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RESUMO 

Voltei à escola que me viu crescer como aluna, fazendo-o agora enquanto 

professora de Educação Física. Confrontei-me com as funções e implicações do 

que é ser Professor, embora em contexto de estágio profissionalizante, no 

âmbito da unidade curricular Estágio Profissional, inserida no plano de estudos 

do 2º ano do 2ºciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. No presente 

Relatório de Estágio ilustram-se, através de uma reflexão critica, todas as 

experiências e aprendizagens adquiridas ao longo de um ano letivo, que 

contribuíram para o desenvolvimento da minha identidade profissional. O 

relatório de estágio está repartido em sete capítulos. O primeiro diz respeito à 

Introdução, em que é realizada uma breve apresentação sobre o trabalho 

desenvolvido. No capítulo 2: “Enquadramento Pessoal” descrevo o meu percurso 

até chegar à decisão de ser professora, o que me levou a escolher esta profissão 

e quais as expectativas que tinha para o Estágio Profissional. Apresento o 

contexto legal, institucional e funcional da prática profissional no capítulo 3, que 

é referente ao “Enquadramento Profissional”. No capítulo 4: “Realização da 

Prática Profissional” apelo à reflexão crítica da realização da minha prática no 

processo de ensino-aprendizagem. Neste mesmo capítulo é apresentado um 

estudo acerca da importância e adequação do feedback na motivação dos 

alunos para a aula de Educação Física. Verificou-se não existirem diferenças 

significativas entre os dois feedbacks analisados — prescritivo e questionamento 

— na influência para a motivação dos alunos. No 5º capítulo são referidas as 

vivências relevantes na comunidade escolar. No capítulo 6: “Desenvolvimento 

Profissional” faço uma retrospetiva de todo o meu processo de formação. No 

capítulo 7: “ Considerações finais e Perspetivas para o futuro” é feito um balanço 

final sobre as aprendizagens conquistadas ao longo do ano e quais as minhas 

perspetivas para o futuro enquanto professora de Educação Física. 
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ABSTRACT 

 

I returned to the school that saw me grow up as a student, but now as a teacher 

of Physical Education. I confronted myself with functions and implications of what 

it is to be a Teacher, however in the context of a professional internship, within 

the course of “Professional Internship”, inserted on the curriculum of the 2nd year 

of the Masters in Teaching Physical Education in Primary and Secondary levels, 

in the Sports College of the University of Porto. On the present Internship Report 

are illustrated, through critical reflection, all the experiences and learnings 

acquired on a school context, over a year that contributed to the development of 

my professional identity. The Internship Report is divided in seven chapters. The 

first chapter concerns the introduction, where is realized a short presentation 

about the developed work. In chapter 2: “Personal Background” I express my 

path to the decision of becoming a teacher, what it took me to choose that job 

and what were my expectations on the Professional Internship. I present a legal, 

institutional and functional context of the professional practice in the chapter 3 

“Professional Background”. In chapter 4: “Realization of the Professional 

Practice”, I appeal to a critical reflection of my practical realization, in the process 

of teaching-learning. In this same chapter is presented a study about the 

importance and suitability of feedback in the motivation of the students to the 

Physical Education classes. It was verified that there weren’t significant 

differences between the two a feedbacks analysed – prescriptive and questioning 

– in the influence for the students’ motivation. In the 5th chapter are mentioned 

the relevant experiences in the school community. In chapter 6: “Professional 

Development” I make a retrospective of all my learning process. In chapter 7: 

“Final Considerations and Future Perspectives” is made a final balance about the 

learnings conquered through the year and what are my perspectives for the future 

as a Physical Education teacher. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING-LEARNING, PEDAGOGICAL FEEDBACK, MOTIVATION
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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do Estágio Profissional (EP), unidade curricular inserida no 2º 

ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, conducente ao grau de mestre pela Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto no ano letivo de 2016/2017, foi concebido este Relatório 

de Estágio (RE).  

A concretização do EP em contexto escolar está organizado para garantir 

a situacionalidade na formação, permitindo ao Estudante-Estagiário (EE) uma 

construção profissional mais adequada para a construção da sua identidade 

profissional (Batista & Queirós, 2013). 

Neste documento relato a minha experiência como EE, através de uma 

prática de ensino supervisionada (PES) por profissionais da área da Educação 

Física (EF), aspirando ao meu desenvolvimento e construção da identidade para 

futuramente me inserir na profissão de professora. Segundo Matos (2014, p.3), 

“o projeto de formação (estágio profissional) tem como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade.” Este é, portanto, 

um documento-chave para a reflexão consciente e organizada do meu percurso 

enquanto EE. 

O EP foi concretizado no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco 

(AECCB) situado em Vila Nova de Famalicão (VNF). Foi a primeira vez que este 

agrupamento recebeu um Núcleo de Estágio da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), este foi composto por três EE, dois do sexo 

feminino e um do sexo masculino. O estágio foi supervisionado por uma 

professora da escola, a Professora Cooperante (PC), e por um Professor 

Orientador (PO) da FADEUP. Para concretização da PES lecionei a uma turma 

do 9ºano, e a uma turma de 5ºano (turma partilhada) da Escola Júlio Brandão 

em apenas uma unidade didática (UD). 

O EP deve fornecer aos futuros profissionais capacidades para mobilizar 

os saberes e as capacidades face a situações reais com que nos podemos 

deparar no contexto escolar, aos quais devemos tomar uma atitude crítica 

reflexiva sobre meios e finalidades da nossa ação pedagógica. Defendemos que 
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não importa apenas saber mas também o saber como fazer (Batista & Queirós, 

2013).  

Ao longo deste ano letivo tive a oportunidade de aprender o que significa 

ser professora de EF, evoluir na área da docência, dar um passo grande na 

construção da minha identidade profissional e aprender a aplicar o conhecimento 

advindo do meu processo de formação, que me permitiu atuar nos diferentes 

contextos da escola. Para além disso, no RE reflito sobre os pontos fortes e as 

fragilidades com que me fui deparando ao longo do EP e as estratégias utilizadas 

para as ultrapassar. Segundo Batista e Queirós (2013, p.35) “o estímulo ao 

pensamento e à atitude crítica dotarão o futuro profissional de ferramentas para 

ir além do como fazer.”. Nóvoa (2009) advoga uma formação de professores 

construída dentro da profissão, ou seja, uma formação com base nos contributos 

científicos, pedagógicos e técnicos, tendo como apoio os próprios professores, 

principalmente os mais experientes.  

No EP tinha como propósito incutir o gosto pelo desporto nos meus 

alunos, mostrar-lhes que a disciplina de EF é rica, não só em experiências 

motoras, mas também em sociais. 

Posto isto, neste Relatório de Estágio estão narradas as minhas 

aprendizagens neste processo de ensinar, vivências na comunidade escolar e, 

em particular, com a minha turma, através de uma reflexão crítica sobre as 

estratégias utilizadas e saberes adquiridos pela prática e partilha de experiências 

com a PC e demais professores. 

O presente Relatório de Estágio Profissional contém sete capítulos, sendo 

que o primeiro capítulo é a Introdução. No segundo capítulo “Enquadramento 

Pessoal” reporto o meu percurso pessoal, académico e desportivo até à chegada 

da escolha da profissão de professora de EF, bem como o meu entendimento 

sobre o EP e as expectativas que tive inicialmente. O terceiro capítulo, intitulado 

de “Enquadramento da Prática Profissional”, comporta o contexto legal e 

institucional do EP, a caracterização da escola, os mentores e os companheiros 

do meu percurso, o subdepartamento de EF - aspeto também essencial no meu 

percurso pois transmitiram um espírito de companheirismo fantástico, a minha 



 

3 

 

turma residente - com a qual estabeleci uma relação mais próxima - e a turma 

partilhada. 

Na capítulo 4 “Realização da Prática Profissional” reflito sobre o processo 

de planeamento anual, da unidade didática e dos planos de aula, e é onde faço 

uma ponte constante entre a teoria e a prática pois os contextos onde nos 

inserimos são um fator influenciador da prática de ensino. Faço ainda uma 

reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, os modelos utilizados, a 

comunicação e instrução dos alunos e avaliação deste processo. Seguidamente 

incluo um estudo de investigação-ação sobre a influência do feedback na 

motivação dos alunos, pois percebi que em geral os alunos têm vindo a 

desmotivar-se para a prática da EF, pelo que achei essencial tentar perceber se 

este pode influenciar a motivação dos mesmos. 

No quinto capítulo “Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade”, faço alusão a algumas atividades que senti que foram relevantes 

para o meu EP. 

No sexto capítulo “Desenvolvimento Profissional”, faço uma reflexão 

sobre o meu crescimento a nível pessoal e profissional ao longo de todo o EP, 

onde refiro alguns dos meus obstáculos neste e como foi possível ultrapassa-

los.  

Por último, aporto as “Considerações Finais e Perspetivas para o Futuro”, 

capítulo em que realizo um balanço final do EP, das vivências enquanto 

professora de EF e das perspetivas que tenho para o futuro.
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2.1. Identificação  

 

“ (…) o elemento é o ponto onde a aptidão natural e a paixão pessoal se 

encontram”  

(Robinson, 2011)  

 

A evolução do que somos é influenciada por diversos fatores, que podem 

ser traduzidos pelos diferentes contextos em que estamos inseridos, pelas 

vivências do passado, tanto sociais como desportivas, e pela formação de cada 

um de nós, tornando-nos no mundo um ser distinto na construção da identidade 

(Flores & Day, 2006). Para um conhecimento mais aprofundado do meu Eu e de 

como cheguei a este momento da minha vida e formação profissional, foi 

necessário fazer uma retrospetiva de todo o meu percurso.  

Procurei equilibrar-me desde criança, procurando o elemento água, que 

aporta uma energia mais emocional que atribui significado aos acontecimentos. 

Neste seguimento, surpreendentemente a primeira palavra que pronunciei foi 

“água”, desde aí procurei sempre estar em contacto com este elemento, 

traduzindo-se mais tarde na minha paixão pelo desporto. Adoro água e tudo o 

que tem a ver com ela, por isso escolhi desde cedo a natação, desporto no qual 

fui atleta federada durante 8 anos e que tanto me ensinou acerca do valor 

educativo do desporto. Corroboramos assim Graça (2015) quando refere que o 

Desporto tem o poder de aumentar a capacidade de compreender e agir no 

mundo. Ainda hoje continuo ligada a esta modalidade como professora de 

natação. 

Os meus pais são naturais de Vila Nova de Famalicão (VNF), e criados 

nesta terra tão acolhedora, assim como eu fui. Como tradição desta cidade 

vivemos o carnaval ao máximo e todos gostamos de uma boa romaria. Os natais 

são todos passados em família, é o que mais me enche o coração. 

Frequentei a Escola Primária Sede nº2 no centro de Famalicão, durante o 

pré-escolar e o 1ºciclo. Comecei nesta escola a experienciar o desporto: duas 

vezes por semana deslocávamo-nos para um pavilhão municipal onde 

realizávamos algumas atividades desportivas e também frequentávamos, 
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pontualmente, as piscinas municipais. É uma alegria e emoção quando encontro 

a Professora que nos proporcionou estas experiências ou quando lhe faço uma 

visita na antiga escola. 

Passei a frequentar as escolas de natação de VNF com 3 anos, iniciei-me 

na pré-competição com apenas 8 anos de idade. Este foi o desporto federado 

pelo qual me mantive apaixonada até aos meus 15 anos como praticante e, 

posteriormente, como professora e treinadora. Estar nesta modalidade fez-me 

crescer enquanto atleta e enquanto pessoa, pois eram-me transmitidos valores 

que ainda me acompanham hoje em dia, como a superação, conquista, 

responsabilidade, pontualidade, autonomia, esforço, vontade de ir mais além, 

consciencialização de que os resultados aparecem com dedicação. Orgulho-me 

bastante de ter vivido um desporto tão exigente, com treinos bidiários como a 

natação. Obrigou-me a ser organizada e metódica para sempre conseguir 

conciliar os estudos com os treinos. Alcancei resultados muito positivos, mas 

mais importante que estas vitórias, foram as aprendizagens que retirei desta 

experiência e o gosto pelo desporto.  

Desde que entrei para esta modalidade soube que seria este o meu futuro, 

o meu Elemento. Lembro-me perfeitamente de quando frequentava o 5º ano e 

me perguntavam que profissão queria seguir, e dizia que queria ser treinadora 

de natação e professora de educação física. Já nessa altura sabia que queria 

tirar o curso na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

A luta pela entrada na FADEUP começou com a minha entrada no 10ºano 

na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, escola onde acabei por realizar o 

meu Estágio Profissional (EP). Sabia que teria de lutar muito para conseguir a 

média de acesso. Sempre tive boas notas mas, no 12º ano, fui confrontada com 

a necessidade de fazer os pré-requisitos. Com ajuda da minha professora de 

Educação Física (EF), eu e alguns colegas de turma juntávamo-nos todas as 

sextas-feiras à tarde para treinar, e juntos fomos à Faculdade de Desporto de 

Coimbra para realizar os pré-requisitos. O meu coração batia forte quando soube 

que os resultados tinham saído, fui de rompante ao computador ver se estava 

mais perto de realizar o meu sonho e respirei de alívio quando li “Apta”. Soube 

que estava a um pequeno passo de conseguir o que queria. O mesmo aconteceu 
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após as candidaturas para a universidade, momento em que chorei de alegria 

quando descobri que estava, oficialmente, na FADEUP. 

Entrei para a FADEUP em 2012, onde tive a oportunidade e o privilégio de 

encontrar professores com um conhecimento e sabedoria incríveis. Devo 

confessar que o início do meu percurso nesta faculdade não foi fácil. Surgiram 

algumas dúvidas como, “será que é mesmo isto que eu quero?”. Estas 

dissiparam-se quando no 2º ano de licenciatura frequentei a metodologia de 

treino desportivo em natação. Procurei aprender um pouco mais sobre o ensino 

desta modalidade junto do Centro Desportivo da Universidade do Porto (CDUP), 

onde realizei um estágio curricular voluntário. 

Depois de dar a minha primeira aula “a sério” no CDUP, não me restaram 

dúvidas: era mesmo isto que me fazia sentir realizada, era o meu habitat natural, 

a minha paixão. Sentia-me literalmente um “peixe dentro de água”. 

Chega então a altura das candidaturas ao mestrado, um novo ciclo de 

ensino, onde surgiu mais uma grande indecisão. De início, pensei seguir para o 

Mestrado em Atividade Física para Idosos. Depois, ao analisar melhor, cheguei 

a conclusão que deveria seguir o meu antigo sonho de ser professora de EF e 

assim o fiz, candidatando-me ao Mestrado de Ensino em Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS). O primeiro ano foi a “loucura”, 

trabalhos atrás de trabalhos, mas sem desistências, onde só dizia para mim 

mesma, “tu vais conseguir, custe o que custar”. Todas as unidades curriculares 

faziam sentido e iam ao encontro das nossas necessidades, dando-nos uma 

grande variedade de metodologias a seguir. Sinto-me privilegiada por todo o meu 

percurso realizado até agora. Sempre consegui boas notas, boa média, e 

comecei desde cedo a trabalhar na minha área de paixão, a Natação, 

modalidade que leciono no CDUP desde o 2º ano de licenciatura.  

Realizei o meu estágio profissional no Agrupamento de Escolas Camilo 

Castelo Branco (AECCB), onde fui aluna no ensino secundário. Confesso que 

se revelou um desafio e uma aprendizagem gerir o tempo entre o EP, o meu 

trabalho como professora de natação e hidroginástica, a família e os amigos. 

Toda a minha personalidade construiu-se através destas vivências, que 

tiveram um enorme impacto na maneira como vejo as minhas potencialidades e 
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fragilidades neste processo de formação profissional. Sou trabalhadora, 

ambiciosa nos objetivos traçados, acredito que o desporto e a EF têm o papel de 

educar a criança como nenhuma outra disciplina é capaz, pela evidência do seu 

valor educativo, pelo seu contributo para o bem-estar, e a realização pessoal e 

melhoria da sociedade (Graça, 2015). Estou também ciente que este estágio fez-

me crescer a nível profissional, pois procurei compreender, avaliar e desenvolver 

todo o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Batista e Queirós (2015) é 

importante que a formação superior, além da aquisição de conhecimentos e 

competências, faça apologia da reflexão crítica, o que nos obriga 

constantemente a questionarmo-nos sobre os próprios conteúdos. Sem dúvida 

que a minha formação académica me forneceu ferramentas suficientes para 

superar algumas das minhas dificuldades e me tornou capaz de atuar eficaz e 

eficientemente enquanto futura profissional de EF. 

Esta é a minha identidade, o meu Elemento, que fazem de mim a pessoa e 

a profissional que sou no presente. Sem todas as minhas vivências passadas 

não teria ingressado neste ciclo de estudos, que serviu de referência e apoio ao 

longo todo o meu Estágio Profissional.  

 

 

2.2. Entendimento sobre o Estágio Profissional 

A profissão de professor é muito mais do que transmitir saberes, passando 

por dotar o docente de um conjunto de capacidades diversas que o tornam 

profissional e competente. Deste modo, e como refere Nóvoa (2009), deriva de 

uma formação construída dentro da profissão, baseada numa combinação de 

contributos científicos, pedagógicos e técnicos, que possuem como âncora os 

próprios professores, sobretudo os mais competentes. 

É na formação inicial que adquirimos o conhecimento, a nossa bagagem 

para depois conseguirmos atuar na prática profissional. Segundo Queirós 

(2014), o início da aprendizagem profissional da docência é uma fase tão 

importante quanto difícil na carreira de um professor. Por isso, é importante ter 

uma formação completa e íntegra, e como refere a mesma autora (2014), deve 

estar incluída na formação inicial de professores uma formação ética, teórica e 



 

9 

 

prática. É essencial saber como fazer, sendo também fulcral saber tomar as 

melhores decisões para que se superem as adversidades próprias daquele que 

é o caminho da profissão docente. Não chega conhecer e perceber a teoria, 

torna-se fundamental, através do EP, pôr em prática as aprendizagens 

adquiridas até então e conjugá-las com as necessidades e limitações do nosso 

processo de ensino-aprendizagem, de modo a decidir o melhor caminho a seguir 

e, consequentemente, construir a nossa identidade profissional. 

Segundo as Normas Orientadoras do Estágio Profissional (2016), o 

estágio é um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa 

interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o conhecimento 

no espaço escola. É assim que encaro o EP, um projeto de formação onde, 

através da experiência prática, desenvolvemos a capacidade de agir em 

contextos reais, ao longo de um ano letivo, em conjunto com a convivência de 

toda a comunidade escolar. O término de uma etapa de aprendizagem que, 

como nos diz Matos (2014), assenta na inclusão do exercício da vida profissional 

de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo assim as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão. 

A nossa profissão deve ser construída gradualmente, aliada a uma 

reflexão crítica sobre os desafios que se atravessam no nosso caminho, e que 

nos permitem construir a nossa identidade profissional. “O estímulo ao 

pensamento e à atitude crítica dotarão o futuro profissional de ferramentas para 

ir alem do como fazer” (Batista & Queirós, 2015, p.35). De facto, e sendo o EP o 

final da etapa académica, torna-se fundamental fazermos um exercício reflexivo, 

de modo a que possamos ser capazes de encontrar e perceber os problemas da 

nossa prática, ao mesmo tempo que que delineamos estratégias de resolução 

para os mesmos, aliando assim um processo de ensino-aprendizagem coerente 

e competente. 

Através do EP conseguimos perceber o que Barros (2011) defende: a 

atividade do professor não se esgota na sala de aula, expandindo-se a toda a 
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escola e envolvência, na medida em que é através de todo este envolvimento 

que conseguimos construir a nossa profissão, corroborada pelo convívio e 

partilha de experiencias com toda a comunidade escolar.  

Em suma, o meu entendimento do estágio vai ao encontro do referido por 

Batista e Queirós (2015), que defendem que o estágio em contexto escolar 

permite uma construção profissional mais adequada para a edificação dos 

contornos da identidade profissional. O EP é um local privilegiado de 

metamorfoses de conhecimentos, aprendidos durante o primeiro ano de 

mestrado, prolongando-se ao longo de toda a atividade profissional. O professor 

deve renovar diariamente o seu conhecimento, para uma atividade mais 

competente e refletida, saindo da sua zona de conforto em busca da novidade, 

sem nunca dissociar a sua identidade profissional. 

 

 

2.3. Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

O EP é o culminar do percurso académico e, como tal, é um momento 

ansiado desde o início da formação. O sonho passa por ser Professor, por “sentir 

na pele” o que é estar “no terreno”. Portanto, é natural a existência de 

expectativas elevadas. As minhas passavam por vivenciar, envolver-me e 

experienciar ao máximo aquilo que é o ambiente escolar, ciente que não iria ter 

resposta para tudo em apenas um ano, pois a nossa caminhada está em 

constante metamorfose. Costa et al. (1996) afirmam que a aprendizagem da 

profissão docente não começa com a frequência de um curso de formação inicial, 

nem termina com a aquisição de uma licenciatura/mestrado em ensino pois é 

algo que o professor pratica durante toda a vida. 

Como EE pretendia reunir um conjunto de saberes e linhas orientadoras 

para atuar na prática, no sentido de me guiar ao longo da vida como professora 

de EF. Como refere Batista e Queirós (2013), é necessário a existência do tempo 

e do espaço para pensar, analisar, produzir, construir e reconstruir o pensamento 

e o conhecimento, procurando assim um melhor desenvolvimento da profissão 

de professor. O EP permite-nos esta construção de saberes através dos desafios 

impostos, obrigando-nos a uma reflexão crítica constante para uma melhor 
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tomada de decisões. Segundo Albuquerque (2003), é essencial que o 

profissional adquira um saber-fazer sólido, que apele à atuação inteligente e 

criativa permitindo-lhe atuar em diversos contextos, ao mesmo tempo que 

mantem um constante diálogo com a realidade com que se depara. 

Relativamente à minha turma, as expectativas eram altas, pois tinha como 

objetivo marcar positivamente os meus alunos. Esperava encontrar jovens com 

vontade de aprender, que se interessassem pelo desporto, Esperava adquirir 

competências como a de ser capaz de motivar os alunos e mostrar-lhes que o 

desporto não é “correr à volta do campo”, ao mesmo tempo que procuraria 

despertar neles o desejo de aprender, promovendo desta forma o seu 

desenvolvimento social e emocional. 

Quanto ao subdepartamento de EF, esperava encontrar todos os 

professores que tive enquanto aluna no AECCB, ver neles pessoas acolhedoras, 

experientes e que me ajudassem a crescer e a construir a minha identidade 

profissional. Tinha como expectativa inicial que a minha relação com a turma 

fosse positiva e que houvesse sobretudo um clima de respeito e disciplina nas 

aulas, algo que maior parte do tempo se verificou tirando raras exceções, quando 

os alunos estavam sobrecarregados com testes, pois não estavam tão 

concentrados nas aulas e o stress associado fazia-se sentir.  

Em relação ao núcleo de estágio (NE), contava criar um ambiente de 

união, onde sempre que nos sentíssemos perdidos pudéssemos contar uns com 

os outros para superar as dúvidas e os obstáculos e, ao mesmo tempo, crescer 

profissionalmente e aprender com os pares.  

Ainda como expectativa inicial, esperava que a Professora Cooperante 

(PC) partilhasse os seus conhecimentos e experiências, que nos integrasse na 

atividade de professor e que nos mostrasse o que implica estar no papel de 

docente. Não é fácil ser estudante e professor ao mesmo tempo, por isso foi 

crucial termos a PC como aliada para nos ajudar a separar estes dois momentos 

e percebermos que a esta profissão não se resume em apenas dar aulas. 

Segundo Queirós (2014) ser professor abrange vários papéis e funções, como 

tal é importante que o estudante (futuro professor) apreenda, contacte e assuma 

de forma gradual esses inúmeros papéis e funções.  
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Relativamente ao Professor Orientador (PO), esperava que fosse a ponte 

de equilíbrio de todo o processo, que nos estimulasse o nosso pensamento 

crítico, que nos fizesse procurar as respostas que pretendíamos sem nunca nos 

dizer o que estava bem ou mal, mostrando-nos sempre diferentes perspetivas 

para que as experimentássemos e tirássemos as nossas conclusões. Batista 

(2014) ressalva a importância dos professores orientadores dizendo que estes 

focam a sua atenção na transformação dos estudantes estagiários em 

profissionais com capacidade de refletirem sobre as suas práticas, contribuindo 

para uma formação pessoal e social consistente.  
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  

3.1. Enquadramento legal e institucional do Estágio Profissional 

 

“O estágio no contexto da formação inicial de professores é 

considerado um espaço privilegiado de socialização na 

profissão que a investigação tem encarado com perspetivas 

diferentes”.  

(Batista & Queirós, 2013, p. 36) 

 

O EP está inserido no plano de estudos do 2º ano de Mestrado de Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFBS) e rege-se 

segundo as orientações legais redigidas no Decreto-lei º74/2006 de 24 de Março 

e o Decreto-lei nº43/2007 de 22 de fevereiro, que permite ao estudante obtenção 

do grau de Mestre. Este integra duas componentes, a Prática de Ensino 

Supervisionada (PES), realizado numa escola cooperante com a qual a FADEUP 

tem protocolo, e a outra componente que diz respeito ao relatório de estágio, que 

é orientado por um professor orientador da faculdade responsável pela 

supervisão do EE no contexto da PES (Batista & Queirós, 2013). 

O EP implica a escolha de uma escola cooperante, que será detentora de um 

professor de EF experiente e da confiança da Faculdade – o Professor 

Cooperante (PC). Este acolhe um grupo de 3 ou 4 EE para orientar durante um 

ano letivo, que assumirão cada um uma turma da PC para concretização da sua 

PES (Batista & Queirós, 2013)  

No caso do nosso NE, cada um dos EE ficou responsável por uma turma do 

3º ciclo do Ensino Básico e ainda partilhamos uma turma do 5º ano de 

escolaridade ao longo de uma Unidade Didática. Este NE, “constituído pelos 

estudantes–estagiários, professor cooperante e professor orientador da 

faculdade, devem funcionar como comunidades práticas, levando os estagiários 

a gerar novo conhecimento e novas competências” (Batista & Queirós, 2013, pp. 

43-44). 
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Segundo as Normas Orientadoras do Estágio Profissional1, o estágio é 

um projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teórico-prática e contextualizando o conhecimento no espaço escola. Na 

PES estão inseridas 3 áreas de desempenho que devem ser cumpridas para a 

obtenção do grau de mestre, são elas: a Área 1 — Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem — que engloba todo o processo desde as tarefas de 

conceção, planeamento, realização e avaliação, que permitam orientar os alunos 

para o processo de ensino-aprendizagem no âmbito da EF; a Área 2 — 

Participação na Escola e Relações com a comunidade — que envolve todas as 

atividades fora dos tempos letivos e permite ao estudante-estagiário aprimorar o 

papel de professor através da sua intervenção na escola e comunidade 

educativa; por último, a Área 3 — Desenvolvimento Profissional — prende-se 

com a construção de uma identidade profissional partindo da reflexão da 

experiência e atividade de docente. 

Em suma, como afirmam Batista e Queirós (2013), o EP pretende dotar e 

capacitar o futuro professor de EF de instrumentos que o auxiliem a desenvolver 

uma competência assente na experiência refletida e com sentido. Sem dúvida 

que a FADEUP cumpre os requisitos necessários para formar professores 

profissionais e íntegros, pois oferece tudo o que é necessário para uma boa 

prática profissional, com diversos contextos e papéis que o estudante-estagiário 

deve vivenciar durante o seu processo de formação inicial. 

 

3.2. A Escola enquanto Instituição  

A modernização do sistema educativo consiste na sua descentralização e 

passa por um investimento das escolas como lugares de formação (Nóvoa, 

1995). Enquanto instituição, a escola funciona como uma “fábrica de cidadãos” 

que visa a integração social, e que parte de um conjunto de valores intrínsecos 

                                            
1 In Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário da FADEUP: 2016-
2017.Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Gabinete de Pedagogia do 
Desporto. 
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(Canário, 2005). Ou seja, a principal missão da escola é a formação de seres 

íntegros e cultos, sendo, em última análise, o local onde se encontram diversas 

culturas.  

Segundo Torres (2008), a escola assemelha-se, metaforicamente, a um 

entreposto cultural, isto é, a um posto dinâmico entre culturas que se confrontam 

permanentemente no espaço-tempo escolar. Cria-se assim uma cultura própria, 

que se constrói e desenvolve durante o percurso de interação social, embora se 

considere a escola como um veículo transmissor da cultura da sociedade em 

que se insere (Santos Guerra, 2002). A escola é altamente influenciada pela 

sociedade e cultura locais e nacionais, fazendo com que sejam transmitidos 

vários valores ao longo do tempo. Permite também que as relações sociais se 

tornem a base em que se suportará o crescimento psicossocial e humano das 

crianças, sustentando assim o entendimento de uma escola de valores e de 

educação integral dos alunos. 

A escola está cada vez mais inserida numa sociedade heterogénea, 

devendo por isso dar expressão à multiculturalidade. Por outro lado, é objetivo 

do sistema educativo fazer com que os alunos consigam atingir o máximo das 

suas capacidades, pelo que esta “deve oferecer situações escolares que 

favoreçam a formação de esquemas de ações e de interações relativamente 

estáveis e que, por um lado, possam ser transportadas para outras situações 

comparáveis, fora da escola ou após a escolaridade.” (Perreneoud, 1999, p.32). 

 

3.3. O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco 

Escolhi o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco como primeira 

opção para fazer estágio profissional, devido à afinidade pessoal que possuía 

pela instituição em questão, fruto das minhas vivências passadas. Esta foi a 

primeira vez que este agrupamento acolheu um Núcleo de Estágio de EF da 

FADEUP. Foi um privilégio realizar o estágio numa escola com tão boas 

referências e com condições ótimas. Uma instituição que me formou e onde 

depois tive a oportunidade de lecionar, guardo-a num lugar muito especial do 

meu coração, pois esta escola viu-me crescer, sendo parte integrante da pessoa 

que sou hoje.  
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Integram este Agrupamento algumas escolas do concelho de Vila Nova 

de Famalicão, nomeadamente as EB1 S. Cosme, EB/JI Lameiras, C.E. Antas, 

C.E. Luís de Camões, EB/JI Ávidos, EB/JI Lagoa, EB1 Landim, EB1 Seide, JI 

Seide, EB Júlio Brandão e a ES Camilo Castelo Branco.  

Para o Agrupamento Camilo Castelo Branco é essencial o 

desenvolvimento de uma lógica de territorialização do serviço educativo, visando 

o reforço da identidade e coesão social entre as escolas que o compõe e entre 

a comunidade envolvente, auxiliando o trabalho de participação em rede e a 

mobilização dos atores locais. Com esta partilha e articulação eficazes, torna-se 

possível gerar um capital de competências que potencie a criatividade, inovação, 

aprendizagem e formação, contribuindo para proporcionar diversas 

possibilidades de resolução de problemas comuns (Projeto Educativo de Escola 

(PEE), 2013-2017). Frequentam o Agrupamento 3460 alunos, 277 professores, 

2 técnicos superiores (psicólogos), 53 assistentes operacionais e 16 assistentes 

técnicos. A oferta educativa é vasta, desde o ensino Pré-escolar, aos ensinos 

Básico e Secundário (Cursos Cientifico-Humanísticos e Cursos Profissionais). 

Esta oferta não trouxe grandes constrangimentos para o planeamento, onde 

apenas tivemos de adequar os conteúdos programáticos à distribuição dos 

espaços por turma e considerar as possíveis condições climatéricas. Quando 

estas não eram favoráveis, havia sempre uma alternativa preparada para 

lecionar a aula num espaço interior ou numa sala destinada às aulas de EF.  

Em suma, devido às ótimas condições da escola, tornou-se possível 

responder às exigências do estágio profissional. 

 

3.4. Os Guias do meu processo de construção de identidade 

A supervisão pedagógica é um processo executado por um professor 

mais experiente e mais informado, que orienta um outro professor ou candidato 

a professor no seu progresso (Alarcão & Tavares, 1987). 

Durante o EP pude contar com uma PC e um PO, que me orientaram no 

meu processo de construção de identidade profissional. Gosto de pensar neles 

como os meu Guias, pois ajudaram-me a escolher um caminho a seguir, de 
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acordo com as minha qualidades e defeitos, fazendo-me refletir e aconselhando-

me nos momentos de dúvida. 

É necessário, por parte do PO e da PC, “um exercício permanente de uma 

magistratura de influência e de vigilância atentas e, logo que garantidas as 

condições de conforto e confiança, um transferir de responsabilidades para o 

estagiário” (Rolim, 2013, p.58). A PC foi a conselheira de todo o nosso processo, 

considero que a sua presença foi fundamental, pois sem ela não teria sido 

possível ultrapassar as barreiras impostas pelo EP. Com o seu auxílio foi-nos 

possível passar por varias funções, participar ativamente nas atividades da 

escola e contribuir com o nosso trabalho para essas mesmas. Para crescer 

enquanto profissional foi essencial ter o seu feedback ao longo das aulas 

lecionadas para entender o que podia melhorar e que estratégias adotar. 

O professor que conduz o estágio deve assumir o papel de modelo, 

mestre, responsável, encorajador, conselheiro e protetor, que ajuda os 

estudantes-estagiários com o objetivo de promover o desenvolvimento 

profissional e pessoal (Koster et al., 1998). Sem sombra de dúvida que, sempre 

que necessário, a PC esteve disposta a amparar-me, procurando manter-me 

motivada quando surgia a vontade de desistir. Sugeriu estratégias para controlo 

da turma, como a criação de algumas rotinas e colocação no espaço para ter 

uma visão geral dos aluno permitindo-me tornar as aulas mais eficazes. De 

salientar que a última estratégia referida acabou por se revelar bastante valiosa 

ao longo do ano, refletindo-se numa evolução visível da turma, bem como na 

melhoria da minha relação com a mesma, tornando-me mais autónoma e 

consciente. Como refere Silva et al. (2017), os PC pretendem que os EE sejam 

capazes de planificar autonomamente e organizar as tarefas de estágio 

progressivamente de forma responsável e eficaz.  

Muitas vezes, a PC recorria à sua experiência profissional para me 

elucidar sobre alguns problemas que poderiam surgir na prática e como 

contorná-los, sem nunca me retirar a liberdade para testar as minhas ideias, 

permitindo-me ser eu própria e não ser uma reprodução sua. No fundo, a PC 

acabou por ser um suporte fundamental, não só a nível da transmissão de 
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conhecimento, como também numa vertente emocional, permitindo-me assim 

responder a todas as tarefas propostas. 

Relativamente ao PO, este mostrou-se sempre disponível para nos 

auxiliar e nos fazer pensar, esclareceu-nos todas as dúvidas em todas as 

reuniões, o que foi essencial para conseguir melhorar o meu processo de ensino-

aprendizagem durante este estágio profissional. Apontava sempre críticas 

construtivas e enriquecedoras sobre a organização e gestão da aula, para que 

estas se tornassem mais ricas e rentáveis para os alunos, o que foi fundamental 

para haver uma evolução na qualidade das aulas ao longo do ano letivo. 

Constantemente nos obrigava a utilizar o nosso pensamento reflexivo, nunca 

dizendo que o que tínhamos realizado estava errado, mas questionando-nos 

sempre do porquê de o termos feito, fazendo com que tivéssemos de argumentar 

e discutir ideias e novas estratégias, ou seja, o PO permitiu-me apresentar as 

minhas conceções, defender os meus ideais, crenças, refletir e justificar as 

minhas escolhas, apresentar e testar as minhas soluções, algo que vai ao 

encontro do que defende Rolim (2013) sobre o papel intrínseco à função de PO, 

onde este nos diz que o PO deve dar oportunidade ao EE para defender os seus 

pontos de vista, refletir sobre as suas ações, justificar as suas tomadas de 

decisão e testar estratégias para resolver eventuais dúvidas inerentes ao 

processo de ensino, permitindo um ambiente de emancipação do EE. 

Os meus Guias foram fulcrais neste meu processo de aprendizagem e 

ascensão a professora de EF, permitiram-me construir a minha identidade 

profissional para enfrentar os desafios de ensinar. 

 

3.5.  Núcleo de Estágio: os companheiros de luta 

O NE da escola cooperante foi constituído por três elementos. Já conhecia 

a colega do sexo feminino, pois para além de ser da minha cidade, fomos da 

mesma turma na licenciatura e convivemos no ano anterior ao estágio, por isso, 

já tinha noção de como era a sua personalidade e como trabalhava, o que 

facilitou durante o ano a nossa comunicação e trabalho em conjunto. O rapaz 

não conhecia, nem me recordava dele do ano transato. Inicialmente, pensei que 

poderia ser difícil criar uma relação mais próxima, pois o processo de 
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conhecimento partiu do “zero”. No entanto, isso não se verificou, pois tanto eu 

como a outra colega fizemos com que ele se sentisse integrado e combinamos 

logo dias de trabalho para nos conhecermos e, como almoçávamos quase todas 

as quintas-feiras juntos, desenvolveu-se uma amizade muito agradável. A cada 

dia que passou tornamo-nos mais unidos e criámos um enorme clima de 

entreajuda. Apesar das dificuldades, conseguimos fazer deste núcleo uma 

equipa unida, não sendo apenas um NE mas um grupo de amigos que trabalham 

em conjunto, rumo ao mesmo objetivo, enriquecer a nível profissional e pessoal. 

Mesquita et al. (2014) destacam a necessidade de se incluir oportunidades de 

aprendizagem onde seja possibilitado aos professores lidarem com a realidade 

ambígua da prática, num contexto que favoreça a partilha e colaboração. 

O único entrave que tivemos enquanto NE, foi o facto de tanto eu como o 

colega do sexo masculino termos outras ocupações profissionais, ou seja, o não 

obstante o meu trabalho nas piscinas não ser tão impeditivo, já o dele, por ter 

maior carga horária o que o impossibilitava estar em algumas atividades. Para 

além disso, a sua turma residente era do 7º e a minha e da outra colega eram 

do 9º, o que fez com que acabássemos por trabalhar mais juntas. Contudo, isto 

não se revelou um problema, pois conseguimos todos juntos concretizar as 

tarefas de núcleo de estágio e estar presentes em todas as atividades da escola.  

As reuniões de NE foram sempre feitas as quintas-feiras à tarde e às 

sextas de manhã. Foram momentos muito importantes para resolver problemas 

pessoais da prática de cada um de nós, através da discussão e partilha de ideias 

com a PC. Também se revelaram momentos em que era feito o ponto da 

situação da semana, com planeamento para a seguinte. As reuniões de NE 

permitiram-me aprender com a experiência dos colegas, refletir sobre a prática 

pedagógica, entender melhor a profissão e evoluir como professora, através da 

adaptação uns aos outros, trabalho de equipa e relação entre as pessoas 

envolventes. 

Em suma, conseguimos criar um ambiente positivo e agradável, que 

subsistiu ao longo de todo o ano letivo. Estivemos sempre juntos na luta para 

nos tornarmos professores de EF e ultrapassarmos todos os obstáculos que 

pudessem surgir. 
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3.6. A família de Educação Física 

O AECCB, primou pelo bom ambiente vivido entre os colegas docentes. 

Para nós estagiários, estar inseridos num clima de companheirismo e alegria foi 

fundamental para vivermos uma experiência plena, pois o início da 

aprendizagem profissional da docência é uma fase tão importante quanto difícil 

na carreira de um professor (Queirós,2014). 

Maior parte do tempo que passamos na escola, foi na sala de trabalho, 

inundados em trabalhos e reflexões para o nosso EP. No entanto, a própria 

escola proporcionou momentos de descontração e convívio entre os colegas da 

docência, fazendo-nos sair da nossa “toca” e sentir o que é Ser Professor. 

  

 “…quando chegamos à sala de professores da Escola Júlio Brandão, 

deparamo-nos com uma sala decorada com tons quentes e um lanchinho 

agradável, constituído por chás e diversos bolos.” 

(Diário de Bordo, 27 de outubro 2016) 

 

Segundo Queirós (2014), as primeiras experiências vividas pelos 

professores em início de carreira têm influência direta sobre a sua decisão de 

continuar ou não na profissão, esta fase é também marcada por intensas 

aprendizagens. Este momento de convívio foi fundamental para nos 

proporcionar estas aprendizagens e para conhecermos outras perspetivas na 

área da pedagogia.  

Tive a oportunidade de conversar com alguns professores que já conhecia 

da primeira reunião de subdepartamento e outros que fiquei a conhecer, e que 

se revelaram fundamentais para a integração na escola e aprendizagem da 

profissão, através da partilha de experiências, quer neste contacto inicial, quer 

nos almoços/jantares de subdepartamento após atividades por nós realizadas, 

ou nos almoços de quinta-feira no “Xillas”, onde sempre nos juntávamos 6 ou 7 

professores de EF, foram ocasiões em que todos convivíamos fora da pressão 

do trabalho e onde discutíamos vários assuntos da vida quotidiana e da escola. 

Considero que é fundamental existirem estes momentos de socialização. 
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Permitiu-nos desenvolver a nossa cultura profissional e entender o que significa 

realmente ser docente. Como refere Nóvoa (2009), ser professor é compreender 

os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os 

colegas mais experientes, pois é na escola e no diálogo com outros professores 

que se aprende a profissão. 

Algo que podemos dizer com orgulho, foi que colaboramos em todas as 

atividades do subdepartamento, sendo que fomos responsáveis pela 

concretização de algumas delas. 

Sem dúvida que o decurso do ano letivo foi uma agradável surpresa, não 

só porque não estávamos a espera de ter este tipo de relação com alguns dos 

colegas do subdepartamento de EF, mas também por sermos mais novos e 

menos experientes, o que fez com que nos sentíssemos cada vez mais inseridos 

neste ambiente escolar, que fizemos e faremos parte da família de EF.  

 

3.7. Turma Residente: “os meus meninos” 

O primeiro contacto que tive com a minha turma residente foi no dia 16 de 

Setembro de 2016. Optei por chamar a esta turma como “os meus meninos” 

devido ao carinho crescente que fui desenvolvendo por eles ao longo do ano.  

A primeira aula lecionada foi teórica, servindo para me apresentar aos 

alunos, transmitir quais seriam os critérios de avaliação, explicar-lhes como 

seriam as aulas e, principalmente, para os conhecer. Penso que este primeiro 

contacto é essencial para marcar a minha posição enquanto professora, 

corroborando Aquino (1996) quando refere que a relação professor-aluno é 

marcante ao ponto de se estabelecer uma posição pessoal em relação à 

metodologia, avaliação e aos conteúdos 

 A escola é repleta de multiculturalidade, de formas de pensar 

diferenciadas e personalidades distintas e exigentes, e rapidamente percebi que 

provavelmente tinha criado uma expectativa demasiado elevada, pois, após dar-

lhes algumas aulas, percebi que esse trabalho de motivação teria de ser feito por 

mim pois faltava-lhes vontade e empenho.  

A minha turma de Educação Física do 9º ano do Agrupamento de Escolas 

Camilo Castelo Branco, do ano letivo 2016/2017, foi constituída por vinte e cinco 
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alunos, catorze do sexo masculino e onze do sexo feminino. As idades estavam 

compreendidas entre os catorze e os dezasseis anos, e apenas três alunos 

tinham retenções. 

De acordo com um questionário elaborado pelo NE, pude tirar algumas 

conclusões sobre o background da turma e sobre o que estes gostavam, por 

exemplo sobre as modalidades e ao nível da saúde (Anexo 1). Os resultados 

revelaram que dezasseis alunos praticavam atividade física em horário 

extracurricular, em ginásios e em modalidades como o futebol, natação, 

badminton, dança e muai thaye. Ainda com recurso aos questionários, foi 

possível reunir informações distintas, mas relevantes. No que concerne ao sei 

familiar, quinze alunos tinham pelo menos um dos pais que praticavam exercício 

físico. Relativamente à vertente da saúde, cinco alunos tinham problemas visuais 

e dois problemas respiratórios, havendo ainda três casos de sobrepeso.  

 Dos vinte e cinco alunos da turma, apenas três afirmaram que não 

gostavam das aulas de Educação Física. Foi possível concluir que a modalidade 

que, a maioria dos alunos, mais gostava de praticar era o Futsal, por outro lado, 

o andebol era a modalidade menos apelativa para a turma.  

Foi com o decorrer do ano e com a convivência e experiências vividas, 

que o meu conhecimento da turma foi fomentado, o que me permitiu perceber o 

que iria ter de mudar através do ensino, pois, como afirma Bento (2003), o ensino 

pretende uma modificação da personalidade e qualidades dos alunos através do 

confronto ativo com um conteúdo a apropriar sob o efeito reciproco de atividades 

do professor: este que ensina e os alunos que aprendem. Pretendia, com o meu 

processo de ensino-aprendizagem, fazer evoluir os alunos não só a nível motor 

e cognitivo, mas também a nível pessoal e social. Queria que eles aprendessem 

algo de positivo comigo, ao mesmo tempo que eu própria aprendia algo com 

eles, pois o papel de professor não se resume apenas à transmissão de 

conhecimentos, mas também a uma função de intervenção e de criação de 

situações de aprendizagem consideráveis para os alunos (Altet, 1997). 

Houve uma troca recíproca de experiências que os fizeram crescer 

enquanto pessoas e que, por outro lado, me fizeram evoluir. Tornamo-nos 

cúmplices no sentido em que a comunicação sobressaía nas aulas, por exemplo, 
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quando algum aluno por alguma razão não estava concentrado, conseguia 

facilmente falar comigo e explicar a sua situação e aí atuava na motivação do 

aluno dando-lhe condições para não desmotivar e assim manter-se ativo na aula. 

O professor para “além da capacidade de difundir conhecimentos específicos da 

matéria da sua disciplina, é também papel do professor transmitir, de forma 

consciente ou até inconscientemente, valores, normas, formas de pensar e 

padrões de comportamento adequados e aceitáveis para se viver em sociedade” 

(Almeida, 2013, p.210). Através das minhas aulas, espelhei um pouco da minha 

identidade pessoal, que se fundiu com a minha identidade profissional. 

Implementei algumas regras e rotinas nas aulas, para que estas não me 

fugissem do controlo e me permitissem aproveitar o pouco tempo de aula para 

enriquecer os alunos desportivamente. No geral, a turma era constituída por 

alunos medianos em termos motores, com comportamento satisfatório, e onde a 

maior parte dos alunos não se recusava a realizar as atividades. Perante os 

alunos que recusavam, assumia uma postura mais autoritária, algo que me 

deixava um pouco desconfortável. Procurei sempre demonstrar o meu 

conhecimento pedagógico do conteúdo, para que os alunos não contestassem 

o meu saber. Depois de ultrapassada esta barreira, os alunos deixaram de 

perturbar as aulas nesse sentido. 

Foi uma turma que teve altos e baixos, mas que considero que todos os 

alunos acrescentaram algo à minha pessoa e que me marcaram pela positiva, 

foi um ano atribulado mas muito gratificante, cresci juntamente com eles e dei 

tudo de mim a cada um deles. 

 

3.8. Turma Partilhada: “as minhas riquezas” 

O NE esteve encarregue do ensino do Voleibol a uma turma do 5º ano de 

escolaridade, uma ou duas vezes por semana pois estávamos dependentes da 

distribuição dos espaços da Escola Júlio Brandão, que tinha uma roulement 

diferente em cada semana. 

A turma 5º12 era constituída por vinte e seis alunos: onze do sexo 

feminino e quinze do sexo masculino. Tinham aulas maioritariamente na Escola 

Básica Júlio Brandão e as idades estavam compreendidas entre os dez e os 
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onze anos. Apenas dois tinham uma retenção. Existiam cinco casos de alunos 

com asma e um com dislexia. 

Da totalidade da turma, quinze alunos praticavam alguma modalidade ou 

atividade física em horário extracurricular. As atividades praticadas e o número 

de alunos em cada modalidade encontram-se a seguir descritas: Ginástica 

Acrobática (4), Futebol (3), Ballet (2), Natação (2), Patinagem Artística (2), Karaté 

(2), Ciclismo (1), Atletismo (1) e Basquetebol (1). 

A maioria dos alunos gostava das aulas de Educação Física porque 

sentiam que se divertiam. Dezoito alunos da turma indicaram que esta era a sua 

disciplina favorita, revelando-se bastante interessados. Questionamos quais as 

modalidades que mais gostavam e concluímos que eram o Futebol e a Ginástica. 

Após ultrapassados os constrangimentos da primeira aula, os alunos do 5º ano 

revelaram-se entusiastas, carinhosos e cheios de vontade de aprender. O maior 

castigo que lhes podia dar era não os deixar jogar, enquanto que no 9º ano o 

mesmo não acontecia pois os alunos eram mais desinteressados e o trabalho de 

motivação era maior. 

Relativamente à turma, podem ter sido nossos alunos por pouco tempo, 

mas encheram-me o coração, pelos sorrisos, pela alegria nas aulas, pelos 

abraços de admiração e pela motivação e interesse que demonstravam nas 

aulas. Foram sem sobra de dúvida umas riquezas que se atravessaram no meu 

caminho e me enriqueceram enquanto profissional. 

O desafio destas aulas era fazer com que o barulho não fosse excessivo, 

pois quando queria dar alguma instrução não ouviam, tinha de me fazer 

acompanhar de um apito para conseguir criar uma rotina: um apito para pararem 

o exercício, apenas para dar alguma correção ou enfatizar alguma componente 

crítica, e dois apitos para pararem o exercício e se dirigirem a mim. 

A turma do 5º ano chegava sempre a horas às aulas, e quando algum 

aluno não podia realizar aula, por doença ou falta de material, pedia sempre para 

participar de alguma outra forma, como árbitro ou como ajudante do professor. 

Não era necessário levantar muito a voz pois eles respeitavam a professora, 

ouviam atentamente as instruções e pediam ajuda quando não conseguiam 

realizar algum elemento técnico com sucesso. Também, quando finalmente o 
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faziam bem, chamavam logo pela professora apenas para dizer que 

conseguiam, os meus olhos brilhavam de orgulho sempre que via a evolução 

destes meninos, pois também eles brilhavam sempre que alcançavam o 

sucesso.  

Estivemos com eles pouco tempo, mas chegou para deixar a nossa marca 

e para eles nos marcarem a nós.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

27 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Todos os processos de organização e gestão do ensino-aprendizagem 

que fizeram parte da prática pedagógica enquanto professora de EF serão neste 

capítulo reportados, desde o planeamento, realização e avaliação. Estes são 

alvos de reflexão, onde olhando para trás sistematizo “o já feito, o já escrito, para 

que a mudança se concretize efetivamente.”.  

(Cunha, 2008, p.13) 

 

4.1. Conceção e Planeamento em Educação Física 

Para iniciar a prática pedagógica, o professor necessita preparar-se para 

os desafios que o ano letivo acarreta, devendo aprofundar o seu conhecimento 

relativamente aos contextos em que se insere. Como referem Batista e Queirós 

(2013), a formação passa por processos de investigação que são diretamente 

ligados com as práticas educativas, que permitam ao professor apropriar os seus 

conhecimentos para depois mobilizá-los no exercício da sua profissão. 

Deste modo, é fundamental analisar os documentos relevantes da escola 

cooperante, nomeadamente o Projeto Educativo de Escola, o Plano Anual de 

Atividades, o Regulamento Interno e os Programas de Educação Física entre 

outros, para que seja possível definir os conteúdos a serem tratados, os objetivos 

de ensino e as metodologias a serem empregues no EP, tendo sempre em conta 

o contexto da prática e a mutação que este pode sofrer. Como refere Bento 

(2003, p.43), “O processo de ensino em Educação Física é sempre um processo 

integral, complexo, unitário. Visa desencadear nos alunos uma continuidade e 

progressividade de efeitos psíquicos e biológicos no interesse do aumento 

gradativo do seu rendimento corporal e desportivo e do seu desenvolvimento 

como personalidades.”.  

Enquanto EE, afigura-se importante entender que não só somos 

responsáveis pela atividade física dos alunos, como também pelo seu 

crescimento social e pessoal. Segundo Graça (2015), o que legitima a Educação 

Física é o valor educativo que esta possui, é uma disciplina que tem o poder de 

incrementar a capacidade de compreender e agir no mundo, entende-se que 
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esta disciplina nos ajuda a saber estar na sociedade e a melhorá-la, contribuindo 

para o bem-estar da mesma. 

A disciplina de EF é a única que envolve lições fora do contexto de sala 

de aula, e inerente a este aspeto estão as interações sociais dos alunos e dos 

professores. Sem querer desvalorizar as outras áreas disciplinares, pois todas 

elas são importantes para a formação dos jovens, podemos dizer que nenhuma 

outra área lida com todos estes aspetos, pelo que a EF é extremamente rica na 

sua completa formação e por isso é totalmente legitimada a sua presença no 

currículo escolar. 

 O desporto é a matéria central da Educação Física e estão associados à 

sua prática valores que em nenhuma outra disciplina curricular são possíveis 

experienciar. O propósito da EF é formar cidadãos que saibam lidar com o 

próprio corpo, que desenvolvam conceitos de superação, partilha, trabalho em 

equipa e de cooperação (Batista, 2012). Bento (1999) defende que a EF e o 

desporto concebem possibilidades de movimento, que como consequência evita 

que a escola se torne mais intelectualizada e inimiga do corpo. Corroboramos 

então o que Batista e Queirós (2015, p.40) referem: “Valorizar e reposicionar a 

aprendizagem em educação física poderá ser um ponto de charneira para as 

discussões acerca da sua importância no currículo escolar. O caminho da 

educação física deverá apontar sempre para o seu valor educativo e formativo, 

pois, da Escola, é isso que se espera!”.  

Por esta razão, é necessário o professor tenha um forte conhecimento 

teórico e prático para que a sua atuação seja eficaz, incremente o gosto pelo 

desporto através da vivência de diversas modalidades, a autonomia e o 

crescimento pessoal e social nos alunos.  

Para que as minhas tomadas de decisão fossem adequadas tive de ter 

presente que a faixa etária que lecionei envolve a fase inicial da adolescência, 

período em que iniciam as mudanças físicas e psicológicas nos alunos. Depois 

de entender as implicações e os objetivos da EF, tentei que todas as decisões 

de planeamento desenvolvessem aspetos motores e valores sociais e pessoais 

através de experiências positivas, pois como explicam Sallis e Mckenzie (1991) 
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estas podem influenciá-los a adotar estilos de vida ativos quando forem adultos, 

o que pode ajudar a melhorar a saúde. 

Fazendo alusão a Bento (2003), o planeamento e seu processo 

estruturante, deverá surgir após uma sólida e coerente conceção. O mesmo 

autor (2003, p.10) acrescenta que “a planificação e análise/avaliação do ensino 

são, justamente, necessidades e momentos desencadeadores de reflexão 

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

didática e metodológica e geram segurança de acção.”  

Seguindo a mesma linha de pensamento, e fazendo referência a Mesquita 

(2005), o planeamento pressupõe definir o que deve ser realizado, como o deve 

ser feito, bem como o principal agente da sua realização. Se enquanto 

professores queremos alcançar os objetivos traçados devemos fazer uma 

preparação prévia das estratégias a adotar tendo em conta os constrangimentos 

inerentes à prática. Corroborando com a mesma ideia, Rink (1993) refere que a 

definição de objetivos surge como estrutura nuclear em todo o desenho e 

sequência referente ao planeamento.  

Numa primeira fase examinamos os Programas de EF relativamente ao 

9ºano, concluindo que estes servem como linhas orientadoras de todo o 

processo de ensino- aprendizagem, pois o dia-a-dia na escola obriga-nos a uma 

constante reflexão e adequação da teoria com a prática para que esta ganhe 

significado educativo. Corroborando Bento (2003), que menciona que o 

programa atua como um papel de direção no planeamento e preparação do 

processo de ensino-aprendizagem pelo professor. 

Para que o ensino seja produtor de conhecimentos nos alunos é 

necessário uma base de conhecimento para o ensino, onde estejam presentes 

o conhecimento pedagógico do conteúdo ou o conhecimento pedagógico da 

matéria (Graça, 1999). Para o mesmo autor (1999, p.171), “ter uma base (ou 

bases) de conhecimentos para a formação profissional significa ter não só 

conhecimento mas também uma compreensão crítica de como este 

conhecimento deve ser adequadamente relacionado com a prática”. Não basta 

ter o conhecimento teórico, mas também ser crítico ao ponto de conseguir aplicar 

este conhecimento à prática. Como professores temos de ser flexíveis e 
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reflexivos para conseguir adaptar os nossos conhecimentos teóricos à 

adequação do planeamento aos contextos em que lecionamos. Fazendo 

referência a Graça (1999), o conhecimento prático é modelado pelas nossas 

experiências pessoais, intenções, crenças e decisões. Estes refletem-se, 

posteriormente, na nossa postura e atuação prática, daí ser necessária uma 

preparação minuciosa para iniciar o processo de ensino, este que “é um sistema, 

um fenómeno unitário. Todos os aspetos e momentos deste processo estão em 

inter-relação, influenciam-se reciprocamente” (Bento, 2003, p.17). 

Planear implica analisar para depois agir. Para isso, o NE realizou a 

análise dos documentos relevantes da EC. Estes permitiram-nos entender a 

organização escolar, deveres e competências dos docentes, funcionários, 

encarregados de educação e alunos. O PEE permitiu-nos entender a missão 

educativa a desenvolver por toda a comunidade escolar, os objetivos a história 

os princípios e valores que esta instituição defende.  

Para Rink (1993) é essencial que exista um trabalho de preparação e 

organização pormenorizada do planeamento por parte do professor, pois este 

estabelece os objetivos a serem alcançados para o ano letivo. A mesma autora 

(1993) considera que existem três diferentes níveis de planeamento: o plano 

anual, planos periódicos ou unidades didáticas (UD) e os planos ou projetos de 

aula. Estes devem estar interligados e não podemos esquecer que são linhas 

orientadoras que podem ser alteradas com o decorrer do ano letivo devido às 

circunstâncias imprevistas, evolução dos alunos ou alteração dos contextos de 

ensino, entre outros fatores. 

 

4.1.1. Modelos de ensino 

 Metzler (2000) refere que os modelos de ensino têm como objetivo dar 

uma estrutura universal e lógica ao processo de ensino-aprendizagem. 

Pretendem promover a aprendizagem através de um trabalho cooperativo e 

autónomo dos discentes, sendo que compete ao professor criar um ambiente 

proporcionador para o trabalho de forma responsável e produtiva (Mesquita & 

Graça, 2011). 
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 Ao longo do meu EP preocupei-me em criar um ambiente positivo de 

aprendizagem em que os alunos se sentissem parte integrante deste processo. 

Segundo Ennis (1996) queremos tirar vantagem dos fatores positivos e reduzir 

os negativos sempre que possível, por isso não implementei nenhum modelo de 

instrução na íntegra. Contudo, conjuguei algumas vertentes do Modelo de 

Instrução Direta (MID), do Modelo de Aprendizagem Cooperativa (MAC) e do 

Modelo de Educação Desportiva (MED) em função do contexto, modalidade e 

comportamento dos alunos. “Sendo que não há nenhum modelo que seja 

adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem, a eficácia de ensino deve 

ser interpretada através do recurso a modelos de instrução que forneçam uma 

estrutura global e coerente para o ensino e treino do desporto” (Mesquita & 

Graça, 2011, p.39). 

 No início do ano recorri essencialmente ao MID cujo objetivo é “auxiliar os 

alunos na aprendizagem de competências e informações básicas, que possam 

ser ensinadas de forma gradual” (Arends, 2008, p.288). Caracteriza-se por ser 

um modelo de instrução centrado no professor, pois é a este que cabe a tomada 

de quase todas as decisões referentes ao processo de ensino-aprendizagem 

(Mesquita & Graça, 2011), ou seja, “o professor realiza o controlo administrativo, 

determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e acção dos 

alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas actividades desenvolvidas pelos 

alunos.” (Mesquita & Graça, 2011, p.48). 

 Como ainda não conhecia bem a turma e as suas capacidades, e por se 

tratar de um modelo bastante claro que pode ser dominado num curto espaço de 

tempo (Arends, 2008), senti-me mais confiante a aplicá-lo no início do processo 

de ensino nos jogos desportivos coletivos, como o Futebol e o Basquetebol, e 

nas modalidades individuais. Segundo Rink (1996) este modelo é vantajoso 

quando a matéria de ensino é altamente estruturada e quando os professores 

conseguem descrever o que querem que os alunos aprendam, podendo ser uma 

maneira eficaz de ensinar habilidades técnicas. Também Mesquita e Graça 

(2011) referem que o MID apresenta alguns pontos positivos por se desenvolver 

em contexto fechado, permitindo uma explicação e demonstração mais 

aproximada à prática motora pretendida, e como o professor monitoriza de forma 
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regular a atividade dos alunos, colocando metas e desafios realistas, a taxa de 

sucesso é aumentada sendo este o critério que orienta o docente para uma nova 

tarefa. 

  Já Arends (2008) defende que o MID não tem como propósito 

proporcionar ao aluno a aprendizagem de competências sociais ou o 

desenvolvimento de um raciocínio mais elaborado. Como era meu objetivo 

desenvolver as competências referidas, tive a necessidade de recorrer ao MAC, 

que se caracteriza pela estrutura de tarefas, objetivos e de recompensa 

cooperativas. Os alunos quando em situações de aprendizagem cooperativa são 

encorajados a trabalhar em equipa numa tarefa comum onde devem coordenar 

os seus esforços para atingirem o objetivo da mesma (Arends, 2008). 

 Ainda segundo Arends (2008), este modelo de ensino proporciona aulas 

caracterizadas por envolverem trabalho de equipa entre os alunos de forma a 

atingirem os objetivos de aprendizagem , estas equipas devem ser constituídas 

por alunos de diferentes níveis de rendimento e género, sendo que todas as 

equipas devem estar equilibradas entre si, visto que os objetivos educacionais 

da aprendizagem cooperativa baseiam-se na aceitação da diversidade, 

realização escolar e desenvolvimento de competências sociais.  

 Ao longo das minhas aulas o MID e o MAC estiveram sempre presentes 

quer na exposição de tarefas de aprendizagem, quer na formação de equipas, 

em busca de um trabalho de cooperação entre os alunos. Pretendia que estes 

soubessem trabalhar em equipa, mesmo que tivesse alguém no grupo com que 

não se identificassem tanto, assim teriam de se ajudar mutuamente para 

conseguir alcançar os objetivos. Em praticamente todos os exercícios que lhes 

apresentava, tentava incluir a competição entre equipas para que estes 

cooperassem dentro de cada equipa para alcançarem a vitória. Como podemos 

observar no seguinte excerto de uma reflexão de aula referente à modalidade de 

basquetebol. 

 

 “Para desenvolver a cooperação entre equipa, no lançamento da passada os 

alunos tinham como objetivo marcar o maior número de cestos, sendo que este 

só era contabilizado se o lançamento fosse executado corretamente, ganhava 
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a equipa que obtivesse o maior número de cestos. Esta estratégia funcionou 

bem, pois os alunos corrigiam-se e motivavam-se uns aos outros, sendo 

evidente o clima de cooperação” 

(Reflexão aula nº70 e 71) 

 

 Estes dois modelos foram aplicados em simultâneo, em todas as 

modalidades, pois em todas eram formadas equipas que se mantinham ao longo 

da UD, sendo que estas sempre que construídas pelos alunos eram por mim 

modificadas de forma a manter o equilíbrio entre elas. O conteúdo era exposto 

maioritariamente através da instrução direta, com o decorrer das aulas os alunos 

tinham um trabalho mais autónomo. Por exemplo, na Ginástica de solo, nas 

primeiras aulas eu instruía e demonstrava aos alunos os elementos gímnicos, 

referindo sempre as componentes críticas essências à execução dos mesmos e 

as ajudas para cada elemento, nas aulas seguintes estes deveriam trabalhar 

autonomamente em equipa por cada estação, ajudando-se e verificando a 

execução dos elementos uns dos outros sem ser necessária a minha 

intervenção, eu apenas atuava como um elemento moderador.  

 

“Na explicação e demonstração do exercício procurei afirmar as componentes 

críticas para a correta execução da situação de aprendizagem, assim como 

ensinar os alunos a fazer as ajudas referentes. Depois estes deveriam realiza-

las autonomamente, sendo que eu apenas observava se todos estavam a 

executar as ajudas corretamente e em segurança ou se precisavam de algum 

feedback mais preciso para conseguir realizar os elementos.” 

(Reflexão aula nº21 e 22) 

 

 Esta estratégia foi benéfica, pois a resposta dos alunos a aprendizagem 

foi positiva e permitiu-me ter um maior controlo da turma e estar disponível para 

dar feedbacks mais específicos. 

 Com o decorrer do ano letivo senti necessidade de acrescentar algo mais 

ao ensino das modalidades, no sentido de tentar incentivar e motivar mais os 

alunos para a prática. Fui então estudar as características do MED, para 
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perceber o que seria aplicável na minha turma, pois não conseguia aplicar este 

modelo na íntegra por consequência de as UD serem muito curtas, com o 

máximo de seis aulas por modalidade.  

 O MED valoriza a competição colocando esta no centro da experiencia 

desportiva, devendo ser criteriosa a formação das equipas, permite distinguir as 

conceitos de treinar e competir e realça a componente da festividade e de 

competência desportiva institucionalizada (Graça & Mesquita, 2015). O seu 

objetivo é tentar aproximar o desporto escolar com o desporto institucionalizado, 

este “define-se como uma forma lúdica e critica as abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos...” (Mesquita & Graça, 2011, p.59). 

Siedentop (1994), impulsionador do MED, refere que este contém seis 

características que o difere dos outros modelos institucionais: época desportiva, 

filiação, competição formal, registo estatístico, festividade e por último o evento 

culminante. “O modelo de educação desportiva acredita nas vantagens da 

aprendizagem cooperativa em pequenos grupos heterogéneos e duradouros” 

(Graça & Mesquita, 2015, p.15). Como esta estratégia já vinha sendo utilizada 

por mim desde o início do ano, apenas tentei aumentar o ambiente de festividade 

nos alunos, pedindo-lhes que dessem um nome a equipa e tentassem criar um 

grito para iniciar a aula. Designei um aluno por equipa para ser o capitão, optei 

por escolher os alunos que eram mais distraídos e perturbadores da aula, dando-

lhes assim alguma responsabilidade e para promover a interajuda dentro da 

equipa, o que se revelou positivo pois estes melhoraram o seu comportamento. 

No ensino do Voleibol, como a forma de jogo que o utilizei foi o jogo 2x2, e as 

equipas eram de seis elementos sendo que esses se dividiam em duas 

subequipas de três alunos. O aluno que ficava de fora realizava o registo 

estatístico de acordo com cada exercício da aula, o outro aluno da outra equipa 

era o árbitro. No final de cada aula eram contabilizados os pontos das equipas e 

apontados no quadro da competição que se estendia pelas seis aulas da UD, 

sendo que na última aula, se realizou o torneio final, onde foi feita a Avaliação 
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Sumativa. O MED é desenhado para trazer os benefícios do desporto a todos os 

alunos (Siedentop,1996).  

 

“Após os alunos perceberem o objetivo dos exercícios e o sistema de 

pontuação a aula fluiu muito melhor sendo que estes se mostraram motivados 

e empenhados. Inclusive ajudaram-se uns aos outros e torceram pela sua 

equipa” 

(Reflexão de aula nº42 e 43)   

 

Com a aplicação destes modelos tentei fomentar alguns valores como a 

responsabilidade, autonomia, cooperação e interajuda. Com a formação de 

equipas tentei que estes esquecessem as suas diferenças e cooperassem uns 

com os outros, dei-lhes responsabilidade através da atribuição de funções no 

jogo, como capitão, arbitro e estatístico, também pela responsabilidade de 

arrumação do material no final de cada aula. Esta foi a estratégia que senti que 

era aplicável e mais benéfica para os alunos, tendo em conta o contexto da 

prática. 

 

4.1.2. Planeamento Anual  

O planeamento anual é uma ferramenta que nos permite entender de 

forma consciente e sustentada a realidade do contexto em que estamos 

inseridos. É uma ferramenta mutável, isto é, sujeita a modificação longitudinal. A 

sua “permeabilidade” suscita no Professor um pensamento reflexivo e crítico, 

constante, sendo o fio condutor (macro) do processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Siedentop (1991), a definição de objetivos terminais, da 

implementação das mais diversas atividades, devem ter por base uma reflexão 

cuidada sustentando assim as escolhas pedagógicas do Professor. Dito isto, e 

tendo em conta a contínua procura por um ensino efetivo e eficaz, a reflexão 

apresenta-se como um pilar basilar em todo o processo em questão. 

O subdepartamento de EF do AECCB continha um planeamento anual 

geral, pré-definido para cada ano de ensino, em que eram apresentadas algumas 

modalidades nucleares e outras opcionais, que não implicava a adaptação por 
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parte dos professores consoante a confirmação dos espaços concedidos e o 

volume de aulas para cada modalidade.  

O roulement era definido para que cada instalação fosse destinada para 

a ocupação de apenas uma turma, sendo isto vantajoso pois todo o material e 

espaço permaneciam disponíveis para a mesma, o que permitia uma maior 

qualidade de ensino. No entanto, a meio de cada período a rotação dos espaços 

mudava, o que impossibilitava o prolongamento das Unidades Didáticas em que 

os alunos apresentassem mais dificuldades, pois a duração destas está 

subordinada ao volume e complexidade das tarefas de ensino (Bento, 2003). 

Para a minha turma tinhas previsto lecionar as modalidades apresentadas 

no quadro seguinte: 

 

Quadro 1 - Modalidades lecionadas no ano letivo 2016/2017 

Ano Letivo 2016/2017 

Período letivo Modalidade 

1º Período Futebol 

Ginástica de Solo 

Minitrampolim 

2º Período Voleibol 

Basquetebol 

Atletismo 

3ºPeríodo Ginástica Acrobática 

Condição Física 

 

Para organizar o meu processo de ensino-aprendizagem e depois de 

estudados todos os documentos relevantes e definidas quais as modalidades a 

abordar, tive de estruturar tudo o meu conhecimento para decidir como atuar na 

prática do ensino-aprendizagem. Para planeamento de cada modalidade auxiliei-

me do Modelo Estrutura do Conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990). 

No 1º período todas as modalidades foram lecionadas de acordo com o 

planeado. Senti algumas dificuldades na abordagem do Futebol, por ser a 

primeira UD a ser aplicada, estando em circunstâncias de adaptação à turma e 

ao contexto de ensino e por se tratar de uma matéria ao qual não me sentia tão 

à vontade em lecionar, exigindo-me uma procura constante de estratégias de 
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ensino e uma maior preparação teórica. A Ginástica de Solo e o Minitrampolim 

eram matérias em que possuía maior domínio e por isso senti que a evolução 

dos alunos foi notória. 

Com o decorrer do ano letivo algumas modalidades não foram lecionadas. 

Devido às condições climatéricas do 2º período acabei por não conseguir 

lecionar o número de aulas previsto para a modalidade de Atletismo, pois era 

lecionada no exterior, sendo que apenas consegui aplicar duas aulas à mesma 

e, por isso, esta não foi alvo de avaliação. Como alternativa, continuei o 

desenvolvimento da modalidade de Voleibol quando me era possível dividir o 

Pavilhão da Escola com outro docente, ou o trabalho de Condição Física quando 

outro espaço me era concedido. 

No 3º período estava previsto lecionar Ginástica Acrobática, mas após 

uma extensa reflexão e ponderadas todas as circunstâncias inerentes à prática, 

nomeadamente o número de aulas (apenas 4 aulas de 90 minutos) e as 

implicações da modalidade, questionei os meus alunos relativamente à sua 

preferência entre a modalidade referida anteriormente e o Judo. Em conjunto 

com a turma, optei então por lecionar o Judo ao invés da Ginástica Acrobática. 

Por esta implicar um nível de segurança maior e por esse motivo, exigir mais 

atenção aos pormenores, devido ao baixo número de aulas existentes, achei por 

bem lecionar o Judo pois nunca foi antes abordado, ou seja, tratava-se de uma 

novidade para os alunos o que ajudou na motivação dos mesmos aquando da 

sua lecionação.  

Penso que as estratégias e decisões que adotei foram as mais adequadas 

atendendo ao contexto da turma e considerando os imprevistos que nós 

professores não conseguimos controlar. Seria interessante no 3º período 

erradicar a troca de instalações, visto que é um período muito curto e, por isso, 

impede o aproveitamento de uma UD mais longa para melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem. Por política da escola, tive de aplicar a bateria de testes 

do fitnessgram, pois estes faziam parte de uma percentagem da avaliação, o que 

me fez dedicar algum tempo a esta bateria de testes. 

Depois de saber todos os materiais e espaços da escola, penso que seria 

benéfico o plano anual proposto pelo subdepartamento de EF abranger algumas 
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modalidades inovadoras e criativas. O facto de os meus alunos nunca terem tido 

o contacto com a modalidade de Judo ajudou imenso na sua no seu empenho 

durante as aulas, por esta ser uma novidade e fugir aos jogos desportivos 

convencionais. 

Apesar de todos os constrangimentos, consegui fazer as adaptações 

necessárias ao plano anual, este que constitui um plano global da prática 

pedagógica ao longo do ano letivo, mas que no entanto, exige um trabalho de 

preparação de análise e reflexão crítica a longo prazo (Bento, 2003), permitindo 

assim que com o decorrer do ano sejam feitos os ajustes fundamentais para que 

o processo de ensino tenha uma sequência lógica.  

 

4.1.3. Unidade Didática 

“Nas Unidades Didáticas, atendendo ao princípio da globalização do 

ensino e da integração das matérias, o assunto deveria ser apresentado a partir 

de uma motivação para despertar o interesse dos alunos, deveria envolver todas 

as áreas de conhecimento e ser trabalhado de forma progressiva e sequencial.” 

(Fonseca, 2015, p.60). 

Concretizar uma Unidade Didática (UD) só faz sentido após uma 

Avaliação Diagnóstica (AD), pois esta dá-nos o estado dos alunos a nível motor, 

conhecimento e cultura desportiva numa determinada modalidade, ou seja, 

ficamos a conhecer o que já foi aprendido/retido e o que é preciso ensinar para 

que seja efetivo o desenvolvimento dos alunos. 

A UD auxilia-nos na estruturação dos conteúdos a lecionar conferindo-

lhes uma sequência lógica de evolução da dificuldade e complexidade das 

matérias. Como Bento (2003) afirma, a planificação de cada unidade didática 

pretende asseverar a sequência lógico-específica e metodológica da matéria, 

estruturar as tarefas do docente e dos discentes por meio de regulação e 

instrução da ação pedagógica, remetendo para as diferentes aulas uma 

participação percetível para a evolução dos alunos.  

Rink (1993) caracteriza uma UD como uma série de aulas para as quais 

é definido um objeto a ser tratado exigindo um planeamento do encadeamento 

das respetivas progressões. É o momento em que decidimos o que ensinar e em 
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que ordem as diferentes capacidades, estratégias e todas as outras informações 

serão apresentadas ao longo da modalidade, aula a aula (Vickers, 1990). Para 

esta autora (1990), há quatro categorias transdisciplinares que devem estar 

presentes na UD: a cultura desportiva, fisiologia e condição física, conceitos 

psicossociais e habilidades motoras, todas devendo ser trabalhadas de forma 

integrada. É consensual que é nas habilidades motoras que se centra a matéria 

substancial de ensino em Educação Física. A UD faz parte do MEC e insere-se 

mais especificamente no módulo 4, referente à extensão e sequência de 

conteúdos. Permite um planeamento dos conteúdos de ensino mais minucioso, 

“planificadas pelo professor no processo global da organização do seu ensino, 

servindo de base para a preparação das diferentes aulas” (Bento, 2003, p.75), 

dando-lhes lógica sequencial para o desenvolvimento e concretização dos 

objetivos, que pretendemos que os alunos atinjam, normalmente avaliados no 

final da UD.  

No entanto, convém ter presente que à semelhança dos outros níveis de 

planificação, a UD é um instrumento flexível e alterável. Ou seja, caso os alunos 

não acompanhem a evolução prevista aquando da realização da UD, esta pode 

ser ajustada e o trabalho dos conteúdos com mais fragilidades pode e deve ser 

prolongado até que o objetivo se aproxime do que é pretendido. Ou seja, a UD 

atua como uma previsão após a AD, que nos permite visualizar a matéria de 

ensino como um todo, potenciando o desenvolvimento das habilidades dos 

alunos, dependendo da progressão dos mesmos de acordo com o que 

objetivamos e planeamos. 

 Em particular, a UD de Basquetebol realizada teve necessariamente de 

sofrer algumas adaptações devido às condições climatéricas, pois esta era 

lecionada no exterior. Assim, dei maior ênfase a alguns conteúdos fundamentais 

para a realização do jogo, e retirei outros mais complexos que pelo número 

reduzido de aulas disponíveis seriam difíceis de concretizar. Corroboramos 

assim Bento (2003) que refere que as potencialidades do ensino de uma matéria 

não são um dado absoluto, ou seja, estas podem ser alteradas ou adaptadas 

consoante a situação e as circunstâncias do envolvimento.  
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“Como no dia anterior à aula choveu, o pavimento do campo exterior 

encontrava-se húmido, o que fez com que alguns dos alunos escorregassem 

com facilidade. Assim, pedi autorização ao professor que se encontrava no 

pavilhão da escola para utilizar um campo de basquetebol, e este cedeu sem 

hesitar. Assim foi-me possível colocar 2 equipas em cada meio campo a jogar, 

no entanto despendemos algum tempo de aula com as trocas de equipas.” 

(Reflexão das aulas nº57 e 58) 

 

Estas alterações foram muitas vezes inevitáveis pois não conseguimos 

antever todas as circunstâncias. Há influências diretas que nos levam a uma 

reflexão ponderada do que deve ser feito, tais como as condições climatéricas, 

diminuição do número de aulas devido a atividades da EC, alterações de 

conteúdos por espaço insuficiente, e nível de motivação e envolvimento da turma 

com as modalidades. Posto isto, devemos estar sempre cientes que a UD é 

benéfica para estruturar a matéria de ensino ao longo das aulas, conferindo-lhes 

um seguimento progressivo para permitir a evolução dos alunos, visível quando 

comparando a AD com a Avaliação Sumativa (AS). 

 

4.1.4. Plano de Aula 

 Após o planeamento da UD dão-se os primeiros passos para a preparação 

e elaboração do plano de aula, este que está inserido no processo geral da 

unidade. De acordo com Metzler (2000), os planos de aula servem como guia 

para a ação do professor e facultam informações específicas para a aula. 

 De acordo com Bento (2003), entende-se que todo o processo de 

planeamento se realiza do nível macro para o nível micro, ou seja, do global para 

o específico. A preparação da aula tem em conta a precisão dos seus objetivos 

e planeamento macro realizado anteriormente. Na aula devemos ter em atenção 

a especificidade dos contextos, como a matéria, os alunos e condições de ensino 

para que a educação se concretize efetivamente. 

 O plano de aula utilizado para a organização das minhas aulas foi 

construído pelo nosso NE, de acordo com o que achamos relevante conter 

(Anexo 1). Incluía o objetivo geral da aula, este era como uma “fotografia da 
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ação” do que queríamos observar nos alunos no final da aula. Em todas as aulas 

deve ser dado um contributo para a execução dos objetivos gerais e específicos 

de uma modalidade, estes devem ser orientados para a ação, ou seja, para o 

desenvolvimento das habilidades e capacidades motoras dos discentes (Bento, 

2003). 

 O conteúdo de ensino também estava presente no plano de aula, 

juntamente com o exercício para a sua execução e as componentes críticas do 

mesmo, estas ajudaram-me bastante no feedback que queria das aos alunos e 

a observar se o que estavam a realizar ia de encontro ao pretendido. 

O plano era dividido em três partes, a parte inicial, fundamental e final da 

aula. Na parte inicial, era constituída por exercícios de carácter mais lúdico para 

realizar uma ativação geral no aluno, preparando-os para a parte fundamental 

da aula. Na parte fundamental da aula eram executados os objetivos e conteúdos 

da disciplina, através de uma progressão de exercícios que permitisse alcançar 

o objetivo geral. Já a parte final remetia para o retorno à calma e para a discussão 

entre professor e aluno, no sentido de fazer um balanço da sessão, permitindo 

perceber o que foi retido ao longo da aula pelos alunos. 

 Ao longo do ano uma das dificuldades que senti foi na distribuição do 

tempo por tarefas de aprendizagem, mas em conjunto com PC comecei por 

perceber que a definição do tempo era apenas para nos dar uma noção da sua 

exercitação e que este podia ser alterável de acordo com a evolução dos alunos. 

Houve exercícios que foram necessário prolongar e outros reduzir devido às 

necessidades e fragilidades dos alunos. Como alguns exercícios não resultaram 

na turma e no momento, vi-me obrigada a improvisar e alterar os exercícios para 

que o objetivo da aula não ficasse comprometido e o conteúdo fosse exercitado. 

Quero com isto dizer que não precisamos de seguir o plano à risca, este deve 

ser flexível.  

 Com o passar do tempo fui ultrapassando as minhas dificuldades inicias 

na execução do plano de aula, sendo mais rápida na sua elaboração e 

conseguindo alterá-lo no momento da aula, de acordo com os contextos e 

desenvolvimento da turma. 
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4.2 Concretização do processo de ensino-aprendizagem 

Depois de finalizado o planeamento, reporto agora como se processou a 

prática pedagógica e quais foram as minhas fragilidades e superações na 

mesma. Este processo foi o que considero mais importante de todo o EP, pois é 

onde passamos da teoria para a prática, onde confrontámos aquilo que sabemos 

com o que realmente deve ser feito consoante os contextos da prática em que 

nos inserimos. De seguida descrevo algumas das situações que considero 

relevantes para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.2.1. Organização e gestão da aula: criação de rotinas e controlo da turma 

 Para um processo de ensino-aprendizagem eficiente é necessário uma 

preparação da organização e gestão da aula. Por exemplo, quanto tempo 

dedicar a cada atividade, que pontos devo focar na aula, que rotinas 

implementar, que comportamentos devo adotar e que comportamentos 

queremos que os alunos tenham, são questões que devem ser pensadas para 

que a aula seja organizada e rentabilizada. No fundo, o professor atua como um 

gestor neste processo prático, gere os conflitos da aula, os imprevistos e o 

desenrolar de todo o processo de ensino e aprendizagem. 

 Para Siedentop (1998) existem quatro funções principais que ocupam a 

atenção dos professores de EF: organizar os alunos, dirigi-los, instruí-los e 

controlá-los. Estas funções são fundamentais para que haja um bom 

aproveitamento da aula, permitindo maior tempo de prática. 

 Como refere Rink (1993), para que a aula seja aproveitada e que seja 

favorável para a aprendizagem é importante que sejam criadas e implementadas 

rotinas, para que a turma esteja sob controlo do professor. Siedentop (1998) 

refere que uma rotina é um procedimento que tem como propósito obter 

comportamentos precisos numa aula e que devem repetir-se ao longo do tempo, 

evitando retardar o desenrolar da aula; as regras servem para definir as 

expectativas gerais relativamente aos comportamentos que devem ser tomados 

em diferentes situações. 
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 Segundo Siedentop (1998), no início do ano letivo o foco consiste em 

estabelecer as regras e as rotinas para as aulas, pelo que comecei por instruir 

os alunos sobre as regras de material para a aula e material usado na aula, com 

o decorrer das primeiras aulas fui-lhes dando as regras e rotinas que pretendia 

que estes cumprissem, como por exemplo:  

 apresentarem-se à aula sempre equipados. O esquecimento de qualquer 

material impedia que a realizassem, sendo atribuída uma falta de material 

aos mesmos, e após três destas faltas originava uma falta injustificada;  

 os cabelos das meninas sempre amarrados;  

 sem uso de brincos ou outros acessórios;  

 se chegassem dez minutos após o toque de entrada era atribuída falta de 

atraso;  

 na transição entre exercícios que fosse necessário chamar os alunos para 

junto de mim, era feita uma contagem decrescente (5,4,3,2,1). O(s) 

último(s) a chegar tinham um pequeno castigo.  

Para rotinas a implementar na aula, realizei uma folha de presenças com 

todas as aulas do período, para que quando os alunos chegassem à aula 

assinassem com o seu nome e se sentassem para dar início à sessão ou, por 

exemplo, quando foi lecionada a modalidade de Ginástica, iniciassem o 

aquecimento que foi dado por mim na primeira aula e que estes deveriam replicar 

em todas as aulas desta modalidade. 

 

“Pedi-lhes que a partir de agora mal chegassem ao local da aula, após 

assinarem a folha de presenças iniciassem logo o aquecimento. Nesta sessão 

o mesmo foi escrito no quadro, a intenção é que estes o memorizem e o 

executem nas próximas aulas sem ser necessária a minha instrução” 

(Reflexão das aulas nº21 e 22) 

  

Siedentop (1998) defende que quando as regras não são respeitadas os 

alunos devem ser imediatamente corrigidos e sancionados. No meu contexto, 

inicialmente tive algumas dificuldades em conseguir que os alunos cumprissem 

com as regras e rotinas, fazendo-me perder algum tempo de prática e sendo 
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necessário fazer algumas chamadas de atenção. Para que estas fossem 

implementadas e cumpridas, tive de adotar uma postura mais rígida e exigente, 

mas após ficarem bem cimentadas na turma, não foi preciso manter esta postura 

inicial pois os comportamentos foram automatizados e as aulas decorreram com 

fluidez. Considero que o tempo que foi perdido nas primeiras aulas foi ganho nas 

restantes, pois a aula começava muito mais rápido dando-me muito mais tempo 

para a execução das tarefas aprendizagem. 

Quanto à gestão do material a ser utilizado na aula, no processo de 

planeamento, tive sempre em atenção qual o material que iria ser necessário no 

decurso da aula. No início era eu ou algum aluno que estivesse dispensado de 

realizar aula prática que colocava e retirava o material conforme a sequenciação 

dos exercícios. Esta estratégia permitiu-me diminuir o tempo de transição entre 

os exercícios e evitar comportamentos desviantes por parte de alguns alunos. 

No final da aula eram os alunos que ficavam encarregues de arrumar 

devidamente o material. 

Para garantir uma aula eficaz e produtiva Januário (1996, p.107), refere 

que “ (…) a eficácia do ensino depende muito da capacidade do docente em 

transformar o tempo de aula em potenciador da aprendizagem, associando-se 

ainda outro factor: o estabelecimento pelo professor de rotinas de gestão, de 

regras e de expectativas de papéis para a actividade, desde os primeiros dias do 

ano escolar”. A minha preocupação imensa com a implementação destas regras 

e rotinas permitiram-me tornar as aulas mais rentáveis e proveitosas no tempo 

de prática efetiva e diminuir os tempos mortos, tornando as aulas num momento 

pleno de formação do aluno. Rosado e Ferreira (2011) acrescentam que quando 

os praticantes cumprem as rotinas impostas pelos professores conseguem 

compreender o comportamento a adotar nas diversas situações aumentando o 

dinamismo da sessão e reduzindo os episódios e tempos de gestão.  

 

4.2.2. Comunicar para ensinar: instrução, demonstração, feedback e 

questionamento  
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 “A emissão, transmissão e recepção de informação, entretanto, é 

apenas uma das funções da comunicação entre professor e alunos. Da boa 

comunicação dependem não só a aprendizagem, mas também o respeito 

mútuo, a cooperação e a criatividade.”  

(Bordenave & Pereira, 1977, p.183). 

 

 Existe uma panóplia enorme de estratégias de ensino que podemos 

adotar para transmitir o conteúdo de aprendizagem, como a instrução, 

demonstração, feedback e o questionamento. Estas ferramentas mostraram-se 

fundamentais ao longo do meu EP pois estiveram bastante presentes no meu 

processo de atuação e permitiram a construção da minha identidade profissional. 

 

Instrução  

 

“No quadro abrangente dos propósitos que justificam e legitimam a 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem, a instrução ocupa um 

lugar nobre, ao referenciar-se à informação directamente relacionada com os 

objectivos e a matéria de ensino.”  

(Rosado & Mesquita, 2011, p.69) 

  

Uma das preocupações iniciais da minha prática pedagógica prendeu-se 

com a instrução da matéria de ensino, em particular com a seguinte questão: 

Como transmito o conhecimento e informação que pretendo aos meus alunos? 

Era algo que me inquietava por ter vinte e cinco alunos com a atenção voltada 

para mim, sabendo que estes não têm capacidade para manter a concentração 

durante muito tempo pela força competitiva de outros assuntos da sua vida como 

por exemplo os pares, trabalho, família, saúde, atitudes de recusa contra figuras 

de autoridade e o seu desinteresse pela matéria em questão. Devido a isto, o 

aluno pode passar vários períodos de tempo da aula a pensar noutros aspetos 

em vez de direcionar a sua atenção para as palavras do professor (Bordenave & 

Pereira, 1977). Rosado e Mesquita (2011) acrescentam que o nível de atenção 
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que aluno exibe é um aspeto a ter em consideração por parte do professor para 

que este consiga otimizar a sua comunicação. 

 Primitivamente, a minha instrução era confusa, provocada pelo 

nervosismo de querer fazer rápido e bem. Falava de uma forma muito apressada 

e deixava algumas ideias inacabadas, e como consequência os alunos 

dispersavam facilmente e passava mais tempo a chamar-lhes a atenção do que 

a ensinar. Depois de perceber que não havia razão para insegurança, com o 

decorrer das aulas adquiri uma comunicação mais confiante e calma, com a 

preocupação de possuir uma instrução que captasse a atenção e que fosse 

acessível à compreensão de todos os alunos. Como refere Metzler (2000), para 

permitir uma resposta melhor para cada contexto, a comunicação deve ser clara, 

breve e precisa tendo sempre presente o vocabulário apropriado para a perceção 

dos alunos, com o apelo a diferentes estratégias de instrução. Rink (1996) 

assume que o professor deve ser capaz de selecionar a informação importante 

para o aluno, organizar essa informação e comunicá-la ao mesmo.  

 

“Hoje senti que os alunos captaram à primeira o objetivo de cada exercício, 

pois tive mais atenção à forma como transmiti a informação, tentei ser mais 

concisa e objetiva no que lhes dizia focando apenas os pontos-chave para a 

realização do exercício” 

(Reflexão da aula nº26) 

  

 De acordo com Rosado e Mesquita (2011, p.71), “…os processos de 

comunicação envolvem a transferência e a compreensão de significados entre 

pessoas, apresentando a comunicação diversas funções: informação (instrução 

para facilitar as aprendizagens), controlo (e.g. controlo do comportamento dos 

atletas), motivação (e.g. apresentação de objectivos) e expressão emocional 

(e.g. expressão de satisfação).” Na minha prática pedagógica fui experienciando 

estes tipos de funções da comunicação, informação no início, durante e no final 

de cada tarefa de aprendizagem, controlo quando necessitava de chamar 

atenção do aluno, muitas vezes acompanhada de uma expressão de 

insatisfação, e motivação quando queria congratular algum aluno também esta 
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acompanhada de uma expressão emocional de satisfação ou quando precisava 

de encorajar/incentivar um aluno para a prática. 

 

“Senti necessidade de motivar uma aluna, para realizar o rolamento à 

retaguarda, pois esta tinha medo de o executar. Mostrei-lhe que podia confiar 

em mim e na minha ajuda “vamos lá, tu és capaz, pelo menos tentas, se te 

mantiveres em forma de bolinha vais ver que consegues”. Ela tentou e 

conseguiu. No fim agradeceu-me com um sorriso e referiu que finalmente já 

não tinha medo de fazer o rolamento” 

(Reflexão da aula nº24 e 25) 

  

Portanto, para ser um comunicador eficiente teremos de ter em conta que 

o significado da mensagem que transmitimos depende mais da pessoa que a 

recebe do que a mensagem emitida, o que implica que o professor conheça bem 

o recetor, estimule o diálogo com ele e ajuste a mensagem à retroinformação 

dele recebida (Bordenave & Pereira, 1977). Como refere Graça (1997), cabe ao 

professor saber representar a matéria para os outros, ou seja, não adianta ter o 

conhecimento se não conseguirmos transmitir pedagogicamente a matéria para 

que seja entendida pelos alunos.  

 

Demonstração 

 A maioria dos especialistas afirma que grande parte dos alunos aprende 

mais eficazmente quando tem uma ideia precisa do que devem fazer e quando 

estão atentos aos aspetos técnicos fundamentais da habilidade ou estratégia, 

sem se preocuparem com os pormenores (Siedentop, 1998).  

 Na minha prática enquanto EE, para a apresentação das tarefas motoras 

auxiliei-me da demonstração acompanhada com instrução através de palavras-

chave, para que os alunos tivessem uma ideia melhor do objetivo a alcançar. 

Rink (1996) defende que a combinação da apresentação da informação verbal e 

visual são mais eficazes quando o objetivo é dar uma ideia clara de como a tarefa 

motora deve ser executada. Siedentop (1998) sugere que devemos demonstrar 
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todas as habilidades ou estratégias em condições mais parecidas possível as 

que queremos que sejam praticadas.  

 Inicialmente tinha algumas dificuldades em perceber como organizar o 

momento da demostração, surgiam dúvidas de como colocar os alunos para que 

todos tivessem uma boa visibilidade da tarefa a ser apresentada, mas ao longo 

do tempo fui aperfeiçoando este método com o planeamento prévio da mesma, 

escolhia sempre um aluno que desse uma boa ideia global do movimento que 

pretendia. Rosado & Mesquita (2011) sugerem que a demostração deve ser 

realizada pelos praticantes, não devendo ser sempre o mesmo, o que permite 

ao professor ficar mais livre para a focalização da atenção dos alunos nas 

componentes críticas basilares com o complemento da informação verbal, sendo 

fundamental que esta seja salientada e explicada na execução de uma ação ou 

tarefa, fazendo sempre referência as questões de segurança.  

 

“Na explicação do apoio facial invertido tive especial atenção, a explicação das 

componentes críticas e das ajudas, para que os alunos tivessem a plena noção 

do que deveriam fazer para que o elemento fosse executado corretamente, 

estas foram repetidas e demonstradas várias vezes para que lhes ficassem na 

memória, o que se revelou vantajoso pois sempre que lhes perguntava eles 

sabiam explicar e realizar o pretendido.” 

(Reflexão da aula nº 27 e 28) 

 

Muitas vezes recorria aos alunos mais distraídos para realizar a 

demonstração, como estratégia para não dispersar os colegas e a eles próprios, 

optava por dar-lhe alguma responsabilidade, para sentirem que tinham um papel 

fundamental na turma, o que ajudou a melhorar o seu comportamento. 

 

“Pedi ao aluno X, que estava distraído e a conversa com outro colega, que 

demonstrasse o passe de dedos, este executou-o corretamente e de seguida 

mostrou-se mais concentrado e até ajudou alguns colegas na realização do 

passe, algo que me deixou orgulhosa” 

(Reflexão da aula nº45 e 46) 
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Foi essencial repetir as demonstrações das tarefas motoras mais 

exigentes, para que os alunos as entendessem e executassem corretamente, 

pois os movimentos de natureza mais complexa devem ser visualizados pelos 

alunos mais do que uma vez e devemos atender à posição e distância dos 

mesmo para que todos consigam observar os elementos técnicos demonstrados 

(Rink, 1996; Rosado & Mesquita, 2011). Ademais, a demonstração permitiu-me 

diminuir as dúvidas dos alunos relativas a execução das tarefas, como 

consequência houve mais tempo de prática e eu consegui dar mais atenção a 

aspetos técnicos mais pormenorizados, sendo vantajoso para a evolução dos 

alunos. 

 

Feedback pedagógico   

O feedback pedagógico é fundamental para o processo de ensino, 

devendo ser dado após a execução de uma tarefa motora por parte de um aluno, 

recebendo um conjunto de informações de como a realizou, para que o seu 

desempenho seja melhorado e haja aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). 

Este pode ser definido como uma informação relativa a uma resposta que se 

utilizará para modificar a resposta seguinte (Siedentop, 1998). Ou seja, como 

refere Quina e colaboradores (1995), após uma tarefa motora é fornecida 

informação ao aluno que em conjunto com o contexto da prática permite gerar 

ou prescrever as respostas motoras pretendidas, daí o feedback pedagógico ser 

tão importante para a aprendizagem pois permite criar alterações nas ações dos 

alunos tornando-os mais competentes. 

Durante o ano letivo do EP tentei emitir o feedback necessário para que 

os alunos entendessem o que deveriam melhorar ou corrigir para a realização 

das tarefas motoras lecionadas, sendo que um dos tipos de feedback a que mais 

recorri foi o informativo, que se centra no conhecimento da performance.  

 

“Consegui perceber algumas melhorias na execução dos conteúdos por 

parte dos alunos, pois através do feedback emitido e focando as componentes 
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críticas essenciais à execução dos movimentos, alguns alunos conseguiram 

com sucesso realizar elementos que no início não conseguiam.” 

(Reflexão da aula nº24 e25)  

 

O feedback emerge de uma competência de tomada de decisões 

apropriadas que devem ser selecionadas com base na informação recolhida 

durante uma observação formal ou informal, envolvendo o contexto onde esta 

se desenrola e a resposta motora do aluno (Rosado & Mesquita, 2011).   

Na modalidade de Ginástica de solo senti mais dificuldade na deteção do 

erro, por isso foi importante estudar bem as componentes críticas para a 

execução dos elementos gímnicos e conhecer e demonstrar o movimento 

completo. Permitiu-me tomar decisões relativamente ao feedback a ser dado, 

pois ao longo das aulas consegui melhorar a deteção do erro e corrigir os alunos 

eficazmente, pois após a emissão do feedback foram verificadas mudanças do 

comportamento motor para o pretendido. Como refere Rosado & Mesquita 

(2011), a qualidade do processo de diagnóstico vai determinar a qualidade da 

intervenção de prescrição que se segue à tarefa, portanto, a fase de prescrição 

engloba a organização de um feedback que permita resolver uma insuficiência 

da prática. 

As modalidades de Futebol e Basquetebol exigiram mais atenção da 

minha parte por se tratarem de modalidades que envolvem muito a dimensão 

tática e, por isso, o feedback não acontecia só com o objetivo de melhorar os 

gestos técnicos mas também aspetos de ordem tático-decisional, o que implica 

uma visão do jogo em geral e não apenas de um aluno individualizado.  

No Voleibol esteve muito presente o feedback prescritivo devido ao estudo 

de investigação-ação realizado ao longo de quatro aulas da UD desta 

modalidade. 

 

Questionamento  

 O questionamento dos alunos esteve muito presente na minha prática 

pedagógica, não só por sentir que é uma ferramenta vital para perceber o que 

os alunos conservaram na memória ao longo das sessões de ensino, mas 
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também para os colocar a pensar e estimular o seu raciocínio. “A colocação de 

questões aos alunos pode servir diversos objectivos educativos, concretizando-

se, ainda que com pesos e formas diferenciados, no âmbito de diversos modelos 

e métodos de ensino. A sua importância pedagógica deve ser objecto de reflexão 

por parte dos professores e dos treinadores (…)” (Rosado & Mesquita, 2011, pp. 

100-101). 

 Muitas vezes questionava os alunos no final da exposição de alguma 

matéria nova, para conseguir perceber se estes sabiam as componentes críticas 

às quais queria que eles se focassem e o que não tinha ficado claro.  

 

Questionei-os acerca das componentes críticas que se deveriam focar em cada 

estação, o que ainda assim fez perder algum tempo de exercitação mas que 

eles ganharam em conhecimento. 

(Reflexão aula nº27 e 28) 

 

No início e no final da sessão também eram momentos cruciais para 

colocar questões. Na parte inicial para entender o que tinham retido da aula 

anterior, ou seja, funcionou como uma revisão da matéria lecionada; e no final 

da aula para perceber se os conteúdos tinham sido percebidos pela turma. Este 

método funcionou também como estratégia para que os alunos estivessem mais 

atentos nas aulas pois, foram percebendo que ao longo das aulas eram 

colocadas questões sobre os conteúdos ensinados e assim com receio de 

responderem erradamente a sua concentração era maior. Segundo Rosado e 

Mesquita (2011) questionar os alunos após apresentação de matéria nova, 

tarefas motoras ou de uma demonstração é necessário para averiguar o grau de 

compreensão da informação transmitida. Assim, para que a comunicação seja 

existente é fundamental saber conceber as questões, estimular e saber escutar 

(Mesquita, 2005). 

Para conseguir apelar a reflexão dos alunos na execução de algumas 

situações de aprendizagem motora e para que eles tivessem uma procura ativa 

de soluções para os problemas que poderiam surgir na prática, coloquei algumas 

questões relativamente a ação dos mesmos como: Achas que estás bem 
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colocado para realizar o passe? Sabes o que estás a fazer mal para não 

conseguir passar a bola para o outro lado da rede? O que achas que deves fazer 

para que o teu colega consiga passar a bola? 

 Estas tiveram um período mais intensivo na modalidade de Voleibol por 

terem sido alvo do meu estudo de investigação-ação que será aprofundado mais 

à frente. Com o questionamento o aluno torna-se um elemento ativo no seu 

processo de formação, estando mais consciente das suas ações. 
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4.3. Avaliação 

 A avaliação é o processo de fazer juízos ou decidir sobre o valor de uma 

determinada abordagem ou desempenho de um aluno (Arends, 2008). Bento 

(2003) diz-nos que esta ação em conjunto com a planificação e realização do 

ensino são tarefas centrais da atuação de cada professor, se este deseja assumir 

corretamente as suas funções nenhuma destas três atividades é prescindível.  

 Para Arends (2008), atribuir uma nota ao aluno é um ato de avaliação, em 

que o professor atribui importância à informação retirada do teste através de um 

valor. Os critérios que compõem as classificações numa aula de EF devem 

refletir os objetivos de instrução importantes para o processo de ensino-

aprendizagem (Wood, 1996). 

A avaliação comporta determinadas intenções como: dar informações aos 

alunos sobre a sua evolução e desempenho; fazer um julgamento sobre a 

aprendizagem dada pelo docente; fornecer ao professor informação acerca do 

nível dos alunos num momento em comparação com os objetivos prévios; fazer 

os alunos evoluir em conformidade com as suas capacidades e por último, 

funciona como base para determinar uma classificação no fim de cada UD ou 

período (Rink, 1993). Posto isto, corroboramos Gouveia et al. (2014) que refere 

que a avaliação não só dá uma ideia da aprendizagem e performance do aluno, 

mas também do professor. 

 Ao longo do ano letivo, o processo de avaliar era algo que sempre me 

inquietava, queria tentar ser o mais justa possível, mas converter o desempenho 

e evolução dos alunos numa classificação numérica não foi uma tarefa fácil. 

Sentia-me insegura principalmente nas primeiras vezes que realizei momentos 

formais de avaliação. Eram vinte e cinco alunos para observar nos vários 

parâmetros de aprendizagem definidos, e esta foi uma das maiores dificuldades 

que senti no EP. 

 Para conseguir ter uma perceção do desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos em cada UD, realizei três momentos de 

avaliação: a Avaliação Diagnóstica (AD), a Avaliação Formativa (AF) e a 

Avaliação Sumativa (AS). 
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4.4.1. Avaliação Diagnóstica 

Antes de iniciar uma nova UD, era sempre feita uma avaliação diagnóstica à 

turma para perceber o nível em que os alunos se encontravam em cada 

modalidade e para eu saber o que ensinar. Como refere Rosado et al. (2002), a 

AD tem como propósito averiguar se o aluno detém aprendizagens anteriores 

necessárias para que novas aprendizagens tenham lugar, e também se os 

alunos já têm conhecimentos da matéria a ensinar. Segundo os mesmos autores 

(2002), esta também permite perceber quais são os alunos com mais 

dificuldades, permitindo assim identificar problemas, o que é essencial para que 

haja um bom desenvolvimento das aprendizagens. 

A AD deve ser uma avaliação qualitativa e não quantitativa, para verificar o 

nível geral da turma, não contanto para a classificação final dos alunos (Aranha 

et al., 2010). Na minha prática, as avaliações diagnósticas foram realizadas 

através de listas de verificação, onde apenas registava se os alunos conseguiam 

ou não fazer determinada ação técnica ou tática, dependendo da modalidade a 

ser avaliada. As tabelas continham o nome de cada aluno e os conteúdos a ser 

verificados, e permitiram-me situar a turma num nível de desempenho e ter uma 

visão global da mesma nos diferentes parâmetros.  

Inicialmente tive alguma dificuldade na realização da AD, colocava muitos 

parâmetros para observar em cada aluno, não os conhecia bem e ainda não 

tinha decorado os seus nomes.  

 

“Relativamente à AD, deparei-me com uma grande dificuldade em observar 

todos os parâmetros e todos os alunos, algo que me fez questionar se não 

teria sido mais vantajoso realizar jogos mais reduzidos de GR+3xGR+3.” 

(Reflexão da aula nº5 e 6) 

 

Depois fui optando por pôr apenas os conteúdos que achava mais relevante 

observar para perceber o nível de desempenho dos estudantes, e com esta 

estratégia consegui realizar uma avaliação mais rápida, eficaz e ter umas ideias 

mais precisas das capacidades dos alunos e observá-los a todos sem ser 

necessária mais do que uma aula para a AD. 
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4.4.2. Avaliação Formativa 

Segundo Rosado et al. (2002), a avaliação formativa deve ser um processo 

contínuo, que ajuda o professor a compreender se durante a UD existem 

dificuldades ou progressos do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, 

permitindo-lhe efetuar os ajustes necessários ao conteúdo de acordo com as 

necessidades. No fundo, o propósito da AF é permitir realizar essas alterações 

de acordo com a resposta dos alunos às tarefas de aprendizagem, ou seja, esta 

atua como reguladora do processo de ensino (Barreira et al., 2006). 

A intenção de Siedentop (1998) é considerar a avaliação como uma recolha 

de informações fiáveis e válidas acerca da melhoria de rendimento dos alunos. 

Ao longo do ano ou da UD, o professor realiza uma observação sistemática e 

atenta das tarefas de aprendizagem dos alunos (Gonçalves et al., 2010). A AF 

que realizei durante o EP foi de carácter informal, não utilizei nenhum documento 

próprio para este tipo de avaliação, foi feita através de uma reflexão continua 

pós-aula, em que refletia sobre os acontecimentos da mesma tentando perceber 

o que funcionou e o que era necessário alterar no decorrer da UD para dar 

resposta às dificuldades dos alunos. 

  

4.4.3. Avaliação Sumativa 

O sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem é composto 

por três fases fundamentais sequenciais, e a cada uma delas corresponde um 

tipo de avaliação. A AD corresponde à fase de planificação; a fase e execução 

correspondente à AF e, por último, a fase de avaliação corresponde à avaliação 

sumativa (Lemos, 1990). Para esta última, “recorre-se a instrumentos e 

procedimentos de avaliação final, realizados segundo uma estrutura de síntese.” 

(Gonçalves et al, 2010, p.51). 

Enquanto a AF tem função de regulação, a AS tem o papel de certificação, 

ou seja, de verificar o nível de aprendizagem dos alunos face aos objetivos 

definidos, possibilitando o enquadramento de uma escala relativa dos níveis de 

evolução (Lemos, 1990). É um momento fundamental para que o professor tenha 
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a perceção se a sua atuação desenvolveu as aprendizagens nos alunos, e 

permite-lhe averiguar a evolução dos mesmos. 

Este tipo de avaliação foi aquele que a mim mais me deixava ansiosa, pois é 

uma grande responsabilidade avaliar e atribuir uma classificação ao 

desempenho dos alunos, principalmente quando estes se esforçam ao máximo 

para dar o melhor.  

Realizei a avaliação sumativa no final de cada UD, numa aula ou em duas 

dependendo da complexidade da avaliação, mas por norma estavam destinadas 

duas aulas para esta avaliação. Nos desportos individuais os alunos eram 

avaliados isoladamente para conseguir observar todas as componentes com o 

máximo de atenção possível.  

Na modalidade de Judo os alunos foram avaliados em pares e nos desportos 

coletivos foram avaliados em situação de jogo. Estas avaliações foram sempre 

realizadas com formas de jogo e exercícios idênticos aos efetuados nas aulas. 

Foi nos jogos desportivos coletivos que tive mais dificuldade em avaliar, devido 

a muitos alunos nem sempre conseguirem realizar as situações táticas, ou seja, 

o contexto não é fechado o que dificulta a avaliação do jogo.  

 

“Senti especial dificuldade em avaliar as meninas da turma, pois como 

não demonstram muito interesse nesta modalidade, e por isso o esforço de 

algumas alunas era baixo, sendo muito pouco o contacto com a bola das 

mesmas. A classificação, irá corresponder a esta falta de empenho.” 

(Reflexão da aula nº15 e 16) 

 

Utilizei um tipo de avaliação por critérios com níveis de 1 a 5 (1 - não executa 

e 5 - executa muito bem). Estes critérios correspondiam muitas vezes às 

componentes críticas que pretendia que eles realizassem, i.e., quanto maior o 

número de componentes críticas, ou seja, mais próximo ao ideal estivesse, mais 

elevado era o nível concedido. Como refere Bento (2003), para podermos avaliar 

o processo de ensino é necessário um critério que indique quando podemos 

considerar se a qualidade de execução de uma ação ou tarefa foi boa ou má. 
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Senti que esta foi a maneira menos complexa e mais rápida para avaliar os 

alunos.  

Percebi que a AS não conta isoladamente para a classificação final, esta só 

ganha sentido associando-se aos outros tipos de avaliação, por isso referi no 

início que o processo de avaliação do ensino é sequencial. Tive em conta que a 

avaliação é um processo contínuo e considerei o esforço e a evolução de cada 

aluno. Muitas vezes já tinha uma noção da classificação que deveria atribuir, mas 

a AS funcionava como uma confirmação e para os alunos era um momento 

formal onde estes se concentravam mais e podiam mostrar tudo o que haviam 

aprendido. 

 



 

 
 

  



 

59 

 

5. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÕES COM A 

COMUNIDADE 

 

5.1 Corta-Mato escolar e “FUN ZONE” 

 A primeira atividade que colaboramos com o subdepartamento de EF foi 

o corta-mato do AECCB, realizado a 28 de outubro de 2016 no Parque da 

Devesa em VNF, perfeito para a concretização da atividade, pois conseguiu 

abarcar um grande número de alunos. Na organização esteve presente o 

Subdepartamento de EF, o NE, alunos do curso de profissional de multimédia 

entre outros.  Tivemos como função ajudar na preparação e, no decorrer do 

corta-mato, promover a inclusão e a socialização de todos os alunos. 

 Em simultâneo com o corta-mato, foi proposto aos alunos da minha turma 

de 9ºano, que não participaram, que realizassem um concurso fotográfico. Estes 

tiveram como tarefa tirar fotografias à atividade que captassem o “belo” do 

desporto. As fotografias foram analisadas posteriormente, por mim e restantes 

membros do NE, sendo que houve um 1º, 2º e 3º lugar para as melhores fotos. 

Os alunos demonstraram-se entusiasmados e empenhados com este concurso. 

 O NE, em conjunto com a PC, teve como missão realizar uma atividade 

que decorresse em paralelo com as provas do corta-mato. Esta tinha como 

objetivo preparar os alunos para a corrida e promover a diversão e dinamismo 

para os alunos que estavam apenas a acompanhar os seus colegas ou que já 

tinham realizado a prova. Na “Fun Zone”, nome que decidimos dar à atividade, 

por esta ser mais lúdica e descontraída, todos os alunos que desejassem podiam 

participar.  

 Para esta atividade tivemos de criar previamente um plano do que 

queríamos realizar, que materiais usar e como os dispor pelo espaço. Fizemos 

um percurso de obstáculos com estafeta, uma estação de “tiro ao alvo” realizado 

com um peso de atletismo, cujo objetivo era alcançar uma das três pontuações 

disponíveis (10, 25 e 50). Tínhamos uma outra estação com lançamento da bola 

medicinal, em que as pontuações estavam dispostas numa escada funcional. 
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 Todos os alunos de diferentes idades, que participaram de livre vontade 

na “Fun Zone”, mostram-se entusiasmados, divertidos e ativos na execução das 

atividades de cada estação. Muitos usaram-na como forma de ativação geral 

antes da prova, outros participaram para se manterem em movimento.  

 Achei importante referir esta atividade que aconteceu em simultâneo com 

o corta-mato, pois foi a primeira atividade organizada pelo NE e, também, a 

primeira vez que colaboramos com o subdepartamento de EF na organização do 

corta-mato. Deu-nos muito trabalho para conseguirmos idealizar algo que 

funcionasse com todas as idades e, sem dúvida, foi gratificante pelo sucesso 

que teve, por nos ter dado a oportunidade de interagir com outros alunos para 

além dos das nossas turmas residentes, e deu-nos a conhecer como os novos 

professores de EF da AECCB. No final do corta-mato teve lugar a entrega de 

prémios aos vários escalões. 

 Adorei todo o ambiente que se viveu neste evento e fiquei especialmente 

satisfeita com o contributo do NE para esta atividade com a “Fun Zone”. Foi algo 

diferente, trabalhoso mas profícuo pelo sucesso que teve junto dos alunos do 

agrupamento.  

 

5.2.Viagem ao ano seguinte 

A Viagem ao ano seguinte foi uma atividade destinada aos alunos do 4º 

ano do 1º ciclo, que decorreu nas salas e nos espaços da Escola Júlio Brandão, 

com o propósito de dar a conhecer a escola e as diferentes disciplinas aos 

futuros alunos do 5º ano. Neste ano letivo esta atividade ficou ao encargo do NE, 

nomeadamente delinear as atividades referentes à EF. Preocupamo-nos em 

fazer algo lúdico e que abrangesse os gostos da maioria. 

As turmas chegavam ao local da atividade aproximadamente com um 

intervalo de 45 minutos cada uma, contando com o tempo de explicação e 

organização em três grupos. Decidimos então criar três postos, com atividades 

diferentes, onde estes permaneciam por dez minutos. 

A primeira estação era uma corrida de obstáculos, com planos altos e 

baixos, onde os alunos deviam rastejar um por baixo de umas barreiras, 

contornar cones e saltar por cima de barreiras baixas. A segunda estação era 
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lançamento da bola medicinal cujo objetivo era acertar dentro dos arcos 

dispostos no espaço. E a terceira, um jogo de futebol. 

A minha função era explicar e demonstrar as atividades a realizar e 

acompanhar um dos grupos e controlar o tempo de cada posto, enquanto a PC 

acompanhava outro grupo. 

A Viagem ao ano seguinte foi reconhecida por outros professores como 

tendo muito sucesso este ano, pois a nossa atividade estava bem organizada e 

planeada, pois os alunos divertiram-se e permaneceram entusiasmados e com 

vontade de ingressar no novo ano. Penso que esta atividade seja muito 

importante para integrar os novos alunos na escola, dando-lhes a conhecer os 

espaços por onde terão de andar quando ingressarem na nova escola e 

permitindo-lhes conhecer alguns dos professores da mesma. 

 

5.3.Desporto Escolar: Natação 

No Desporto Escolar (DE) do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo 

Branco a modalidade de Natação era coordenada por uma professora que 

também era a coordenadora do Subdepartamento de Educação Física. Os 

treinos realizavam-se nas Piscinas Municipais de Vila Nova de Famalicão, às 

terças, quartas e sextas-feiras entre as 12h e14h. 

O grupo de alunos que fizeram parte do desporto escolar iam desde o 5º ano 

até ao secundário e, por isso, sentimos a necessidade de dividi-los por níveis: 

Adaptação ao Meio Aquático (AMA); Crol e Costas Avançado. 

Eramos três professores, cada um responsável por um nível, em que eu 

estava responsável pelos alunos do AMA. O meu objetivo era ajudar os alunos 

a aprender e a evoluir nesta modalidade, ensinando-lhes a adaptarem-se a este 

meio e ajudando-os a progredir para o nível seguinte em busca de um grupo 

mais homogéneo 

Por motivos profissionais, só me era possível estar presente nos treinos 

de sexta-feira e, por isso, fiquei responsável pelo nível acima referido pois não 

exigia a responsabilidade da competição. Apesar de estar só um dia no DE, 

consegui criar uma relação de proximidade com os alunos, e tornar o treino num 

momento de descontração e aprendizagem para os mesmos. A evolução dos 
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alunos foi notória, pois quando terminou o DE todos os alunos conseguiam 

mover-se na água autonomamente sem necessitarem de se agarrar à parede e 

muitos deles passaram para os níveis seguintes.  

No AECCB era dado grande destaque ao DE, devido ao esforço e 

dedicação dos professores responsáveis e aos bons resultados alcançados a 

nível regional e nacional em algumas modalidades. A escola oferece diversas 

modalidades, com vários treinos por semana, para que os alunos tenham a 

oportunidade de realizar pelo menos um treino. O único entrave é que maior 

parte dos treinos realizava-se na hora de almoço ou em horas perto desta, o que 

impossibilita alguns alunos de frequentarem os treinos pois só têm este horário 

para almoço, ou têm aulas ao mesmo tempo.  
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6. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 Com o culminar do EP, sinto a necessidade de fazer uma retrospetiva de 

todo este processo de formação. Olhar para o passado, presente e perspetivar 

o futuro através de uma reflexão vista de “fora”, analisando todos os obstáculos 

e conquistas que passei ao longo do ano, percebendo a minha evolução 

profissional e pessoal. 

 A aprendizagem é uma mudança de comportamento (Siedentop,1991). 

No estágio profissional o meu comportamento foi mudando consoante os erros 

que fui cometendo, e com a constante partilha de experiências e conselhos com 

outros professores, bem como com os meus próprios alunos. Esta aprendizagem 

permitiu-me ultrapassar todas as adversidades impostas ao longo do caminho.  

 Inicialmente todo o processo de planeamento das UD e das aulas era 

demorado, o que me deixava ansiosa. Queria ser capaz de planear aulas de 

forma rápida e eficaz, mas percebi que para quem ainda é pouco experiente este 

processo leva tempo e exige uma grande capacidade de raciocínio, no sentido 

em que temos de perceber o que é importante transmitir aos alunos e que tarefas 

de aprendizagem podemos fazer com a turma. Com o passar do tempo e com a 

ajuda e as correções da PC este processo foi sendo melhorado. 

 Manter-me motivada foi um desafio constante. A grande quantidade de 

trabalho no 1º período desmotivou-me, pois não tínhamos tempo para conviver 

com os restantes professores e comunidade escolar, o que é algo que considero 

que seja essencial para o desenvolvimento profissional. Com a habituação ao 

ritmo de trabalho, esta socialização tornou-se possível pois conseguíamos 

realizar as tarefas de uma forma mais eficiente. 

 A avaliação foi um dos processos de ensino mais difíceis de realizar, o 

constante receio de não estar a ser justa ou se os alunos estavam a ser 

corretamente avaliados era algo que me inquietava. Percebi que observar não é 

fácil e, por isso, optei por ter sempre atenção às componentes críticas mais 

importantes para a execução das tarefas, e com a experiencia fui conseguindo 

realizar este processo mais eficazmente, tendo sempre em consideração a 

evolução dos alunos ao longo de cada UD.  
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 Sinto que a reflexão foi um aliado neste processo de ensino em todas as 

aulas e momentos cruciais do estágio, pois ajudava-me a pensar e a perceber 

todos os prós e contras da minha atuação prática, a refletir sobre as estratégias 

a adotar e a criar soluções para resolver alguns problemas da mesma. Ajudou-

me a ser melhor profissional e a ter a capacidade de ser autocrítica e a conseguir 

ultrapassar as dificuldades. 

 Para além dos aspetos referidos anteriormente, que me fizeram crescer 

profissionalmente, a partilha entre o NE e a PC foi algo que contribuiu para esse 

crescimento e também para o meu crescimento pessoal. A interajuda esteve 

presente sempre que cada um de nós tinha alguma dúvida ou não sabia como 

proceder em determinadas situações de aula. Foi através desta conversação 

que consegui ultrapassar algumas das minhas fragilidades e torná-las em pontos 

fortes, como foi o caso do controlo da turma que inicialmente era fraco e no final 

do estágio era algo que já nem me preocupava por estar resolvido. 

 Em suma, sinto que o estágio é rico em experiências profissionais mas 

também pessoais, e depois deste ano considero-me uma pessoa mais 

ponderada, racional e madura, o que penso serem características de um bom 

profissional na área da educação. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS PARA O 

FUTURO 

Consegui! Cheguei ao final de mais uma etapa da minha vida, uma das 

mais importantes. No meio de sentimentos de felicidade e ao mesmo tempo 

tristeza, sinto-me grata por esta experiência ter feito parte do meu caminho 

académico e me permitir crescer enquanto profissional.  

Neste EP percebi que um professor para ser competente deve 

compreender a relevância de estabelecer objetivos e planear todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Inicialmente pensava que tinha de cumprir tudo como 

estava no papel, mas na prática compreendi que devemos ser flexíveis, que 

devemos adaptar todo o processo de planeamento aos contextos da prática, à 

evolução dos nossos alunos e aos imprevistos que podem surgir.  

A aplicação de alguns modelos fizeram os alunos ver a EF com outros 

olhos, penso que lhes mostrei que esta disciplina não é só “correr à volta do 

campo”, estes tomaram consciência das aprendizagens adquiridas e 

compreenderam o porquê das tarefas de aprendizagem. Tentei transmiti-lhes 

valores como a cooperação, interajuda, responsabilidade e autonomia, para que 

estes se tornasse melhores seres humanos. A comunicação revelou-se uma das 

ferramentas basilares de ser professor, com ela ensinamos, motivamos e 

fazemos os alunos evoluir.  

Entendi que um professor para ser competente é mais do que ter 

conhecimentos para agir, implica avaliar a pertinência das ações, para ajusta-las 

conscientemente às situações com que nos deparamos na prática (Bocchese, 

2008). Como afirmam Mesquita e Bento (2014) ser professor é muito mais que 

a prática, é a interação e superação entre a ação prática e ação teórica acerca 

do ensinar e do aprender, que torna o profissional capaz de agir no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Todos estes conhecimentos tiveram um grande impacto na minha 

identidade profissional, que agora revela algumas características que 

certamente me irão acompanhar sempre, mesmo noutras áreas de atuação, 

como nas aulas de natação e na área do fitness. No entanto, sei que esta não 

se constrói apenas no ano de estágio. “A aprendizagem da docência não se inicia 
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com o ingresso na profissão, é um processo contruído ao longo da vida…” 

(Queirós, 2014, p.70).  

A nostalgia agora assombra-me, lembrando-me de todas as vivências 

positivas desta jornada e todas as dificuldades que por momentos me fizeram 

querer desistir, mas que depois me deram outra motivação para continuar. Tive 

ao meu lado pessoas excelentes que partilharam comigo as angústias e as 

experiências que me fizeram superar as minhas fragilidades. Não podia deixar 

de mencionar os meus colegas de NE, os meus companheiros de luta, 

partilhamos momentos que me fizeram ser melhor docente, partilhamos sorrisos 

nos tempos de descontração, partilhamos opiniões e descordamos algumas 

vezes, mas mantivemo-nos unidos até ao fim. A PC com o seu profissionalismo, 

ajudou-me a desenvolver a reflexão relativamente há minha prática pedagógica, 

obrigando-me a pensar em estratégias diferentes para aplicar na minha turma, 

que se revelaram benéficas para a minha atuação. Era a conselheira de todos 

os dias, não só a nível profissional mas também a nível pessoal, relativizando 

todas as minhas inseguranças e mostrando-me que tudo se supera e que nos 

tornamos mais resistentes às adversidades do contexto de ser professora.  

O PO esteve sempre disponível para nos ouvir e ajudar neste processo 

de escrita do RE. Após as observações das aulas, nunca me disse o que era 

certo e errado, estimulou o meu pensamento crítico e a argumentação para 

perceber o porquê de cada tarefa resultar ou não, deu sugestões e liberdade 

para ser criativa e explorar as diferentes estratégias que podia adotar. 

Relativamente às perspetivas que tenho para o futuro, pretendo continuar 

a dar aulas de Natação, Hidroginástica e Treino Funcional Aquático. Quero 

crescer nesta modalidade que está enraizada na minha vida desde sempre e 

aplicar conceitos e estratégias que fui desenvolvendo neste ano de estágio. 

Tenciono, também, enveredar pela área do fitness mais especificamente em 

Treino Personalizado, que está a crescer e que sempre foi da minha curiosidade. 

Para explorar esta área inscrevi-me numa Pós-graduação de Personal Training, 

e assim poderei dar continuação à minha formação. 

Para finalizar, apesar de ter estes caminhos definidos, não desistirei do 

meu sonho de ser professora de EF e lutarei sempre por conseguir um lugar 
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numa escola para exercer a profissão. O culminar da minha formação académica 

chegou ao fim de cinco anos, mas nunca se sabe o que nos espera o futuro, 

apenas que o caminho é longo, mas estou munida de conhecimentos que o EP 

me ofereceu e que fazem de mim uma profissional mais confiante e mais 

ambiciosa. 

Iniciei este documento referindo-me ao quão importante é o Elemento, e 

é no ensino e no desporto que me sinto no meu Elemento, onde encontrei as 

minhas paixões e evoluí as minhas aptidões.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Ficha de Caracterização do aluno 

1. Identificação pessoal 

a) Nome: _________________________________________________________ b) Idade: ____         

        c) Ano ___ d) Turma ___ e) Nº___                    f) Sexo:        Masculino      Feminino    

 

Foto 

2. Relação com a Educação Física e com o Professor de Educação Física 

 

a) Gostas da Disciplina de Educação Física?  Sim       Não   

Porquê? 

________________________________________________________________________________________________ 

b) O que esperas das aulas de Educação Física? 

 Divertimento   Desenvolver a musculatura   Melhorar a saúde   Bem estar    Melhorar o espírito de grupo 

             Melhorar técnicas   Aumentar agilidade   Emagrecer   Conhecimento das modalidades 

 

c) Hierarquiza as modalidades, de 1 a 7, sendo 1 a que menos gostas e 7 a que mais gostas de praticar. 

              Andebol    Ginástica  Badminton  Dança    Basquetebol    Voleibol    Futsal Outra: ________________     

 

d) Hierarquiza as modalidades, de 1 a 7, sendo 1 a que sentes menos dificuldade e 7 a que sentes mais dificuldade em 

praticar.  

Andebol    Ginástica  Dança   Basquetebol   Voleibol    Futsal   Badminton  Outra: ________________     

 

e) Qual é a tua motivação para a aula de Educação Física? 

 Muita   Razoável    Pouca    Muito pouca 

 

 

 

  



 

XX 

 

3. Atividade Física fora das aulas de Educação Física 

a) Praticas algum desporto fora da Escola?   Não     Sim  Qual?___________   

b) Se sim, quantos dias treinas por semana? 1   2    3   4    5 

c) Quantas horas por treino?_______ 

d) És federado/a? Não      Sim Se sim, em que clube?___________ 

e) O teu pai pratica alguma atividade física?  

 Sim      Qual (quais): ________________________________ 

d)1 - Há quanto tempo?   < de 1 ano        1 – 2 anos        2 – 3 anos        > de 4 anos 

              d)2 - Quantas horas por semana?   1-2h        2- 4h        4-6h        + de 6h 

 Não 

f)  O teu pai já praticou alguma atividade física?  Sim           Não          

 Se sim, qual (quais):__________________________ 

g) A tua mãe pratica alguma atividade física?   

 Sim      Qual (quais)? ________________________________ 

f)1 - Há quanto tempo?   < de 1 ano      1 – 2 anos      2 – 3 anos      > de 4 anos 

                f)2 - Quantas horas por semana pratica?   1-2h      2- 4h      4-6h      + de 6h 

 Não 

h) A tua mãe já praticou alguma atividade física? Sim      Não            

Se sim, qual (quais)?__________________________ 

i) O (s) teu (s) irmão (s) / irmã (s) praticam alguma atividade física?   SimNão  

             g)1- Se sim, quem pratica e o quê?: ____________________________________________________ 

4. Saúde e Alimentação 

a) Tens algum dos seguintes problemas?      

 

 

 

 

 

 

 

Outros: Sim       Não  Quais? _________________________________ 

b)Tens algum outro problema que te dificulte a prática da atividade física?  Sim Qual?_____________ Não 

c) Já alguma vez foste sujeito a uma intervenção cirúrgica? Sim  Qual? ______________ Não 

d) Costumas tomar pequeno-almoço antes de te deslocares para a escola?    Sim    Às vezes         Não  

e) Quantas refeições fazes por dia?  1234      +de 4 

f) Onde costumas realizar as tuas refeições? Casa     Escola      Casa e Escola      Outro Onde?________ 

g) Fumas?         Sim  Não  

Respiratórios: Sim   Não   Cardíacos: Sim   Não   

Motores: Sim   Não   Coluna: Sim   Não   

Epilepsia: Sim   Não   Diabetes: Sim   Não   

Anemia: Sim   Não   Otites: Sim   Não   

Pé Plano: Sim   Não   Alergias: Sim   Não   

Audição: Sim   Não   Visão: Sim   Não   
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Anexo 2- Questionário da influência do feedback na motivação 

exo 2 –Questionário estudo investigação-ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Exemplo de um plano de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXII 
 

Anexo 3 - Exemplo de um plano de aula 

 

 


