresenta-se no 

interior da escola de uma maneira formal, determinada em períodos, 

instrumentos, formas, conteúdos, conhecimentos, habilidades e atitudes a 

serem avaliadas” (p.100). 

Para proceder ao momento de avaliação, o professor deve ter 

consciência daquilo que pretende avaliar, tendo em conta os conteúdos 

abordados, bem como os seus critérios de êxito e respetivos objetivos 

específicos. Para o efeito, Betti e Zuliani (2002), referem que o professor deve 

refletir de forma crítica, o quê e para quê avaliar, e não o realizar apenas para 

cumprir esta formalidade.  

A avaliação é um “(…) processo de recolha e análise de informações, a 

partir de um referente, traduzido em critérios ou em normas de avaliação” 

(Ferreira, 2009, p. 147). O que significa que, se o padrão de referência da 

avaliação for uma norma, considera-se a existência de um aluno médio e o 

desempenho dos restantes é comparado ao desempenho deste aluno. Por sua 

vez, o aluno pode ser avaliado em relação aos critérios, que são pré-

estabelecidos tendo em conta os objetivos de ensino, não sendo necessária a 

comparação entre alunos.  



4. Realização da Prática Profissional 

 

80 
 

Após a recolha e análise das informações da avaliação procede-se ao 

julgamento das mesmas, tendo em consideração a função e as finalidades com 

que a avaliação é realizada (Ferreira, 2009). 

Neste sentido, a avaliação não acontece num único momento, “a 

avaliação ocorre no decorrer de todo processo ensino aprendizagem” (Oliveira 

et al., 2008, p. 2386). Por esta razão, quando me refiro à avaliação enquanto 

acontecimento formal, considero os três momentos de avaliação: inicial, 

intermédia e final.  

Em cada um destes momentos do processo de ensino e aprendizagem, 

a avaliação assume uma função diferente, sendo consideradas a seguintes 

modalidades de avaliação: diagnóstica, com o propósito de perceber quais as 

habilidades que os alunos conseguem realizar; formativa, com o objetivo de 

perceber quais as dificuldades e necessidades dos alunos face a determinados 

conteúdos, de modo a ajustar o processo de ensino; e, a sumativa, no sentido 

de perceber a evolução dos alunos desde a avaliação inicial e, em 

conformidade, atribuir uma classificação aos alunos face ao seu desempenho 

(Rosado & Silva, 2010). 

Além destes momentos formais, considero que todas as aulas 

lecionadas foram momentos de avaliação, fazendo destas a minha avaliação 

formativa, face ao registo reflexivo semanal no diário de bordo. Esta forma de 

avaliar é considerada informal. Citando Bermudes e Ost (2013), este tipo de 

avaliação “(…) não é assumida pela escola, mas é mediada pelo professor” 

(p.100).  De acordo com Fernandes (2013), a avaliação informal é considerada 

a avaliação do dia-a-dia, aquela que o ser humano faz acerca do que o rodeia 

influenciada pelas suas expetativas, experiências, saberes e conceções.  

Em cada aula, para que o feedback seja gerado, tem de haver uma 

análise do observado, baseada na avaliação do mesmo. Esta avaliação é 

concebida tendo em conta os nossos conhecimentos e aquilo que 

esperávamos ver (expectativas). Desta forma, quando o que via nas aulas não 

correspondia ao que esperava ver, manifestava-me através da emissão de 

feedback(s). Na maioria das vezes, isto provocou nos alunos uma mudança de 

comportamento ou uma alteração do modo de realizar determinado 

movimento/exercício, levando-os à concretização do correto e do esperado. 
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Deste modo, conforme referi anteriormente, a avaliação formativa foi de 

carater informal e, por isso, não foi considerado um momento específico para o 

fazer, tendo sido realizada ao longo das aulas. Por sua vez, todas as 

avaliações diagnósticas e sumativas realizadas foram consideradas momentos 

formais, por sofrerem de um registo mais criterioso e calculista. 

Ao longo das aulas, o meio de exercitação preconizado foi o jogo, 

utilizando situações de jogo adaptadas para que o uso da habilidade a exercitar 

fosse recorrente. Neste sentido, uma vez que as práticas de avaliação não 

suspendem o processo de aprendizagem (Mesquita & Graça, 2011), os alunos 

foram avaliados durante o jogo. Assim, a autenticidade da prática foi mantida, 

no sentido de o desempenho das diversas habilidades a avaliar ocorrer 

voluntariamente e em contexto real.  

Considerando os três tipos de avaliação, anteriormente referidos, de 

seguida especifico cada um deles, tendo por base a minha experiência ao 

longo do EP.  

 

4.2.4.1. Avaliação Diagnóstica  

A avaliação diagnóstica é geralmente realizada na primeira aula da 

unidade temática. Porém, pode também ocorrer ao longo do processo de 

ensino, isto é, sempre que se introduzir uma aprendizagem nova. Por esta 

razão é designada como avaliação inicial, por surgir no início de algo. No 

entanto, pode-se afirmar que não há um momento temporal definido para que 

ocorra a avaliação diagnóstica (Rosado & Silva, 2010).  

A função da avaliação diagnóstica é informar o professor sobre o nível 

de desempenho da turma, para que o professor consiga definir o ponto de 

partida mais adequado (Bloom et al., 1993). Deste modo, a avaliação 

diagnóstica concebe ao professor a informação necessária para proceder ao 

planeamento do processo de ensino e aprendizagem, com base na recolha e 

análise das informações sobre o domínio, por parte dos alunos, dos pré-

requisitos necessários às novas aprendizagens (Ferreira, 2009).  

Uma vez que a avaliação diagnóstica é o primeiro momento de análise 

sobre o desempenho dos alunos, acedi à literatura para definir os critérios 

constituídos pelos objetivos de ensino, no sentido de: 
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“(…) perceber qual o nível de desempenho dos alunos, 

para melhor preparar o processo de ensino e 

aprendizagem.” 

 (Diário de Bordo, 11ª semana, UD Badmínton, 21 de 

novembro) 

Para o efeito, durante a aula de avaliação diagnóstica, recorri à 

observação como o principal instrumento de aferição. Não obstante, fiz-me 

sempre acompanhar de uma grelha de registo, cujo seu preenchimento teve 

por base o desempenho dos alunos em relação aos critérios pré-estabelecidos.  

Ainda referente à aula de avaliação diagnóstica da modalidade de 

badmínton, uma vez que dispunha de meio campo para lecionar a aula a uma 

turma de trinta alunos, metade destes tinha de esperar pela sua vez para jogar, 

pois não existia espaço suficiente para que todos exercitassem ao mesmo 

tempo. Este foi um dos constrangimentos da aula de avaliação diagnóstica 

desta modalidade. Porém, no sentido de envolver todos alunos na aula e 

promover a sua participação ativa na mesma, adotei a seguinte estratégia: 

“(…)  elaborei uma folha de registo de avaliação 

diagnóstica para os alunos preencherem, no sentido de 

estes estarem envolvidos na tarefa. Assim, ao analisar o 

desempenho dos colegas, identificando os aspetos 

positivos e os erros de execução, estão também a 

familiarizar-se com o exercício, para que, quando chegar 

a sua vez não restem dúvidas.” 

(Diário de Bordo, 11ª semana, UD Badmínton, 21 de 

novembro) 

Embora não estivesse de acordo com a opinião de alguns alunos, 

relativamente ao registo sobre o desempenho dos seus colegas, para mim, 

este foi mais um instrumento de avaliação utilizado. Com efeito, ajudou-me a 

perceber outros aspetos inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, 

conforme sustentado no seguinte excerto do diário de bordo: 

“(…) os alunos realizam alguns dos batimentos mas não 

sabem o seu nome, ou já não se lembram. O que me 
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induz a reforçar ao longo das aulas o domínio da “cultura 

desportiva”. Neste sentido, sempre que introduzir um 

batimento irei caracterizá-lo e designá-lo conforme a 

nomenclatura regulamentar.” 

(Diário de Bordo, 11ª semana, UD Badmínton, 21 de 

novembro) 

A elaboração da grelha de registo foi uma das preocupações primordiais. 

Contudo, no primeiro ano de formação foram várias as chamadas de atenção 

para a preparação deste instrumento de registo da avaliação, devido à grande 

quantidade de critérios estabelecidos pelos EEs e posterior incapacidade de os 

conseguir observar em todos os alunos durante a aula.  

Embora tenha tido este aspeto em consideração, nunca percebi qual era 

o número limite de critérios a utilizar. Baseado na experiência que tive ao longo 

do EP, considero que não existe uma “receita” para o efeito, pois todas as 

aulas são diferentes. Neste sentido, se uma aula não teve qualquer tipo de 

imprevisto e o tempo da mesma bastou para preencher a grelha de registo 

avaliativo, a outra aula, destinada ao mesmo propósito, pode não ter um 

desenvolvimento tão fluído e, por essa razão, pode ser impossível concluir com 

a aferição do desempenho de todos os alunos.  

Desta forma, o número de critérios a estabelecer não deve ser 

excessivo. Contudo, estes não devem ser ambíguos, para que, no momento de 

avaliar, o professor não tenha dúvidas sobre o que observar.  

 

4.2.4.2. Avaliação Formativa  

A avaliação formativa “está integrada no processo de ensino e 

aprendizagem e, por isso, ocorre durante esse processo” (Ferreira, 2009, p. 

147). Com este tipo de avaliação, pretende-se verificar os conteúdos 

dominados pelos alunos e perceber quais as suas dificuldades, no sentido de 

alterar e melhorar o processo ensino e aprendizagem.  

Com efeito, para além da observação, recorri ao registo semanal no 

diário de bordo sobre o desempenho dos alunos nas aulas, refletindo sobre o 

seu desenvolvimento no decurso temporal. Neste sentido, de acordo com 
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Ferreira (2009), a avaliação formativa visa informar o professor sobre o 

percurso de aprendizagem de cada aluno, permitindo a sua regulação. 

Uma das perceções que retirei sobre esta análise constante foi que, 

muita das vezes, os alunos não tinham sucesso na realização de determinado 

conteúdo devido ao espaço disponível para a concretização das atividades da 

aula. Após refletir sobre este assunto, procurei estabelecer estratégias para 

que nas próximas aulas este aspeto não fosse uma condicionante, conforme 

retratado no excerto do diário de bordo apresentado de seguida:  

“Nesta aula, um dos conteúdos a ensinar foi o 

deslocamento lateral. Porém, não foram realizados tantos 

como desejava ter observado porque a largura dos 

campos montados era reduzida, o que levou a que os 

alunos quase não precisassem de se mexer para tocar na 

bola. Para contrariar este aspeto, na próxima aula irei 

reduzir o número de campos e aumentar a largura de 

cada um deles. Para além disso, irei definir um corredor 

junto das linhas laterais e sempre que a bola cair neste 

espaço, o aluno atacante ganha 2 pontos. Assim o aluno 

que se encontra a defender será coagido a deslocar-se 

lateralmente para o respetivo espaço de queda da bola. 

Como o número de campos montados será reduzido, 

ficarão alguns alunos de fora. No sentido de os incluir na 

atividade, enquanto esperam pela sua vez, ficarão a 

contar os pontos dos colegas.” 

(Diário de Bordo, 19ª semana, UD Voleibol, 22 de janeiro) 

Ao longo das aulas, fui acompanhando o desenvolvimento dos alunos e 

estabelecendo uma comparação sobre o seu desempenho no decurso das 

mesmas. A título de exemplo, apresento o excerto seguinte:  

“(…) nesta aula já foi possível considerar algumas 

melhorias relativamente à execução do passe, uma vez 

que os objetivos e respetivos critérios de êxito 

estabelecidos começam a ser observáveis, a partir da 
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analise de execução dos movimentos por parte dos 

alunos.” 

(Diário de Bordo, 22ª semana, UD Voleibol, 12 de 

fevereiro) 

Neste sentido, a avaliação formativa foi fundamental para me informar 

sobre a melhoria do desempenho dos alunos, em relação ao seu estado inicial. 

Em função do mesmo, permitiu-me dinamizar o processo de ensino e 

aprendizagem, a fim de orientar o aluno para a realização dos objetivos 

preconizados inicialmente. 

 

4.2.4.3. Avaliação Sumativa  

A avaliação sumativa tem por norma acontecer no final do período letivo, 

contudo, a mesma pode ocorrer a meio do período, aquando da finalização de 

uma unidade temática.  

Esta avaliação é considerada final porque o que se pretende é avaliar, 

na globalidade, o desempenho dos alunos e todo o processo de ensino e 

aprendizagem da UD, do período ou do ano. Deste modo, a avaliação sumativa 

tem como finalidade fornecer um resumo daquela que foi a observação do 

desempenho dos alunos.  

Com este tipo de avaliação é possível atribuir uma classificação, no 

entanto este não deve ser o único objetivo, uma vez que a sua finalidade deve 

ser informar o aluno das suas qualidades e aspetos a melhorar e não apenas 

classificar (Rosado & Silva, 2010).  

Nas primeiras avaliações sumativas realizadas, iludida pela minha 

experiência enquanto aluna, assumi o papel de professora observadora. Deste 

modo, o aluno realizava mal ou bem determinado conteúdo e eu apenas 

observava e registava, de forma valorativa, o seu desempenho. No meu 

pensamento, a aula destinada à avaliação sumativa era um momento em que o 

professor não podia transmitir nenhum tipo de feedback, pois iria influenciar o 

modo como os alunos iriam realizar o movimento. Contudo, não me sentia bem 

ao ver os alunos a executar o movimento incorretamente e eu permanecer 

calada.  
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Durante a aula, quando os alunos se encontram a realizar erros 

constantemente e o professor não intervém no sentido de contrariar a situação, 

a aula destina-se à prática do erro e a aprendizagem é nula, sendo o professor 

criticado por não transmitir informação nenhuma para os alunos. Desta forma, e 

uma vez que a avaliação faz parte do processo de ensino e aprendizagem 

(Fonseca, 2015), porque razão deveria assumir esta atitude de professor 

passivo?  

A avaliação sumativa refere-se à análise do aluno no final do processo, 

verificando se houve aquisição de conhecimento (Chueiri, 2008). Não obstante, 

não conseguia estar a aula toda a observar os alunos a realizar determinado 

movimento incorretamente sem os chamar a atenção sobre o assunto. De 

facto, considero importante que haja um registo daquilo que o aluno realiza, 

sem que este seja influenciado pelo feedback do professor. No entanto, se a 

avaliação é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, e uma vez 

que se pretende que o desempenho do aluno seja melhorado, o professor deve 

emitir um conjunto de informações acerca da forma como o aluno realiza a 

ação (Rosado & Mesquita, 2011). Além do mais, existe uma das estratégias 

instrucionais que permite perceber o que o aluno sabe acerca de determinado 

conteúdo- o questionamento. Por esta razão, quando um aluno estava a 

realizar algum movimento de forma errada e eu queria entender se ele sabia 

como o executar corretamente, mas por alguma razão não o estava a fazer, 

recorria ao questionamento. Neste sentido, aos poucos, ao longo do EP fui 

deixando de parte esta presença silenciosa, anteriormente característica das 

aulas de avaliação sumativa. 

Em todas as UDs, as últimas duas aulas destinaram-se à avaliação 

sumativa, tendo em conta a dificuldade de observar o desempenho de trinta 

alunos e aferir um julgamento avaliativo segundo os critérios de êxito a 

considerar. Neste sentido, cada uma destas aulas destinava-se à avaliação de 

poucos conteúdos, conforme expresso no excerto do diário de bordo 

apresentado de seguida: 

“Tendo noção da difícil tarefa que é avaliar muitos alunos, 

optei por avaliar apenas estes três conteúdos. Desta 
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forma, foquei-me num conteúdo de cada vez e avaliei 

todos os alunos relativamente a esse conteúdo.” 

(Diário de Bordo, 10ª semana, UD Andebol, 13 de 

novembro) 

Esta estratégia de avaliação, isto é, avaliar todos os alunos 

relativamente ao mesmo conteúdo, não foi o único método registo: 

“Durante esta semana tentei dois tipos de observação, 

para o respetivo registo, sendo eles os seguintes: 

observar um conteúdo em todos os alunos; e, observar 

todos os conteúdos no mesmo aluno. Considero o 

primeiro mais exequível, na medida em que o sentido da 

observação é constante durante algum tempo e, desta 

forma, a familiarização com os critérios de êxito do 

mesmo leva a que a observação e consequente registo 

sejam automatizados.”  

(Diário de Bordo, 15ª semana, UD Andebol, 18 de 

dezembro) 

À semelhança da avaliação diagnóstica, a aferição do desempenho dos 

alunos foi realizada a partir da observação e respetivo registo na grelha 

elaborada para o efeito. Contudo, uma vez que o objetivo da avaliação 

diagnóstica se destinava à deteção do nível de desempenho da turma, 

considerando cada aluno, a escolha dos conteúdos e as possibilidades de 

preenchimento eram mais generalistas, por exemplo: 1- realiza mal; 2- realiza 

satisfatoriamente; 3- realiza bem. Por sua vez, a grelha de avaliação sumativa 

era mais específica, pois, para além dos conteúdos, também os objetivos 

estipulados ao longo das aulas da UD eram alvo de avaliação a partir dos 

critérios de êxito estabelecidos. Considerando a modalidade futebol e tendo em 

conta o conteúdo “passe”, apresento o seguinte exemplo de preenchimento: 1- 

realiza mal; 2- realiza o passe com a parte interna do pé; 3- realiza o passe 

com a parte interna do pé e em direção ao colega de equipa. 

Porém, inicialmente, o nível de especificidade dos critérios a observar 

não era definido na sua plenitude. Por conseguinte, no momento de avaliar 
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surgia uma certa insegurança relativamente ao preenchimento da grelha de 

avaliação, conforme evidenciado no seguinte excerto do diário de bordo: 

“Durante a avaliação, a minha maior dificuldade, para 

além de conseguir avaliar todos os alunos em relação aos 

conteúdos a observar, foi perceber que valor atribuir ao 

desempenho de cada habilidade. Por exemplo, ‘aquele 

aluno realiza bem o passe, mas podia fazê-lo melhor. No 

entanto, comparado com os outros alunos, foi dos 

melhores a desempenha-lo…’” 

(Diário de Bordo, 10ª semana, UD Andebol, 13 de 

novembro) 

A ambiguidade do instrumento de aferição e o facto da não 

familiarização com o ato de avaliar fez com que, durante esta aula, os critérios 

estabelecidos deixassem de ser considerados e o padrão de referência 

passasse a ser a norma, sendo considerada a existência de um aluno médio. 

Assim, este aluno tornou-se a referência de comparação dos desempenhos 

dos restantes alunos. 

A classificação é uma consequência da avaliação sumativa, embora não 

seja o seu único propósito (Rosado & Silva, 2010). Com efeito, na última aula 

de cada período entreguei uma ficha de autoavaliação a cada aluno, no sentido 

de perceber qual a sua perceção relativamente à classificação a atribuir, 

segundo o seu desempenho. Este foi mais um instrumento de avaliação 

importante, pois ajudou-me a decidir no momento de classificar, principalmente 

no caso daqueles alunos cujo valor a atribuir não era uma certeza.  

De facto, a avaliação é uma das funções docente que abarca algumas 

dificuldades, desde o seu planeamento à sua concretização. No entanto, ao 

longo do EP, penso também ter melhorado a minha prática neste domínio, 

tornando este momento de avaliação mais conciso e objetivo.  
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4.3. Participação na Escola e Relação com a Comunidade  

De acordo com Gee (2000-2001), o ser humano tem múltiplas 

identidades interligadas aos seus desempenhos na sociedade. Neste sentido, 

cada um tem um modo de ser, tendo em conta o momento e o contexto. Assim, 

a identidade assume-se como um ser dinâmico, isto é, algo instável e que se 

altera ao longo do tempo, que se constrói e reconstrói no tempo, no espaço e 

na interação com os outros (Batista, 2014). 

Em conformidade com Batista (2014), também eu adquiri a noção de 

que “o professor não atua somente no espaço de aula e que as suas 

responsabilidades transcendem o da sua disciplina e até mesmo o espaço da 

escola” (p.36).   

Os comentários dos colegas estagiários do ano anterior não me foram 

indiferentes. “Vai ser um ano bastante trabalhoso e exigente”- diziam eles. 

Pois, tinham razão. E ainda bem! Uma vez que, a identidade profissional está 

relacionada com a prática profissional e a aprendizagem continuada (Giddens, 

1994).  

O facto de termos sempre alguma atividade para realizar fez com que a 

minha presença e participação na escola fosse constante. Com efeito, para 

além da aprendizagem, advinda da interação com os outros (Batista, 2014) 

esta participação ativa na escola permitiu que me aproximasse da comunidade 

escolar. Segundo Lave e Wenger (1991), é no contacto com os espaços reais 

que o EE conhece os contornos da profissão, tornando-se, pouco a pouco, um 

membro dessa comunidade educativa. Por conseguinte, ao longo do EP senti-

me cada vez mais incluída na escola, traduzindo-se este aspeto num 

sentimento de pertença (Wenger, 1998). 

Neste sentido, durante o EP, estivemos presentes em diversos 

acontecimentos, os quais eu decidi agrupar em dois domínios, de acordo com o 

grupo de elementos da comunidade escolar que nos rodeavam em cada um 

deles. Um refere-se a todas as atividades que nos permitiram, enquanto EEs, 

ter um maior reconhecimento por parte dos professores - as reuniões. O outro 

diz respeito a todas as atividades em que a nossa visibilidade era validada 

pelos alunos, como o corta-mato, os torneios, o DE e as visitas de estudo.  
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Para além destes, participamos também em algumas atividades da 

escola como, por exemplo, a elaboração de uma estrela com material reciclável 

para expor no átrio da escola e a composição de algumas notícias para o jornal 

da escola. 

Todas as atividades realizadas para os alunos permitiram que 

desenvolvesse competências no âmbito da organização e gestão de eventos. 

Isto porque, fomos nós que tratamos de elaborar as circulares de autorização 

dos encarregados de educação, planeamos as atividades e gerimos os 

espaços das atividades (torneios e corta-mato escolar). 

No que diz respeito às visitas de estudo, tivemos oportunidade de visitar 

os seguintes locais: Museu Nacional do Desporto, Complexo Desportivo 

Nacional do Jamor, Faculdade de Motricidade Humana, Nelo (fábrica de 

embarcações náuticas, nomeadamente kayaks e canoas) e, por fim, a 

FADEUP, pela qual fiquei encarregue de planear. 

Todos os anos a escola cooperante organiza uma exposição com a 

durabilidade de três dias, abertos ao público, tendo como finalidade mostrar os 

trabalhos realizados pelos alunos e dar a conhecer os cursos  científico-

tecnológicos ministrados pela escola, objetivando a captação de novos 

alunos. Este ano decorreu entre os dias 26 e 28 de abril, época em que, por 

questões de saúde não tive tão presente conforme pretendia. No entanto, não 

deixei de contribuir para a sua realização. Embora a exposição tenha ocorrido 

nos dias acima referidos, a sua preparação começou muito antes, ainda na 

última semana do segundo período. Deste modo, nessa altura, fiquei 

responsável por contactar uma das pessoas responsáveis pelo LABIOMEP, no 

sentido de levar até à escola alguém do laboratório para apresentar na 

exposição um pouco do trabalho desenvolvido no âmbito da biomecânica do 

desporto. Infelizmente não foi possível de se concretizar, devido à 

indisponibilidade do staff do laboratório nos dias referidos. Além desta tarefa, 

fiquei encarregue de elaborar dois cartazes que evidenciassem o percurso dos 

alunos no DE de orientação (anexo 7), visto ter sido a EE que ficou 

responsável por esta atividade escolar. Para além desta tarefa, tratei da 

elaboração de um sinal com a indicação identitária do stand de EF (anexo 8).  

 De todas as atividades realizadas no âmbito da participação na escola e 

relação com a comunidade, a única experiência que podíamos ter tido e não 
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vivenciamos foi o acompanhamento da direção de turma de um professor da 

escola. Desta forma, o contacto com os pais/encarregados de educação foi 

inexistente. Em contrapartida, acompanhamos o PC na coordenação de um 

dos cursos contemplados pela escola.  

 

4.3.1. Reuniões  

Ao longo do ano, para além das reuniões que nós, EE, fomos realizando 

com o PC e a PC, também participamos nas reuniões do departamento de EF 

e das nossas turmas (residente e partilhada). 

Cada reunião foi motivo suficiente para os níveis de ansiedade se 

evidenciarem. A insegurança de não saber o que aí vem; quem são os 

professores que também estarão presentes; será que me vão acolher bem e 

deixar-me à vontade; será que me vão fazer muitas perguntas. Deparei-me 

com um conjunto de questões, receios e inseguranças. 

Após a primeira reunião do departamento de EF percebi que não havia 

motivo para tanta preocupação. Em todas as reuniões o ambiente era de 

descontração e partilha. Não obstante a boa disposição, todos os assuntos da 

ordem de trabalhos eram tratados. Durante a reunião, qualquer assunto era 

motivo para contar uma piada ou um acontecimento de vida de um dos 

professores. Mas havia sempre alguém que depois disso dizia “vá, vamos lá 

acabar isto e a seguir falamos dessas coisas”, e lá voltávamos a concentrar-

nos para prosseguir com a reunião. Estes momentos de quebra faziam com 

que a vontade de estarmos atentos fosse maior. No final da reunião, abria-se 

um espaço para partilhar momentos vividos profissionalmente e enquanto 

cidadãos comuns. Estas situações permitiram que nos conhecêssemos um 

pouco melhor e a nossa interação e entreajuda passou a ser cada vez mais 

notória. 

Relativamente às reuniões de turma, nestas o ambiente era mais formal. 

Professores de diferentes disciplinas, cada um com a sua postura.  

Conforme já referido no capítulo do enquadramento profissional, no 

início do ano letivo elaboramos uma ficha de caracterização dos alunos para os 

conhecermos melhor. Face ao trabalho de recolha e análise dessa informação, 
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o PC sugeriu a realização de um power point para apresentar aos restantes 

professores do conselho de turma.  

Deste modo, se quisesse passar despercebida na primeira reunião de 

turma por todos os medos e inseguranças, era impossível pois estive em 

constante destaque a apresentar o documento de caracterização da turma. 

Claro está que, ao longo do ano, este foi um dos momentos em que me senti 

mais nervosa. Era a minha primeira reunião de conselho de turma, aquela em 

que eu pensava ser apenas apresentada para posteriormente observar o 

comportamento de cada professor e perceber qual a melhor forma de me 

inserir e lidar com cada um dos professores deste grupo. 

“(…) para mim, apresentar algo a alguém que tem mais 

experiência e sabe mais do que eu, torna-se um processo 

complicado. Desde a escolha das palavras a mencionar, o 

modo de as proferir e a forma de estar, tudo são 

pormenores que me fazem pensar e me deixam ansiosa 

antes de me expressar. (…) Contudo, ainda relativamente 

à apresentação do documento referente à caracterização 

da turma, penso que esta foi bem preparada e os 

professores permaneceram atentos e participativos 

durante a mesma, criando um bom ambiente na reunião.” 

(Diário de Bordo, 7ª semana, UD Andebol, 23 de outubro) 

Desta forma, ao longo da reunião, o nervosismo foi desaparecendo e 

aquele que parecia ser um ambiente frio e hostil passou a ser um espaço 

agradável e acolhedor. 

Relativamente às reuniões de avaliação, não se desenrolaram conforme 

estava à espera. Pensei que este seria mais um momento de partilha entre 

professores sobre o desempenho dos alunos e o modo de ser e estar de cada 

um deles nas suas aulas, no sentido de conhecer melhor os alunos fora das 

aulas de EF. Contudo, não foi o que aconteceu. Estas reuniões foram 

maioritariamente de cariz confirmatório, relativamente às notas propostas para 

os alunos. Por exemplo: na reunião de avaliação do primeiro período, a 

professora responsável por elaborar a ata tinha a sua reunião de direção de 

turma na hora seguinte, deste modo, os assuntos da ordem de trabalho foram 
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“apressados” para que a reunião não se prolongasse e interferisse com a sua 

reunião. Esta situação dificultou a expressão das minhas perspetivas sobre a 

turma e exacerbou a minha natural falta de confiança em intervir num meio que 

não me é familiar. 

O facto de atribuirmos uma determinada classificação aos alunos requer 

uma enorme responsabilidade da nossa parte, sendo que, durante estas 

reuniões, ao ouvir o diretor de turma “cantar” a nota que eu tinha atribuído ao 

aluno deixava-me sempre a pensar: Qual será a reação do aluno ao ver esta 

nota?; Será que vai fazer com que mude a atitude na aula?; Será que fui justa 

com todos?. Todas estas questões deixaram-me a apensar sobre a enorme 

influência que os professores têm sobre o percurso escolar dos alunos, que 

fará parte da sua história, enquanto ser social.   

 Desta forma, embora na primeira reunião ainda me sentisse um “peixe 

fora de água”, ao longo do ano essa sensação foi passando. Com efeito, as 

reuniões seguintes foram mais um dos momentos do EP em que me senti 

professora. Nestas ocasiões, olhava para mim e via-me numa sala rodeada de 

professores experientes a partilhar, com eles, conhecimentos, crenças e 

acontecimentos do dia-a-dia e da sala de aula. Para além disso, as reuniões, 

principalmente as de início do ano, foram determinantes para os professores 

ficarem a conhecer-nos enquanto EEs. Durante os intervalos e fora das salas, 

este reconhecimento traduziu-se numa maior simpatia da parte deles, fazendo 

com que eu sentisse o seu apoio. Assim, ao longo do ano senti-me cada vez 

mais confiante enquanto professora. 

 

4.3.2. Corta-Mato Escolar  

Anteriormente, o corta-mato escolar da escola cooperante designava-se 

por “corta-mato dos mil”, por contar com a participação de mais de mil alunos. 

Contudo, este ano, uma vez que o diretor do departamento de EF não é o 

mesmo do ano passado, o corta-mato assumiu a designação de “corta-mato 

escolar”. 

Todos os anos esta prova é realizada e a participação dos alunos neste 

evento é obrigatória, desde o ensino básico ao ensino secundário. No sentido 

de incluir todos os educandos da escola neste dia, é organizado num dos 
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pavilhões um espaço com insufláveis, destinado às crianças do pré-escolar. 

Deste modo, é também organizado um corta-mato “sem fronteiras”, no qual as 

crianças começam por correr, acompanhadas ou não por um dos alunos do 12º 

ano, e depois, ao chegar ao insuflável devem ultrapassá-lo para concluir a 

corrida e alcançar a meta.  

Além de todos os alunos da escola terem uma participação ativa neste 

evento, também um dos grupos da comunidade escolar é convidado a entrar 

na escola e estar presente neste evento que para alguns alunos, 

principalmente para os da pré-escola, é importante.  

Este foi um dos momentos mais bonitos que vivi na escola este ano. Ver 

os pais presentes, orgulhosos pelos seus filhos e apetrechados com câmaras 

fotográficas e de filmar para registar o momento.  

Num tempo em que os pais trabalham das 9h às 19h, chegam a casa 

têm de preparar o jantar, fazer as lidas da casa, visitar as redes sociais e 

preparar as coisas para o dia seguinte, pouco tempo lhes resta para prestar 

atenção aos filhos.  

Deste modo, considero que a escola tem nas suas mãos a possibilidade 

de proporcionar mais momentos destes aos pais, de forma a forçá-los a parar e 

dar valor ao que realmente importa, acompanhar o percurso dos seus filhos, 

estar presente em cada momento que, para eles pode não ter importância, pois 

é só mais uma atividade da escola, mas para as crianças faz todo o sentido 

que eles vejam e registem aquele que é um momento importante das suas 

vidas. 

A organização desta atividade contou com a participação de todos os 

elementos do departamento de EF. Deste modo, nós, EEs, ficamos 

responsáveis por realizar algumas tarefas pré-evento, como elaborar o cartaz e 

os diplomas; recolher todos os coletes necessários e diferencia-los de acordo 

com as funções dos alunos, que iriam estar presentes em zonas específicas do 

percurso; e, decorar o pódio. Para além destas, no próprio dia realizamos as 

seguintes tarefas: preparar os locais da prova; ajudar na gestão do evento, 

tendo eu ficado responsável por encaminhar os alunos para o registo do seu 

nome, por ordem de chegada; e, por fim, ajudar na arrumação do material e 

dos espaços utilizados. 
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Segundo Wenger et al. (2002), a interação continuada com membros 

experientes auxilia no posicionamento do EE na comunidade profissional. 

Neste sentido, a nossa participação ativa nestes eventos da escola são, de 

facto, uma mais-valia para nós. Pois, permite-nos ter um maior contacto com a 

comunidade escolar e sermos reconhecidos pelos diversos elementos da 

mesma. Para além disso podemos ter noção do que é necessário realizar e 

organizar para que um evento desta dimensão seja concretizado. 

 

4.3.3. Corta-Mato Distrital  

Este ano, a prova do corta-mato distrital teve lugar no Parque da Cidade, 

tendo sido preparado pela Coordenação Local de Desporto Escolar. Neste 

acontecimento participaram cerca de 5000 alunos, devidamente organizados 

por cinco escalões, contando assim com a participação de alunos do ensino 

básico e secundário.  

A nossa escola foi representada nos diversos escalões, tendo no total 

abrangido a participação de 40 alunos.  

Antes de sairmos da escola, fiquei responsável por confirmar a presença 

dos alunos inscritos na prova. Para os professores mais experientes, esta é 

uma tarefa óbvia a cumprir. No entanto, para mim, que não estava habituada a 

fazê-lo, se estivesse sozinha poder-me-ia ter escapado este pormenor. 

Contudo, é extremamente importante, pois permite-nos saber quantos e quais 

os alunos que levamos, para que no regresso seja feita nova chamada, 

verificando se todos os alunos estão presentes. 

Quando chegamos ao local da prova, olhei ao meu redor e só pensei: 

nunca vi tantas crianças juntas, como é que é possível não perdermos nenhum 

aluno no meio desta confusão? Contudo, olhava para os professores mais 

experientes e estes tinham um ar tranquilo e despreocupado, o que fez com 

que descontraísse um pouco.  

Ao longo da prova fiquei responsável por orientar os alunos para a zona 

de partida. Claro que este era um espaço de confusão, repleto de crianças e 

professores. Porém, a minha única preocupação era encaminhar os alunos 

atempadamente, de acordo com a chamada dos diversos escalões a realizar a 

prova. No entanto, não houve qualquer problema, tendo corrido tudo bem. 
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Obviamente que o fundamental nestes eventos é proporcionar aos 

alunos a sua participação, independentemente do resultado. Contudo, não 

posso deixar de mencionar que senti um orgulho enorme ao ouvir o nome da 

nossa escola no momento da subida ao pódio. Desta forma, tivemos dois 

alunos a subir ao pódio, na categoria individual do escalão juvenis masculino; 

e, no escalão juvenis feminino, as alunas obtiveram o terceiro lugar coletivo. 

Este foi o primeiro evento no exterior da escola, enquanto 

estabelecimento, em que estivemos presentes. Para além disso, foi aquele que 

contou com a participação de alunos dos diversos ciclos de ensino, o que nos 

permitiu ter um maior contacto com os alunos de idades inferiores, uma vez 

que durante o tempo de aulas mantemos maior proximidade com os alunos do 

ensino secundário. 

 

4.3.4. Os Torneios  

No alinhamento das várias atividades escolares planeadas, o 

Departamento de Educação Física decidiu organizar torneios de diversas 

modalidades, proporcionando aos alunos do ensino secundário a possibilidade 

de participar nos mesmos. Esta atividade desenvolveu-se às quartas-feiras, da 

parte da tarde, e cada um destes dias destinava-se à prática de uma 

modalidade diferente, em contexto de torneio.  

A realização desta atividade foi extremamente importante não só para 

nós como para os alunos, pois permitiu que os mesmos desenvolvessem 

competências básicas, mas essenciais no dia-a-dia, como a comunicação, a 

cooperação, o respeito e a autonomia. Para além disso, contribuiu para que os 

alunos se relacionassem e aprendessem uns com os outros. 

Para nós, EEs, também foi bom porque afirmamos ainda mais a nossa 

posição enquanto professores na escola. Em cada torneio apresentávamo-nos 

do lado dos professores mais experientes e eramos nós os responsáveis pela 

organização e gestão dos jogos. Além do mais, permitiu-nos conhecer e 

conviver com mais alunos. 

A participação massiva e a envolvência positiva evidenciada pelos 

alunos, foi uma constante. O que nos deu ainda mais vontade de organizar e 

estar presente neste tipo de atividades. 



4. Realização da Prática Profissional 

 

97 
 

4.3.5. Desporto Escolar  

Segundo Bento (1989), o DE é o sector da vida escolar em que são 

criadas oportunidades para ação orientada e organizada, para atividades 

autónomas e espontâneas, para competições intra e inter escolas e fomento e 

desenvolvimento de talentos.  

Por sua vez, o DE pode ser definido como “o conjunto de práticas lúdico-

desportivas e de formação com objeto desportivo, desenvolvidas como 

complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, num regime de 

liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividade da 

escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo” (Ministério da 

Educação, 1991). Mais ainda, como refere o preâmbulo deste diploma, o DE 

“deve basear-se num sistema aberto de modalidades e de práticas desportivas 

que serão organizadas de modo a integrar harmoniosamente as dimensões 

próprias desta atividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e a 

competição”. 

O nosso objetivo enquanto profissionais da educação deve ser formar o 

aluno como um todo, não ver o educando apenas como alguém a quem se 

deve transmitir o conteúdo, mas sim como uma pessoa que necessita de ser 

educada em todos os domínicos (cognitivo, afetivo e motor). Considerando o 

desporto um meio para o efeito, o mesmo deve ser encarado como instrumento 

de desenvolvimento humano (Pires, 2005). A partir da prática do jogo, o aluno 

não só desenvolve a sua capacidade motora como também a capacidade 

cognitiva, estando constantemente a pensar no que será melhor realizar para 

tomar a decisão mais acertada.  

O DE baseia-se no desenvolvimento de “atividades desportivas de 

complemento curricular, intra e interescolares, dirigidas aos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas” (Ministério da Educação e Ciência, s. d.). 

Assim, os alunos têm oportunidade de conhecer novas escolas, novos alunos, 

novos ambientes, novas formas de ser, agir e pensar.  

O DE não se esgota na prática da atividade, mas engloba também o 

entendimento do desporto como fator de cultura, estimulando sentimentos de 

solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade (Assembleia da República, 

2005). Assim, o DE apresenta-se como um espaço de aprendizagem 
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desenvolvida pelo contacto e partilha de conhecimentos entre os diversos 

alunos. 

Com efeito, pode-se assumir o DE como um grande potenciador do 

desenvolvimento holístico do aluno, na medida em que abrange os três 

domínios da aprendizagem, anteriormente referidos.  

 

4.3.5.1. Desporto Escolar na Escola Cooperante: Orientação 

A escola deixa de ser apenas uma instituição quando ganha vida. Vida, 

esta, proporcionada pelos elementos que a constituem, sendo a sua maioria, 

os alunos.  

Desta forma, é objetivo da escola proporcionar aos alunos uma 

educação ampla, não só focada nos fundamentos teóricos, mas também 

enriquecida de diversas vivências que distinguem e acompanham os alunos 

para toda a vida.  

Como tal, o Departamento de EF da escola, propôs aos alunos a sua 

participação nas provas de Orientação, organizadas pelo DE. Estas provas 

realizaram-se ao sábado, cada uma delas numa localidade distinta de Portugal. 

Visto a modalidade de Orientação ser pouco conhecida e divulgada no âmbito 

escolar, esta proposta educativo-desportiva teve como finalidade abrir os 

horizontes dos alunos, presenteando-os com a oportunidade de participar e 

conhecer algo diferente que, até então, para a maioria deles, nunca tinha sido 

apresentado.  

Numa primeira instância foi realizada e desenvolvida, na escola, uma 

ação de formação de cariz teórico-prática, no sentido de apresentar aos alunos 

o desporto de Orientação. Como tal, de nós os três, EEs, eu fiquei responsável 

pela apresentação do documento, elaborado pelos mesmos, e os meus 

colegas ficaram encarregues de colocar o material necessário para a 

realização de um percurso de orientação na escola.  

Após esta ação de formação, percebemos que o interesse e a vontade 

demonstrada por parte dos alunos em participar e saber mais sobre a 

modalidade eram evidentes. Desta forma, posteriormente foi organizada uma 

atividade no Parque da Cidade, para que os alunos tivessem uma perceção 

mais autêntica da modalidade, num ambiente menos familiar. Para o efeito, 
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fiquei responsável por elaborar, entregar e recolher as circulares de 

autorização dos encarregados de educação para a saída dos alunos.  

A adesão por parte dos alunos, relativamente a esta atividade, foi ainda 

maior. E, por esta razão, continuamos com a ideia e a vontade de proporcionar 

a participação dos alunos do ensino secundário nas provas de orientação, 

organizadas pelo DE. 

Ao longo do ano, os alunos participaram em quatro provas de 

Orientação do Circuito Regional do Norte do Desporto Escolar. Foram várias as 

escolas que participaram nestes eventos, o que proporcionou aos alunos 

conviver e conhecer pessoas de outras escolas. Para além disso, tiveram a 

possibilidade de visitar diferentes locais e desfrutar de paisagens naturais 

deslumbrantes. 

 

4.4. Desenvolvimento da Prática Profissional 

4.4.1. Observar e refletir  

A autonomia é uma característica do profissionalismo docente. Neste 

sentido, “porque não queremos tornar-nos coisas, mas seres autónomos” 

(Alarcão, 1996, p. 173), partimos daquilo que observamos para o seu 

questionamento. Com isto, pretende-se refletir e tirar conclusões para a prática, 

segundo o entendimento pessoal.  

De acordo com as Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo 

de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP (2016/2017)4, uma das tarefas do 

EE é observar no mínimo dez aulas de cada colega estagiário e seis aulas do 

PC ou outro professor de EF da escola.  

Durante o ano de estágio, o foco da observação foi-se alterando. 

Inicialmente, o PC propôs a observação das aulas segundo a sua organização 

e gestão. Por sua vez, a primeira visita da PO à escola cooperante teve como 

                                                           
4Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao 

Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto: 2016/2017. Porto: Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. 
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propósito a análise do controlo e disciplina da turma, estando este 

intrinsecamente ligado à organização e gestão da aula.  

Inicialmente, a principal preocupação do EE enquadra-se nesta área de 

intervenção pedagógica (Veenman, 1984). Uma aula bem planeada, com um 

clima positivo, sem grandes quebras e comportamentos de indisciplina por 

parte dos alunos, origina a que o processo de ensino e aprendizagem seja 

otimizado. Com efeito, a organização e gestão da aula promovem o seu bom 

funcionamento e, por conseguinte, têm grande impacto na qualidade de 

aprendizagem dos alunos (Rodrigues, 2005).  

O ato de planear torna-se indispensável à vida profissional, sendo o 

planeamento uma ferramenta importante, tanto para a organização pessoal 

como profissional (Carvalho et al., 2011). Neste sentido, a primeira reunião de 

núcleo de estágio, tendo em conta a observação da aula baseada na 

organização e gestão da mesma, foi bastante importante para o meu 

desenvolvimento ao nível do planeamento da aula, nomeadamente no que se 

refere aos momentos de instrução. Até então, o seu planeamento era 

inexistente e, consequentemente a sua aplicação nas aulas, por vezes, era um 

pouco confusa e incompleta. Por conseguinte, no momento da realização dos 

exercícios, os alunos apresentavam algumas dúvidas, o que os impedia de 

executar corretamente as atividades da aula. 

Após este momento de reflexão em conselho de núcleo de estágio, 

passou-se para a observação da aula tendo em conta o comportamento dos 

alunos. 

Este tipo de observação foi fundamental porque, de uma forma ou outra, 

alguns alunos aproveitavam qualquer situação para ter comportamentos menos 

apreciados. No entanto, durante a aula, nem sempre o conseguia identificar, 

pois, estava tão envolvida nos diversos acontecimentos da mesma que, por 

vezes, nem me apercebia de alguns pormenores ocorrentes. Porém, com o 

alerta de quem está de fora a observar a aula, a prática pode ser alterada e 

alguns dos comportamentos menos apropriados podem ser evitados. Para o 

efeito, a presença dos colegas de estágio era fundamental, pois tinham uma 

visão e uma função diferente da minha naquele momento. Por conseguinte, 

durante o ano de EP, as suas interpretações e perspetivas tornaram-se alvo de 

reflexão e consideração da minha parte para as aulas seguintes, como por 
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exemplo, ter mais atenção com determinados alunos que deixavam de realizar 

o exercício quando não me encontrava perto dos mesmos. 

Ainda no segundo período, o PC propôs a realização da observação das 

aulas, tendo em conta a análise do feedback pedagógico emitido. A reflexão 

deste tipo de observação foi a que gerou mais controvérsia em núcleo de 

estágio. Não só porque as diferenças entre os observadores permitem 

perceções diferentes (Sarmento, 2004), mas também pelo facto de não termos 

reunido antes das observações para esclarecermos o entendimento de cada 

um acerca dos diversos tipos de feedback.  

Por último, o tema central das observações seguintes foi o 

comportamento do professor. Novamente, preparando a nossa ação e 

treinando a observação para os aspetos relevantes deste domínio. Uma vez 

que, mais tarde, a PO voltaria à escola e a sua atenção iria focar-se para o 

referido tema.  

Este último domínio de observação foi o que me ajudou mais a perceber 

quem sou eu enquanto professora, tanto através do que observava pelas aulas 

dos meus colegas, como dos professores mais experientes. E nesse sentido, 

não foi só importante o que eu via, mas também o que os meus colegas 

pensavam da minha atuação enquanto professora, através da sua observação. 

O facto de saber que cada uma destas áreas ia ser alvo de atenção por 

parte do núcleo de estágio, fez com que pensasse mais sobre os domínios de 

análise. Neste sentido, durante as aulas anteriores à aula de observação, fui 

fazendo uma autoanálise crítica, tendo em conta as dimensões de observação 

e reflexão: controlo e disciplina da turma, organização e gestão da aula e, por 

último, a instrução. Para o efeito, a reflexão semanal praticada no diário de 

bordo foi essencial para ter consciência da minha atuação pedagógica e 

respetiva evolução. 

Com a prática da observação aos meus colegas e professores mais 

experientes, sentia que estava a ir além das minhas crenças e dos 

conhecimentos que ao longo do ano fui adquirindo. Era como se estivesse 

presente na aula e fizesse parte da mesma, estando em constante estimulação 

do meu sentido crítico. 

Durante as observações realizadas, procurei sempre questionar as 

diversas ocorrências da aula e analisar os exercícios e estratégias aplicadas 
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pelos EEs e/ou professores experientes, no sentido de refletir sobre a aplicação 

das mesmas nas minhas aulas. Com efeito, em concordância com o autor 

Sarmento (2004), “observar formula dúvidas e proporciona respostas” (p. 163).  

Neste sentido, perante as razões apresentadas, as observações 

realizadas aos meus colegas e aos professores mais experientes, bem como 

as observações que o núcleo de estágio realizou perante as minhas aulas, 

revelaram-se fundamentais para a minha aprendizagem e o desenvolvimento 

da minha identidade profissional.  

 

4.4.2. Refletir e aprender 

Atualmente, a função docente não se baseia apenas na simples 

passagem do saber, mas sim, no fazer aprender alguma coisa a alguém 

(Roldão, 2007). A crescente complexidade e diversidade da sociedade atual 

exigem do professor uma maior preparação profissional e autonomia para 

enfrentar os diferentes problemas e desafios com os quais é constantemente 

confrontado.  

Assim, surge o modelo dos “professores como práticos reflexivos”, 

envolvidos num processo de construção e desconstrução de saberes. Não 

basta adquirir conhecimentos, é preciso pensar sobre os mesmos e ter a 

capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido (Alarcão, 

1996), consoante o contexto de atuação. 

Ao contrário das atividades rotineiras, que executamos diariamente, a 

reflexão baseia-se na vontade, no pensamento, em atitudes de questionamento 

e curiosidade. Neste sentido, a reflexão implica o ato de perscrutação ativa, 

voluntária, persistente e rigorosa daquilo que se julga acreditar ou daquilo que 

inicialmente se pratica (Alarcão, 1996). 

Segundo Zeichner (1993), a reflexão não é um conjunto de técnicas que 

possam ser empacotadas e ensinadas aos professores. Ou então, como 

referencia Shulman (1987), uma mera disposição ou conjunto de estratégias. O 

pensamento reflexivo é uma capacidade. Como tal, não desabrocha 

espontaneamente, mas pode desenvolver-se (Alarcão, 1996). Para o efeito, o 

diário de bordo foi essencial.  
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O cotidiano do professor é recheado de momentos e acontecimentos 

que escapam ao conhecimento científico tradicional, sendo que, a tomada de 

consciência sobre a própria atuação proporcionará bagagem e experimentação 

que poderão ser úteis no futuro (Jr & Filgueiras, 2009). Neste sentido, ao longo 

do ano de estágio, a prática reflexiva foi desenvolvida pelo registo semanal no 

diário de bordo. Desta forma, no fim de cada semana, refleti sobre o que tinha 

acontecido, vivido e sentido. Nestes momentos, parava para pensar na 

identidade docente que estava a construir e no desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem, sempre no sentido de melhorar. Segundo Jr e 

Filgueiras (2009), o professor, nos seus primeiros anos de atuação, deve 

estabelecer um compromisso com a auto perceção, tendo em vista o 

aprimoramento profissional. Assim, a prática reflexiva assume-se como um 

procedimento essencial para a alteração das práticas (Urzúa & Vásquez, 

2008). 

Muitas vezes, associa-se o conceito de reflexão a uma tarefa meramente 

retrospetiva. Porém, ao longo deste ano, também foram realizadas algumas 

atividades, como o planeamento, que permitiram desenvolver a vertente 

prospetiva da reflexão, isto é, a reflexão para a ação (Alarcão, 1996). Este tipo 

de reflexão concentra-se no pensamento acerca do próximo rumo da ação 

(Urzúa & Vásquez, 2008). 

Neste sentido, para além do planeamento, também a reflexão praticada 

no registo do diário de bordo tinha como propósito pensar além do que já tinha 

passado. Para o efeito, partia da reflexão sobre a ação, no intuito de encontrar 

estratégias que me levassem a modificar o que tinha ocorrido menos bem e/ou 

aperfeiçoar o que não tinha sido eficaz. Assim, também refletia sobre o que iria 

acontecer, ou melhor, o que gostaria que acontecesse, planeando a minha 

ação nesse sentido. 

Com efeito, ao refletir sobre a prática, comecei a prestar mais atenção 

ao que fazia e, consequentemente, ao que deveria fazer. Serve como exemplo, 

o seguinte excerto do diário de bordo:  

“Um outro aspeto que deve ser melhorado é o tempo de 

transição entre os exercícios e a forma de o realizar. Na 

última aula desta semana tinha em minha posse um papel 
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a partir do qual me era possível visualizar qual o espaço 

de exercitação de cada equipa. No entanto, queria evitar 

esta situação e fazer com que eles percebessem o 

sentido da rotação e que, ao sinal do apito, partisse da 

vontade deles a realização correta da transição de um 

espaço para o outro. Desta forma, na próxima aula, após 

distribuir as diferentes equipas pelos diversos espaços de 

exercitação vou definir o modo de rotação, para que os 

alunos no momento certo o exerçam, sem ser preciso 

voltar a dizer como o devem fazer.”  

(Diário de Bordo, 5ª semana, UD Andebol, 9 de outubro) 

Assim, comecei a prevenir a ação. Nem sempre foi fácil. Por vezes, 

traduzir o pensamento em palavras tornou-se um desafio, fazendo com que no 

papel as ideias não fossem tão espontaneamente declaradas como na cabeça.  

Ao longo do tempo, o tipo de preocupações emergentes da prática, que 

obtiveram a minha atenção no momento da reflexão, foram-se alterando de 

acordo com a dimensão de intervenção direta na aula. Assim, conforme 

evidenciado nos seguintes excertos do diário de bordo, nas primeiras semanas 

as maiores inquietações correspondem ao tema da organização e gestão da 

aula: 

“A turma parecia ter muitos mais alunos do que os que 

tem, embora eu já considere que sejam muitos (trinta), 

mas esta sensação foi só a minha cabeça a começar, 

automaticamente, a pensar em como seriam as aulas em 

meio pavilhão com tantos alunos.” 

(Diário de Bordo, 1ª semana, UD Andebol, 11 de outubro) 

“Durante o planeamento da aula, as minhas dúvidas 

basearam-se quase sempre no fator ‘tempo de aula’.” 

(Diário de Bordo, 1ª semana, UD Andebol, 11 de outubro) 

Por sua vez, a meio do ano, as preocupações passaram a condizer com 

a instrução, nomeadamente a apresentação das atividades da aula: 
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“Desta vez estive menos bem no momento da 

exposição da primeira situação de aprendizagem, uma 

vez que o meu discurso foi pouco claro e os alunos 

colocaram imensas dúvidas. Já não é a primeira vez que 

o semelhante acontece, sendo que por vezes os alunos 

chegam ao local de exercitação e ficam parados sem 

saber o que é suposto fazer. Talvez deva começar a 

planear este momento de aula com mais atenção.” 

(Diário de Bordo, 20ª semana, UD Voleibol, 29 de janeiro) 

Por fim, as últimas reflexões baseiam-se de igual modo no domínio da 

instrução, porém sob o ponto de vista do feedback pedagógico a emitir durante 

a realização das situações de aprendizagem: 

“Ultimamente tenho-me apercebido da eficácia de uma 

boa escolha das palavras-chave durante o planeamento 

para posteriormente, no momento da realização das 

diversas atividades da aula, transmitir aos alunos.” 

(Diário de Bordo, 34ª semana, UD Futebol, 7 de maio) 

Os professores não aplicam apenas teorias como também transformam, 

mobilizam e produzem saberes específicos (Jr & Filgueiras, 2009). Neste 

sentido, considero que os momentos de reflexão vividos durante o estágio 

ajudaram-me a corrigir, alterar e avançar na minha prática.  

Com efeito, acredito que a prática reflexiva foi bastante importante para 

o meu desenvolvimento enquanto professora, tornando-me mais crítica e 

confiante da minha ação. 
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4.4.3. O Perfil de Relações Interpessoais dos Alunos da Turma 

Residente e Avaliação das Necessidades Psicológicas Básicas nas Aulas 

de Educação Física 

4.4.3.1. Resumo 

O ser humano não é independente do meio em que habita nem das pessoas 

que o rodeiam, sendo que as suas ações são pensadas e tomadas de acordo 

com o contexto em que está inserido. Com efeito, é importante conhecer as 

relações estabelecidas entre os alunos no momento de os agrupar por equipas 

nas aulas de EF. A relação é uma das necessidades psicológicas básicas 

(NPB) do Homem, assim como a competência e a autonomia. Estas três NPB 

constituem-se como uma vertente de estudo da Teoria da Auto Determinação 

(TAD). De acordo com esta teoria, a influência dos fatores sociais é medida 

pela satisfação das três NPB, que influenciam a motivação do indivíduo e, 

consequentemente determinar a regulação do seu comportamento (Pires et al., 

2010). Desta forma, o objetivo principal deste estudo foi conhecer as relações 

existentes entre os alunos da turma, para proceder à reformulação das 

equipas, e perceber se havia diferenças entre as mesmas relativamente ao 

nível de satisfação das NPB. Para o efeito, participaram no estudo 30 alunos 

(18 rapazes e 12 raparigas) da turma residente, com idades compreendidas 

entre os 15 e os 17 anos (M= 16). Os resultados advindos da aplicação do 

teste sociométrico evidenciam que a turma se encontra dividida em 4 grupos e 

que, alguns dos alunos são rejeitados pelos seus colegas de equipa. Após a 

reformulação das equipas, os resultados obtidos do Questionário de Avaliação 

das Necessidades Psicológicas Básicas em Educação Física (Pires et al., 

2010) revelam que a relação é a NPB que apresenta o valor médio mais 

elevado. Por fim, conclui-se que não existe diferença estatisticamente 

significativa entre as equipas da turma, segundo o grau de satisfação das NPB. 

 

PALAVRAS-CHAVE: NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS, 

RELAÇÃO, AUTONOMIA, COMPETÊNCIA 
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4.4.3.1. Introdução 

O facto de os alunos estabelecerem amizades na escola tem-se 

revelado fundamental para que o aluno goste da escola e obtenha sucesso 

(Berndt & Keefe, 1995).  

Contextualizando estas preocupações num ambiente micro, na sala de 

aula, constata-se que se os alunos estiverem organizados em equipas e 

trabalharem em conjunto, a sua motivação poderá ser maior (Mesquita et al., 

2016). Porém, a constituição das equipas não deve ser definida de qualquer 

forma.  

Antes de formarmos as equipas, devemos entender a “(…) dinâmica 

própria que atravessa toda a turma enquanto grupo e enquanto sistema” 

(Amado, 2001, p. 52). Para tal, não basta ter em consideração as caraterísticas 

pessoais dos alunos, é fundamental observar os diversos comportamentos dos 

mesmos, bem como as interações que ocorrem durante a aula. Ao analisar 

estas interações, facilmente percebemos como é que os alunos se relacionam.  

Em 1934, Moreno fundou a técnica da dinâmica de grupos- sociometria. 

A partir da realização do teste sociométrico, facilmente acedemos à rede de 

relações existentes na turma. Segundo Northway e Weld (1957), os testes 

sociométricos são de grande utilidade na organização de grupos de alunos, 

sendo que as escolhas sociométricas permitem uma melhor organização dos 

alunos nas salas de aula e a formação de grupos de trabalho. De acordo com 

os autores citados anteriormente, a utilização das preferências dos alunos na 

organização dos grupos permite criar um bom clima na sala de aula. 

De acordo com Wallon (1968) e Vygotsky (1998), os processos 

cognitivos e afetivos interrelacionam-se e influenciam-se mutuamente. E, 

sabe-se desde Lewin (1936), que um bom clima de grupo é condição 

fundamental para bons desempenhos e para a satisfação pessoal de todos os 

seus membros. Deste modo, se os alunos se sentirem bem nas equipas em 

que estão inseridos, naturalmente serão ativados “os mecanismos cognitivos 

para trabalhar a informação e para que a aprendizagem significativa se efetue” 

(Gonçalves & Alarcão, 2004, p. 164). 

Segundo Leal et al. (2013), a motivação tem sido encarada como uma 

variável interveniente no envolvimento dos estudantes com a aprendizagem 
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escolar. Por este motivo, esta temática tem sido alvo de estudo, no sentido de 

encontrar formas de influenciar os alunos a incrementar o seu envolvimento em 

atividades de aprendizagem (Bauer et al., 2016; Gottfried et al., 1998; Master & 

Walton, 2013; Newby, 1991; Ryan & Deci, 2000a, 2000b).  

De acordo com Roberts et al. (2001), existem pelo menos trinta e duas 

teorias distintas sobre a motivação. Contudo, a TAD (Ryan & Deci, 1985), é 

uma das teorias sociocognitivas que mais, tem sido implementada na disciplina 

de EF (Ntoumanis, 2001; Standage et al., 2005).  

A TAD é uma macro teoria que “se preocupa com as causas e as 

consequências da forma como o ser humano regula o seu comportamento” 

(Pires et al., 2010, p. 34). Segundo os autores Ryan e Deci (2000a), a 

motivação intrínseca depende da satisfação das NPB. Neste sentido, a 

motivação do sujeito não assume uma relação direta com os fatores do 

envolvimento social, pois a influência destes será determinada pelo nível de 

satisfação de três necessidades psicológicas básicas: autonomia (necessidade 

de escolher e gerir as suas ações), competência (sentimento de eficácia e 

confiança na sua interação com o meio em que está inserido) e relação 

(necessidade de se relacionar com as pessoas que o rodeiam). De acordo com 

Pires et al. (2010), “são estas necessidades que vão determinar a regulação do 

comportamento do sujeito, que assenta num continuum motivacional e oscila 

entre formas menos e mais autodeterminadas do comportamento 

(controladoras versus autónomas)” (p. 34). 

 Para Gagné et al. (2003) este espectro motivacional denomina-se de 

continuum de autodeterminação, no qual são apresentados seis tipos de 

motivação, que podem ser classificados em três grupos: desmotivação, 

motivação extrínseca e motivação intrínseca.  

 O que difere os seis tipos de motivação é o modelo de regulação do 

comportamento, ou seja, existem diferentes níveis de autodeterminação, que 

vão desde o comportamento menos autodeterminado (desmotivação) ao mais 

autodeterminado (motivação intrínseca). Com efeito, pretende-se que o aluno 

seja intrinsecamente motivado para a realização das diversas atividades da 

aula. Isto é, ter “interesse e prazer na realização da tarefa, sendo a atividade 

vista como um fim em si mesma” (Leal et al., 2013, p. 165).  
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 A satisfação destas necessidades já demonstrou ser um bom preditor da 

motivação intrínseca (Almagro et al., 2011), pois desperta no aluno o interesse 

e o prazer da realização da tarefa (Deci & Ryan, 2008).  

Desde o primeiro dia de aulas que digo que a minha turma é diferente. 

Não é mais nem menos do que as outras. É um caso particular. E quando há 

algo assim, a vontade de conhecer, de perceber e querer saber mais é maior. 

Na primeira semana percebi que a EF não era a sua disciplina preferida. 

O nível de satisfação e motivação evidenciado pelos alunos nas aulas era 

notoriamente baixo.  

Ao longo do ano, fui também percebendo que a sua união enquanto 

turma era inexistente. Não obstante, optei por organizar os alunos em equipas. 

Contudo, comecei a verificar que alguns deles colocavam-se à parte da 

respetiva equipa. Inicialmente, deduzi que fosse por timidez ou por falta de 

familiarização com os colegas, visto que esta era uma turma de trinta alunos e 

apenas sete frequentavam a atual escola cooperante desde o ano anterior. 

Mas, mesmo estes, não se conheciam. Desde logo percebi que o “à vontade” 

entre os alunos da turma e as interações entre os mesmos eram nulas. No 

entanto, pensei que no decorrer do ano esta questão fosse ultrapassada, o que 

não se sucedeu. Foi então que surgiu o interesse por estudar o perfil de 

relações dos alunos da turma.   

O contexto interpessoal facilita a satisfação das NPB, no sentido de 

aumentar a motivação autodeterminada, compreendendo a motivação 

intrínseca e a motivação extrínseca (Deci e Ryan, 2008). De facto, o indivíduo 

não pode ser analisado dissociado do meio em que está inserido. Assim, o 

objetivo principal deste estudo foi promover um ambiente acolhedor para os 

alunos em questão, para que estes se sentissem confortáveis e confiantes nas 

aulas de EF. Para tal, procurou-se conhecer as relações existentes entre os 

alunos da turma e proceder à reformulação das equipas, mantendo a 

heterogeneidade intra equipas e a homogeneidade inter equipas, mas, desta 

vez, tendo em consideração o critério da afinidade. De seguida, desejou-se 

perceber se havia diferenças entre as equipas, relativamente ao nível de 

satisfação das NPB.  
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4.4.3.2. Metodologia 

De acordo com o artigo 5º, presente no regulamento da unidade 

curricular EP do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP5, uma das 

dimensões que o relatório de estágio deve desenvolver é a componente 

investigativa. Deste modo, o presente estudo foi desenvolvido na escola 

cooperante da EE, junto da sua turma residente, no ano letivo 2016/2017. 

O estudo compreende três momentos distintos que, embora 

apresentados separadamente, relacionam-se entre si. Neste sentido, no 

primeiro momento recorreu-se à análise do diário de bordo, extraindo-se do seu 

núcleo apenas a informação relativa às dimensões de estudo (competência, 

relação e autonomia); o segundo momento refere-se à aplicação do teste 

sociométrico, a fim de reformular as equipas, como estratégia de intervenção 

pedagógica; e, por último, o terceiro momento representa a utilização do 

Questionário de Avaliação das Necessidades Psicológicas Básicas em 

Educação Física (Pires et al., 2010). 

No sentido de perceber se existem diferenças entre as equipas, segundo 

as dimensões estudadas (competência, relação e autonomia), procedeu-se à 

formulação das hipóteses que determinaram o delineamento do estudo: 

H0= não existe diferença estaticamente significativa entre as equipas da 

turma, relativamente ao grau de satisfação das necessidades psicológicas 

básicas; 

H1= existe diferença estaticamente significativa entre as equipas da 

turma, relativamente ao grau de satisfação das necessidades psicológicas 

básicas. 

 

                                                           
5Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto: 2016/2017. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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4.4.3.2.1. Participantes 

Este é um estudo investigação-ação realizado na turma residente da EE, 

do 10º ano de escolaridade, composta por 30 alunos, 18 meninas e 12 

rapazes. A idade dos alunos desta turma situava-se entre os 15 e os 17 anos, 

apresentando uma média de idades de 16 anos.  

4.4.3.2.2. Instrumentos 

Para uma melhor caracterização da turma e dos problemas recorrentes, 

procedeu-se à leitura do diário de bordo. Desta análise, foram extraídos no 

mínimo dois e no máximo três excertos referentes a cada uma das dimensões 

de estudo. 

No sentido de conhecer e compreender o perfil de relações dos alunos 

da turma foi criado um teste sociométrico, seguindo as recomendações 

orientadas por Northway e Weld (1957) (anexo 2). Este é composto por quatro 

questões, que visavam compreender as preferências (questão 1), as rejeições 

(questão 2) e as perceções (questão 3 e 4) dos alunos, segundo as escolhas 

dos seus colegas de turma. Deste modo, foi solicitado aos alunos que 

indicassem, por ordem de preferência, quem escolheriam e quem não 

escolheriam para integrar a sua equipa na aula de EF, no sentido de 

compreender as preferências e rejeições dos alunos. Por sua vez, objetivando 

a análise das perceções dos alunos, foi-lhes pedido que mencionassem quem 

é que pensavam tê-los nomeado nas questões anteriores. 

A fim de avaliar o nível de satisfação das NPB, o instrumento utilizado foi 

o Basic Psychological Needs in Physical Education Scale- Questionário de 

Avaliação das Necessidades Psicológicas Básicas em Educação Física (Pires 

et al., 2010) (anexo 1). 

O questionário divide-se em 3 dimensões que refletem as NPB da TAD 

(Ryan & Deci, 2000b): autonomia (item 3, 6, 9 e 12), competência (item 1, 4, 7, 

10) e relação (item 2, 5, 8, 11). No total, o questionário é constituído por 12 

itens. A escala de respostas (do tipo Likert) organiza-se em 5 níveis, que 

variam entre 1 (“discordo totalmente”) e o 5 (“concordo totalmente”).  
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4.4.3.2.2. Procedimentos de Recolha de Dados 

A extração dos excertos do diário de bordo foi precedida de uma leitura 

e consequente marcação por cores, segundo a relação estabelecida entre cada 

uma das partes do texto sublinhadas e as dimensões de estudo. 

O teste sociométrico foi aplicado na aula do dia 3 de março de 2017 e o 

Questionário de Avaliação das Necessidades Psicológicas Básicas em 

Educação Física foi apresentado passado um mês, na aula do dia 7 de abril de 

2017. Neste sentido os alunos tiveram algumas aulas para perceber como era 

trabalhar em equipa, de acordo com as suas escolhas.  

Ambos foram entregues aos alunos no início das aulas, de EF, no 

pavilhão polidesportivo. Antes de entregar os questionários expliquei aos 

alunos qual o propósito do seu preenchimento, bem como o anonimato e 

confidencialidade da informação facultada no preenchimento do Questionário 

de Avaliação das Necessidades Psicológicas em Educação Física.  

Após esta contextualização, os alunos sentaram-se à frente de cada um 

dos questionários que estavam dispostos pelo espaço de aula, evitando assim 

ajuntamentos de vários alunos no mesmo local e a possível troca de palavras 

entre os mesmos.  

O preenchimento de ambos os questionários teve a duração de cerca de 

15 minutos.   

 

4.4.3.2.3. Procedimentos de Análise dos Dados 

Primeiramente, realizou-se a extração da informação do diário de bordo 

referente a cada uma das NPB. De seguida, foi feita uma seleção daqueles que 

melhor espelhavam a identidade da turma. Posteriormente, os mesmos foram 

agrupados segundo as dimensões de estudo. 

Numa segunda fase, procedeu-se ao tratamento dos dados adquiridos 

pela aplicação do teste sociométrico, realizado no programa Excel 2007, 

através da edificação e do preenchimento das matrizes sociométricas (anexo 

3). De forma a garantir a inibição da identidade dos alunos, estes encontram-se 

representados por letras. Com este tipo de exposição dos dados, facilmente se 

pode contabilizar as vezes que cada aluno foi escolhido e ou rejeitado, e 
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quantas vezes pensa ter sido escolhido e ou rejeitado. A análise destes dados 

apresenta-se desenvolvida no capítulo “apresentação e discussão dos 

resultados”, juntamente com as restantes informações referentes à categoria 

de estudo relação. 

Após este procedimento, no sentido de facilitar a leitura dos dados e 

consequente reformulação das equipas, recorreu-se à sua representação 

gráfica, a partir da construção dos sociogramas (anexo 4), elaborados no 

programa Ed Graph Editor 3.17. Para o efeito, os quadrados representam os 

rapazes e os círculos as meninas. No sociograma das preferências as letras 

sublinhadas representam os alunos mais escolhidos, e, no sociograma das 

rejeições representam os alunos mais excluídos. 

Por fim, procedeu-se ao tratamento dos dados do questionário através 

de uma caracterização estatística descritiva de frequências (absolutas), de 

tendência central (médias) e de dispersão (desvios padrão, mínimos e 

máximos), com o nível de significância fixado em p≤0.05, aplicado para indagar 

a existência de diferença estatisticamente significativa entre as equipas, 

segundo o nível de satisfação das NPB, através da execução do teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis. Para o efeito, utilizou-se o programa SPSS 24 

(Statistical Package for Social Sciences).  

 

4.4.3.3. Apresentação e Discussão dos Resultados 

Segundo os resultados apresentados no quadro 2, todos os alunos da 

turma responderam às questões formuladas no questionário. De acordo com os 

resultados expostos, a dimensão que apresenta valores médios mais baixos é 

a autonomia e a que apresenta valores mais altos é a relação. Esta última 

constatação era espectável, uma vez que as equipas foram formuladas 

segundo as preferências dos alunos.  
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Quadro 2- Valores estatísticos descritivos, segundo as dimensões 

estudadas (competência, relação e autonomia)  

 

Para além dos resultados evidentes, a atitude dos alunos durante as 

aulas de EF era alvo de constante reflexão. Neste sentido, optou-se por 

categorizar as diversas reflexões de acordo com as respetivas categorias, 

relação, competência e autonomia.  

 

4.4.3.3.1. Relação 

Desde o início do ano de estágio tive interesse em dividir a turma por 

equipas. Em concordância com Lewin (1936), entende-se que o clima do grupo 

em que os alunos estão inseridos é fundamental para o bom desempenho dos 

mesmos. Para além disso, era uma forma de os alunos se conhecerem melhor:  

“(…) isto porque, sendo esta uma turma de 10º e visto 

que os alunos ainda não se conhecem, ao dividir a turma 

em equipas pretendo que os alunos desenvolvam 

relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem 

(Siedentop, 1998).” 

 (Diário de Bordo, 3ª semana, UD Andebol, 25 de 

setembro) 

Contudo, a organização inicial das equipas não teve por base o critério 

afinidade e, por essa razão, ao longo do ano percebeu-se que alguns alunos 

não se sentiam bem junto dos respetivos colegas de equipa, conforme 

evidenciado no seguinte excerto:   

 “(…) ao longo das aulas tenho tido a perceção de que há 

um grande constrangimento na realização das tarefas, 

principalmente por parte de alguns alunos. Em relação 

aos rapazes consigo perceber que se dão todos bem e 

 N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Competência 30 3,98 ,390 3 5 

Relação 30 4,64 ,472 4 5 

Autonomia 30 3,68 ,562 3 5 
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que se sentem confortáveis na realização dos exercícios, 

à parte do H6 que penso que é o rapaz mais tímido e 

reservado da turma. No entanto, no caso das raparigas, 

verifico que há algumas meninas muito retraídas, 

passando a ideia de terem “medo” de realizar os 

movimentos, sendo estes curtos e pouco amplos.” 

(Diário de Bordo, 4ª semana, UD Andebol, 2 de outubro) 

Com o decorrer das aulas esta situação tornou-se cada vez mais 

evidente, principalmente quando pedia aos alunos para realizar algo em grupo 

extra aula, como por exemplo, pensar numa situação de aprendizagem e enviar 

para o e-mail, a fim de a desenvolver na prática, na aula seguinte. Nesta 

ocasião, uma das equipas, embora tenha apresentado uma atividade na aula, 

esta não tinha sido pensada em grupo, conforme tinha pedido:  

“(…) na verdade, já estava à espera que assim fosse, pois 

é a equipa que eu sinto estar mais “desligada” das aulas e 

menos “entrosada” entre si.”  

(Diário de Bordo, 9ª semana, UD Andebol, 6 de 

novembro)  

A partir das constatações apresentadas, torna-se evidente que as 

relações pessoais estabelecidas entre os alunos demonstram grandes 

fragilidades. Por conseguinte, a atitude motivacional dos alunos perante as 

aulas de EF também não era a melhor. Assim, uma vez que o sentido de 

pertença pode ser a principal influência da motivação (Weiner, 1990), 

procedeu-se ao estudo do perfil de relações interpessoais dos alunos da turma.   

Neste sentido, a partir da análise do sociograma referente às 

preferências dos alunos (anexo 4), conclui-se que os mais escolhidos foram o 

“DI”6 e o “JV”6, sendo que ambos também se escolhem um ao outro (escolha 

recíproca). Assim, estes são considerados os alunos populares (Martinelli & 

Schiavoni, 2009), por serem os mais escolhidos da turma.  

Segundo Ray et al. (1995), os alunos populares têm mais amigos em 

comparação com os mais rejeitados. De facto, durante as aulas, estes eram os 

                                                           
6 Abreviatura atribuída para identificar um aluno 
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alunos que se demonstravam mais confortáveis e confiantes. O DI transparecia 

esta atitude ao nível do desempenho motor, era o que tinha mais sucesso nas 

suas intervenções e participava em todas as atividades com grande 

entusiasmo. O JV, noutro registo comportamental, demonstrava estar “à 

vontade” e sem nenhum receio de possíveis juízos de valor por ser o 

“animador” da turma. 

Por sua vez, é possível também identificar que a turma é constituída por 

quatro grupos. No entanto, um destes liga-se a outro por uma escolha, a da 

aluna “I”6. Para além disso, existem dois grupos, cada um constituído por três 

alunas, que apresentam apenas escolhas de reciprocidade entre elas.  

No que concerne os alunos com o preenchimento branco (“LU”, “H”, 

“PL”, “RO”, “RI”)6, estes não foram escolhidos por nenhum aluno para fazer 

parte da sua equipa. Com efeito, representam as escolhas indiferentes ou 

neutras (Monteiro & Carvalho, 2008), uma vez que, para os restantes alunos da 

turma, a presença destes na sua equipa é indiferente. 

Relativamente ao sociograma das rejeições, os alunos mais rejeitados 

foram o “RO” e, embora com menos rejeições que o anterior, o “RI”. À 

semelhança do referido anteriormente, segundo o sociograma de preferências, 

para além de não terem sido escolhidos por nenhum dos seus colegas de 

turma para fazer parte da sua equipa, também são os mais rejeitados.  

De todos os elementos da turma, estes dois alunos eram os que 

evidenciavam maior dificuldade ao nível do desempenho motor. Segundo o 

estudo de Greca e Stone (1990), existe uma relação significativa entre a baixa 

popularidade e as dificuldades de aprendizagem, bem como o baixo 

desempenho académico.  

Além deste aspeto, durante as aulas, estes alunos, por vezes, tinham 

comportamentos característicos de idades inferiores. Com efeito, de acordo 

com o estudo de Sabornie (1987), os alunos com altos níveis de rejeição, 

apontados pelo teste sociométrico, apresentavam problemas de adequação de 

comportamento.  

Em relação aos alunos “PL” e “LU”, estes não designaram nenhuma 

rejeição. Neste caso, assumem que para eles qualquer aluno é bem-vindo na 

sua equipa.   
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Após esta análise e posterior reformulação das equipas, segundo os 

resultados obtidos do estudo sociométrico, seria de esperar que a NPB relação 

apresentasse o valor médio, bem como os números mínimo e máximo, mais 

elevados (M=4,64; mínimo=4; máximo=5). 

Quadro 3- Valores estatísticos descritivos, segundo a dimensão relação 

 

4.4.3.3.2. Competência 

Uma das razões pela qual considerava esta, uma turma diferente, deve-

se ao facto de o nível de desempenho motor ser notoriamente baixo, conforme 

percebido desde as primeiras semanas de aulas: 

“(…) embora a nível motor esta turma seja muito pouco 

desenvolvida(…)” 

(Diário de Bordo, 4ª semana, UD Andebol, 2 de outubro)  

Para além disso, o que muitas das vezes parecia óbvio, para eles era 

complicado perceber e realizar: 

 “Esta turma tem este jeito peculiar de complicar o que é 

simples. Na verdade, para eles talvez seja mesmo 

complicado.” 

(Diário de Bordo, 19ª semana, UD Voleibol, 15 de janeiro)  

Neste sentido, seria de esperar que, das três NPB analisadas, a 

competência fosse uma das categorias a evidenciar um dos valores médios e 

mínimo de resposta mais baixos (M=3,98 e mínimo=3). Contudo, comparando 

estes dados com os valores da NPB relação (M=4,64 e mínimo=4), a diferença 

não é muito significativa. Esta informação pode corroborar a ideia de Deci e 

Ryan (2008), sendo que, o contexto interpessoal é um facilitador da NPB. 

Assim, embora a reformulação das equipas tenha sido usada como estratégia 

para a satisfação da categoria relação, também pode ter influenciado na 

satisfação da NPB competência.   

 N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Relação 30 4,64 ,472 4 5 
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Quadro 4- Valores estatísticos descritivos, segundo a dimensão 
competência 

4.4.3.3.3. Autonomia 

A falta de autonomia, e consequente apatia, evidenciada pelos alunos da 

turma foi uma constante desde o início do ano letivo, conforme constatado no 

excerto seguinte: 

“Durante as aulas continuo a ver uma falta de autonomia 

muito grande, na medida em que, digo para as equipas se 

distribuírem pelo espaço e as que vão jogar devem 

colocar os cones de modo a que estes representem as 

balizas, no sentido de rentabilizar o tempo. Porém, o que 

acontece é que, as equipas ficam paradas a conversar 

entre si e é sempre necessário questionar os alunos sobre 

o porquê de ainda não terem feito o que pedi e para 

começar a jogar ou a realizar as diversas situações de 

aprendizagem.” 

(Diário de Bordo, 5ª semana, UD Andebol 9 de outubro)  

No entanto, após a reformulação das equipas, a mudança de atitude por 

parte dos alunos, principalmente daqueles que pareciam estar mais ausentes 

das aulas de EF mudou drasticamente de forma positiva: 

“(…) de facto, já devia ter alterado as equipas há mais 

tempo. Finalmente consigo ver os alunos a trabalhar 

realmente em equipa. Aqueles alunos que outrora vinham 

ter comigo questionando-me sobre os exercícios, hoje 

perguntam aos seus colegas de equipa. O facto de cada 

equipa ter o seu manual com as atividades a desenvolver 

ao longo da aula, ajuda a que eles tenham a iniciativa de 

perceber a situação de aprendizagem, pegar no material e 

começar a exercitar assim que estiverem prontos. Nestes 

 N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Competência 30 3,98 ,390 3 5 
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últimos dias senti-os mais envolvidos nas aulas e com 

vontade de aprender.” 

(Diário de Bordo, 26ª semana, UD Futebol, 12 de março)  

Ainda assim, constatando os resultados obtidos e comparando esta com 

as restantes NPB supracitadas, a autonomia é aquela que apresenta o valor 

médio mais baixo (M= 3,68). Relativamente ao valor mínimo e máximo, em 

resposta a cada um dos itens, os resultados são iguais aos da NPB 

competência. 

Quadro 5- Valores estatísticos descritivos, segundo a dimensão 
autonomia 

 

A diferença entre o valor médio das NPB autonomia e relação é mais 

acentuada do que a diferença existente entre o valor médio das NPB 

competência e relação. Para além disso, a autonomia é a dimensão que 

apresenta o valor médio mais baixo e também exibe o valor mais elevado de 

desvio padrão. Segundo Martins (2013), quanto maior for o valor do desvio 

padrão, maior será a dispersão dos dados. Com efeito, realizou-se o teste Alfa 

de Cronbach, a fim de verificar a confiabilidade desta dimensão.  

Quadro 6- Estatística de confiabilidade sobre a dimensão autonomia 

Alfa de Cronbach N 

,586 4 

 

De acordo com o valor do Alpha de Cronbach (a=0,586), apresentado no 

quadro 6, a consistência interna da dimensão autonomia é inaceitável (Maroco 

& Garcia-Marques, 2006). Este valor poderá dever-se a má interpretação de 

alguns dos itens por parte dos alunos, por exemplo. Um aluno que não goste 

de EF, que era o que acontecia com a maioria dos alunos da turma, ao ler o 

item “...as atividades que realizo representam bem aquilo que eu quero fazer”, 

naturalmente não irá atribuir o valor mais alto a esta questão. 

 N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Autonomia 30 3,68 ,562 3 5 
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A fim de indagar a existência de diferença entre as equipas, segundo a 

satisfação das NPB, procedeu-se à realização do teste Kruskal Wallis. Tendo 

em consideração as hipóteses de estudo designadas na metodologia, os 

resultados do teste aplicado apresentam-se de seguida, no quadro 7. 

 

Quadro 7- Estatísticas de testea,b 

 Competência Relação Autonomia 

Qui-quadrado 2,861 ,865 3,605 

gl 4 4 4 

Significância Assint. ,581 ,929 ,462 

a. Teste Kruskal Wallis 

b. Variável de Agrupamento: Equipa 

 
Uma vez que, para cada uma das categorias estudadas, o valor de 

significância é superior a 0,05, e de acordo com os valores apresentados, a 

hipótese H0 é aceita. Desta forma, é possível afirmar que não existe diferença 

estaticamente significativa entre as equipas da turma, relativamente ao grau de 

satisfação das NPB.  

 

4.4.3.4. Conclusão 

O presente estudo baseou-se na análise do perfil de relações 

interpessoais da turma residente da EE, bem como no propósito de indagar a 

existência de diferença entre as equipas, relativamente ao nível de satisfação 

das NPB. 

Os resultados do teste sociométrico mostraram que a turma se 

encontrava dividida em quatro grupos. Deste modo, a atitude desmotivada e 

desinteressada apresentada por parte dos alunos, até à reformulação das 

equipas, poderia estar associada ao facto de alguns dos alunos pertencerem a 

equipas em que, segundo a análise do sociograma de rejeições, os restantes 

elementos os excluíam. 

Neste sentido, a reformulação das equipas segundo os resultados 

advindos da aplicação do teste sociométrico, serviu de estratégia para 
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promover um ambiente acolhedor e melhorar o grau de satisfação das NPB, 

nomeadamente a dimensão relação. Com efeito, os resultados apresentados 

no estudo indicam que esta NPB é a que apresenta o valor médio mais 

elevado. No entanto, esta constatação teria sido mais consistente se se tivesse 

entregue o questionário antes e após a reformulação das equipas, no sentido 

de se poder comparar os resultados do questionário e perceber se o valor 

médio das diferentes NPB, nomeadamente a relação, se tinha alterado.  

Não obstante da ideia de Deci e Ryan (2008), relativamente à influência 

que o contexto interpessoal tem sobre a satisfação das três NPB, uma vez que 

os domínios competência e autonomia foram os que apresentaram valores 

médios mais baixos, também se poderia ter aplicado estratégias no sentido de 

alterar positivamente esta evidência. Por conseguinte, posteriormente voltar-se-

ia a aplicar o questionário para perceber se as mesmas tinham sido eficazes. 

Na tentativa de perceber se havia diferença estatisticamente significativa 

entre as equipas da turma, segundo o grau de satisfação das NPB, foi 

executado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis. De acordo com os valores 

apresentados, concluiu-se que não existe diferença estatisticamente 

significativa. 

Futuramente, numa investigação deste âmbito, seria aconselhável que a 

aplicação do Questionário das Avaliação das Necessidades Psicológicas 

Básicas em Educação Física fosse realizada antes e após a implementação de 

estratégias para o incremento do grau de satisfação das dimensões 

competência, relação e autonomia. Assim, seria possível comparar os 

resultados dos dois momentos avaliativos e perceber se as estratégias 

efetuadas tinham tido influência nos mesmos. 
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4.4.3.5. Anexos  

Anexo 1- Questionário 

BPNPES: Basic Psychological Needs in Physical Education Scale  

(Questionário de Avaliação das Necessidades Psicológicas Básicas em 

Educação Física) 

Neste questionário, indica as tuas experiências em relação às tuas aulas de 

Educação Física. Uma vez que não existem respostas certas ou erradas, sê o mais 

sincero possível. As tuas respostas serão confidenciais e em momento algum serão 

transmitidas a outras pessoas. Por favor, lê cuidadosamente o questionário e 

responde às seguintes afirmações, colocando um círculo no número que melhor reflete 

o teu grau de concordância acerca da mesma, tendo em consideração os níveis 

indicados: 1 “Discordo Totalmente”; 2 “Discordo”; 3 “Não Concordo, Nem 

Discordo”; 4 “Concordo”; 5 “Concordo Totalmente”.  

 

Na disciplina de Educação Física, geralmente…  

… sinto que faço grandes progressos nas 

minhas aprendizagens  
1 2 3 4 5 

… sinto-me bem com os colegas da minha turma 1 2 3 4 5 

…a forma como faço as atividades está de 

acordo  com as minhas escolhas 
1 2 3 4 5 

… sinto que realizo com sucesso as atividades 

da aula 
1 2 3 4 5 

… tenho uma relação de amizade com os meus 

colegas da turma  
1 2 3 4 5 

… sinto que faço as atividades da forma que eu 

quero 
1 2 3 4 5 

… sinto que faço muito bem as atividades 1 2 3 4 5 

… sinto que não tenho problemas em relacionar-

me com os colegas da minha turma 
1 2 3 4 5 

… as atividades que realizo representam bem 

aquilo que eu quero fazer 
1 2 3 4 5 

… sou capaz de cumprir com as exigências das 

atividades da aula 
1 2 3 4 5 

… tenho uma boa relação com os meus colegas 

da turma 
1 2 3 4 5 

… sinto que tenho oportunidade de escolher a 

forma como faço as atividades 
1 2 3 4 5 
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Anexo 2- Teste Sociométrico 

Caros estudantes, tendo como objetivo a formação de novas equipas, 

gostaria que refletissem acerca dos processos de convivência que estabelecem 

com os vários elementos da turma e que respondessem individualmente e 

com toda a sinceridade às questões que se seguem. Dado o carácter 

confidencial do questionário, os vossos colegas não terão conhecimento das 

vossas respostas.  

Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de 

preferência, começando por aquele(a) com quem gostarias mais de 

trabalhar. 

 

1- Dos teus colegas de turma, quem gostarias de ter na tua equipa? 

 

 

2- Dos teus colegas de turma, quem não gostarias de ter na tua equipa? 

 

 

3- Dos teus colegas de turma, quem pensas que te escolheria para a 

sua equipa? 

 

 

4- Dos teus colegas de turma, quem pensas que não te escolheria para 

a sua equipa? 

 

 

 

 

 

Nome: 
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Anexo 3- Matrizes Sociométricas 

 

Figura 1- Matriz sociométrica das respostas obtidos às questões 1 e 2 

 

 

Figura 2- Matriz sociométrica das respostas obtidas às questões 3 e 4 
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Anexo 4- Sociogramas 

 

Figura 3- Sociograma referente às preferências dos alunos 

 

Figura 4- Sociograma referente às rejeições dos alunos 
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Sinto que se cair, facilmente me colocarei de pé. Se o meu percurso 

profissional se tratasse da construção de uma casa, o estágio teria sido a 

tijoleira que faltava para completar o chão, a minha base. 

A grande expectativa que eu tinha para o ano de estágio era que, no 

final do mesmo, me sentisse capaz de ser professora, cumprindo todos os 

requisitos da profissão.  

Neste sentido, a organização e gestão do processo de ensino e 

aprendizagem foi essencial na medida em que me permitiu aprofundar os 

conhecimentos do fórum didático e do domínio pedagógico da atividade 

docente. Por exemplo, o facto de ter de ensinar as modalidades programadas 

levou-me a estudar cada uma delas, no sentido de perceber o que e como 

deveria ensinar (didática). Posteriormente, no momento de aula, desenvolvi a 

capacidade de comunicação bem como de observação, identificando as 

dificuldades dos alunos para atender às necessidades de cada um. Além do 

mais, sinto que desenvolvi a capacidade de liderança, a fim de motivar o aluno 

para a aprendizagem, procurando entender e saber lidar com as diversas 

personalidades (pedagogia).        

Por sua vez, não poderia estar mais satisfeita no que diz respeito à 

participação e relação com a comunidade educativa. Com efeito, sinto que a 

escola cooperante onde estagiei proporcionou-me a oportunidade de participar 

num imenso leque de atividades extra aula. No desenvolvimento destas ações 

tive a perceção e a possibilidade de desempenhar as diversas tarefas 

necessárias para a concretização de uma visita de estudo, como contactar com 

as entidades responsáveis pelo espaço a visitar e elaborar as circulares de 

autorização para entregar aos encarregados de educação, por exemplo. Ou no 

caso do corta-mato escolar, que anteriormente era visto como uma simples 

atividade organizada pela escola, na qual os alunos só tinham de correr. No 

entanto, para que seja possível a sua ocorrência é necessário que, 

anteriormente, sejam realizadas algumas atividades de cariz organizativo, 

como por exemplo, definir os diversos postos de controlo ao longo da corrida, a 

fim de controlar a partida, o número de voltas realizadas por cada aluno e a 

ordem de chegada.  

Refletindo sobre o momento inicial, e comparando-o com o final, 

considero que desenvolvi imenso a minha capacidade autónoma de trabalhar. 
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Para tal, o PC foi essencial. Desde o primeiro dia senti que era eu quem 

planeava o processo de ensino, quem lecionava as aulas, quem refletia acerca 

das mesmas e tentava melhorar as seguintes… No fundo, fui eu a professora, 

podendo assim usufruir ao máximo deste ano, sem imposições nem 

impedimentos. E foi graças a esta autonomia que me foi permitida desenvolver 

que senti também o poder da responsabilidade do ser professor. De outra 

forma, teria sido apenas mais uma cumpridora de tarefas, sabendo sempre que 

tinha alguém que me resolvesse os problemas. Naturalmente que, ao longo de 

todo o processo foram várias as dúvidas e inquietações. Nesses momentos o 

PC esteve sempre presente para me ouvir, tendo sido a referência central ao 

longo do estágio.  

Para além do PC, os meus colegas de estágio também assumiram um 

papel fundamental neste ano. Foi com eles que partilhei vários momentos, 

ideias, receios, ambições, estórias, e, foi também com eles que, aprendi. O 

apoio e a companhia deles foram essenciais para que o nível de motivação 

fosse constantemente renovado. Às vezes só o simples facto de estarem 

presentes já era reconfortante. 

Além dos domínios referidos, penso que o meu sentido crítico também 

foi alvo de desenvolvimento, por todas as reflexões e todos os momentos de 

avaliação. As circunstâncias de avaliação não se remeteram apenas aos 

momentos destinados para o efeito nas aulas de EF. Neste sentido, sob 

proposta do PC, ao longo do ano estive presente em diversos cenários de 

avaliação, como por exemplo, apresentações teóricas de trabalhos realizados 

pelos alunos. Esta foi mais uma experiência que despertou em mim outra 

faceta do ser professora e que também suporta a ideia de que a ação do 

professor não se resume apenas à lecionação das aulas. 

Por fim, resta-me continuar a construir a minha “casa”, sabendo que 

haverá sempre algo a acrescentar e inovar, pois o professor necessita estar em 

constante atualização (Mileo & Kogut, 2009). Haverá sempre algo a aprender. 

E o bom profissional é aquele que busca constantemente a competência em 

seu ofício (Zabala, 1998). 
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Anexo 5-Tabela e medalhas de bom comportamento 
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Anexo 6- Contrato de bom comportamento 
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Anexo 7- Cartazes sobre o percurso dos alunos no desporto escolar de 
orientação 
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Anexo 8- Indicação identitária do stand de Educação Física 

 


