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RESUMO 

 

Este relatório tem como objetivo partilhar, de uma forma fundamentada e crítica, 

as experiências do primeiro contacto de um estudante estagiário (o autor) com a 

realidade profissional, procurando ilustrar este processo com os sucessos e 

insucessos que foram contribuindo para o desenvolvimento consistente das 

competências fundamentais para ser Professor. O estágio profissional decorreu 

numa Escola Básica e Secundária de um concelho do distrito do Porto, num 

núcleo constituído por três estudantes estagiários, a Professora Cooperante da 

Escola e a Professora Orientadora da Faculdade. Este relatório organiza-se em 

seis capítulos principais:  o primeiro – Introdução – há uma apresentação do 

relatório; o segundo –  Dimensão Pessoal – engloba a perspetiva autobiográfica 

do percurso pessoal, académico, profissional e desportivo que contribuíram para 

a escolha deste mestrado e do caminho até agora percorrido dentro da área do 

Desporto, referindo também as expetativas criadas para este estágio;  o terceiro 

– Enquadramento da Prática Profissional –  há uma referência ao contexto legal, 

institucional e funcional em que o estágio ocorreu; o quarto – Realização da 

Prática Profissional – são relatadas as experiências vivenciadas no âmbito do 

processo de ensino-aprendizagem (PEA), da participação na Escola e relação 

com a comunidade; o quinto – Ensaio – é um pequeno ensaio acerca dos Cursos 

Profissionais; o sexto –  Conclusão e Perspetivas para o Futuro – é realçada a 

importância desta experiência na formação pessoal e profissional, fazendo um 

balanço final do ano de estágio e perspetivando o futuro profissional. 
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ABSTRACT 

 

This report aims to share, in a well-founded and critical way, the experience of a 

trainee student (the author) facing the professional reality for the first time and 

trying to illustrate the successes and failures that have contributed to the 

consistent development of the fundamental teaching skills. The professional 

internship took place in a Basic and Secondary Education School of a 

municipality in Porto and it was made up by three student trainees, the 

Cooperating Teacher of the school and the Faculty Advisor. This report is 

organized into six main chapters, the first being the Introduction of the report. The 

second chapter is about the Personal Dimension and it encompasses the 

autobiographical view of the personal, academic, professional and sporting 

career that contributed to the choice not only of this master's degree but also of 

all the progress already made regarding Sports. Besides this, it also refers to the 

expectations created for this practicum. The third chapter mentions the 

Framework of Professional Practice and the legal, institutional and functional 

context in which the practicum occurred. The fourth chapter is focused on the 

Professional Practice with reference to teaching-learning process, participation in 

the school life and relationship with the community. Chapter five consists of a 

short essay on Professional Courses. The Conclusion and Perspectives for the 

Future is presented in the sixth chapter. It emphasizes the importance of personal 

and professional development during the internship, making a final balance and 

providing a perspective for the professional future.  

 

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL COURSES, 

VOCATIONAL EDUCATION, TEACHING, SCHOOL 
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Este relatório surge no âmbito da Unidade Curricular de Estágio Profissional (EP) 

do 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

O estágio profissional é o fim de uma longa caminhada de quatro anos, depois 

de concluída a licenciatura em ciências do desporto, e que está inserido na última 

etapa do mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. 

Com este relatório pretendo transmitir de uma forma clara e objetiva todas as 

experiências e memórias passadas durante este percurso, cheio de altos e 

baixos e em que a persistência e a vontade de trabalhar tiveram de estar sempre 

presentes durante o meu dia-a-dia. 

Deste modo, o relatório organiza-se em mais cinco capítulos. Num primeiro 

momento foco-me numa dimensão mais pessoal, dando significado às minhas 

experiências e vivências que me fizeram chegar até este curso e, 

consequentemente, a este EP, mas também procurando fazer uma ligação do 

“eu-pessoal” e do “eu-profissional”, apresentando as expetativas que construí 

para esta etapa da minha vida e confrontando-as com a realidade. 

No segundo capítulo reflito acerca de alguns temas para enquadrar a prática 

profissional, por exemplo, a legitimação da Educação Física, o ser professor, a 

escola como instituição, a minha turma, entre outros. Foi importante esta reflexão 

para um bom desempenho da minha parte como professor, assim como para 

estar por dentro de outros assuntos relevantes durante o meu estágio. 

No capítulo seguinte, há uma referência à minha prática profissional, desde a 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem até à relação com a 

comunidade educativa e a minha participação na escola. Neste capítulo tentei 

demonstrar ao máximo como foi o meu processo de ensino-aprendizagem, não 

esquecendo a relação com os alunos. É também neste capítulo que reflito acerca 

do meu encontro com a realidade de ser um professor estagiário. Segue-se um 

pequeno ensaio sobre os cursos profissionais e, por fim, concluo com um resumo 

das aprendizagens que levo comigo desta experiência, refletindo como foi o meu 

desempenho durante este ano e pensando como irá ser o meu futuro. 
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1.1. Quem sou eu?”   

 

Sou o José Maria Toscano Pessoa Ramos Pinheiro e nasci no dia 23 de janeiro 

de 1995. Portuense e Portista com muito orgulho. Frequento desde pequeno os 

estádios e pavilhões onde joga o meu clube, o que também demonstra a minha 

paixão pelo desporto.  

Aos 3 anos, entrei para o Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus 

e permaneci lá até ao meu 9º ano. Muita da minha formação/valores recebidos 

e aprendidos devem-se à minha passagem por este colégio, que considero uma 

segunda casa. Foi aqui que, desde pequeno, passava os intervalos todos a jogar 

futebol, mostrando cada vez mais a minha ligação e gosto pelo desporto ao longo 

dos anos.  

No ensino secundário, decidi ir para o Colégio de Gaia, para o Curso de 

Animação e Gestão Desportiva. Esta foi, também, uma experiência marcante na 

minha vida, visto que houve uma mudança clara do ambiente em que estava a 

estudar e, por isso, tive de me adaptar a esta nova etapa. 

A nível de formação desportiva, frequentar o Colégio de Gaia, foi uma fase 

bastante importante para mim, dado que me fez perceber melhor que estava a 

seguir o caminho certo, para chegar ao meu objetivo: entrar na Faculdade de 

Desporto. Desde logo, um dos desafios que tive de ultrapassar foram os pré-

requisitos exigidos para entrar na Faculdade. Foram períodos de grande 

ansiedade e intensidade, devido aos treinos que ia realizando para me preparar 

para as provas. 

Outro aspeto importante deste meu percurso no ensino secundário, foi o estágio 

que realizei, inserido no plano curricular do curso. Optei por escolher como local 

de estágio o meu antigo colégio, o Externato das Escravas do Sagrado Coração 

de Jesus, no qual estagiei como Professor de Educação Física, acompanhando 

o Professor de Educação Física responsável (que, também, tinha sido meu 

Professor). Creio poder afirmar que foi nesta experiência concreta que começa 

a desenvolver-se, verdadeiramente, o meu interesse pelo Ensino. 

Em 2013, entrei na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, ao tempo, 

um dos grandes objetivos da minha vida. Os primeiros tempos na Faculdade 
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foram difíceis devido a vários fatores: conhecer poucas pessoas, a relação aluno-

Professor ser diferente daquela que estava habituado, entre outros aspetos. Ou 

seja, tive de ter, como já era de esperar, o período de adaptação à nova realidade 

universitária que ia encarar nos anos seguintes. Encarei a Licenciatura como 

algo que queria fazer de maneira a ganhar mais conhecimentos para o futuro e 

a desenvolver outros que já tinha.   

Em julho de 2016 foi então que chegou a resposta à candidatura do mestrado:  

colocado no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. Nunca me senti tão feliz por conseguir concretizar mais um dos 

objetivos a que me propus. Foi fenomenal. O primeiro ano de mestrado foi 

bastante trabalhoso, mas, a meu ver, também foi deveras produtivo, pois aprendi 

matéria nova e aprofundei diversos temas que sabia que me seriam úteis no 

segundo ano, nomeadamente no EP, mas também para o meu futuro quando 

exercer a profissão de Professor de Educação Física. Foi o início do processo 

de “ajustamento” da minha personalidade às exigências da estrutura da 

competência para desempenhar o papel de docente de Educação Física. E ia 

concluindo, agora sim, que estava mesmo a fazer aquilo que eu sempre, e que, 

de forma mais concreta, esclareci desde que fiz o estágio no ensino secundário, 

quis: estudar para um dia vir a ser Professor de Educação Física.  

A minha ligação e paixão pelo Ensino, inicialmente esteve ligada ao facto de, 

desde cedo, ter lidado com crianças e jovens em grupos de jovens e em campos 

de férias. Para além disso, depois de ter jogado ténis durante 10 anos, decidi 

fazer o curso de treinador de ténis e, assim, investir na área do Ensino do ténis, 

algo que me tem dado muita experiência letiva. 

De momento, também sou treinador de futebol numa Escola de futebol, em que 

as ideias mais trabalhadas são os valores que queremos passar às crianças, 

algo que eu considero crucial nestas idades. 

Por fim, e não menos importante, percebi que a minha vocação era o Ensino. 

Encaro o Ensino como uma missão, contribuindo para o bem da sociedade à 

minha volta e assim tentando construir um mundo melhor. 
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1.2. Expetativas 

 

Antes de mais, sei que esta etapa do Estágio Profissional será das melhores 

experiências que irei ter na minha vida, pois foi isto que sempre quis e não me 

imagino a fazer outra coisa. Sinto-me preparado para encarar esta última fase e 

convocar todo o conhecimento aprendido no ano anterior. Contudo, também sei 

que não será fácil, pois uma coisa é aprender e outra coisa é ensinar. Vou 

deparar-me com várias adversidades e vou tentar encontrar soluções sozinho, 

no entanto, caso não seja possível, vou pedir ajuda tanto à minha Professora 

Cooperante, como à Professora Orientadora e ao meu núcleo de Estágio.  

Estava eu ainda a gozar as minhas férias de Verão e comecei logo a sentir 

ansiedade e nervosismo em relação à minha próxima etapa a nível profissional: 

o Estágio Profissional. Na verdade, estava ansioso por começar as aulas, 

sempre com vontade para, finalmente, “passar para o outro lado” e, assim, 

perceber como é a vida de um Professor.  

Tudo começou com a escolha da Escola. As hipóteses eram inúmeras, mas eu 

queria ficar com orientadores que na sua máxima exigência, estivessem 

disponíveis para percorrer comigo este percurso. Felizmente, tive a oportunidade 

de ficar na Escola que queria. Por um lado, é uma Escola que fica perto de minha 

casa, por isso, logisticamente é perfeito para mim, já que não queria perder 

grande tempo em deslocações para conseguir continuar a dar treinos. Por outro 

lado, esta Escola sempre foi muito falada na minha família, até porque alguns 

familiares por lá passaram, como por exemplo o meu pai.  

Quero, com este estágio, aprender o máximo que conseguir, dar o melhor de 

mim em tudo o que fizer, ensinar com qualidade e tornar-me o mais competente 

possível, trabalhando em conjunto com as orientadoras, colegas de estágio e 

obviamente com a turma que me for destinada.    

Sei que nem tudo será fácil e nunca terei todas as certezas do mundo 

relativamente às minhas opções, contudo, sendo um processo orientado, espero 

não ter de passar por todas as dificuldades sozinho.  

Neste sentido, conto ver, das minhas orientadoras, um interesse em tornar-me, 

de facto, um profissional competente, não me dando apenas todos os recursos 
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para o ser, mas estando a meu lado para que eu os aprenda a usar devidamente 

e com critério.  

Acima de tudo, espero que o Estágio me ajude a desenvolver as minhas 

capacidades enquanto Professor para que, futuramente, consiga exercer o meu 

trabalho da melhor forma possível. Penso que este servirá para a aquisição de 

novos conhecimentos, novas conceções e novos valores que me possam tornar 

tanto uma melhor profissional, como uma melhor pessoa.  

Creio que é uma oportunidade única de partilhar conhecimentos com o núcleo 

de estágio, a Professora Cooperante, a Professora Orientadora e, 

possivelmente, com outros Professores de Educação Física da Escola.  

Gostava ainda de conseguir potenciar ao máximo as capacidades dos meus 

alunos e promover o seu desenvolvimento pessoal e humano.   

Espera-me um ano de muito trabalho, recheado de momentos de muito 

entusiasmo e vontade de vencer e, com certeza, outros menos bons, com muitas 

adversidades. Confio que cada um destes momentos, de uma maneira ou de 

outra, será essencial neste percurso e tentarei que valha a pena todo o esforço. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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3.1. Legitimação da Educação Física 

 

A Educação Física atravessou recentemente um período de grande 

desvalorização e questionamento no panorama educativo português. A sua 

utilidade foi colocada em causa ao ponto de se discutir uma eventual diminuição 

do número de horas de lecionação – que em caso extremo poderá culminar com 

a total ocultação da disciplina do currículo. Porém, parece estar para breve uma 

alteração a este respeito, dando de novo uma preponderância na média final do 

ensino secundário. Face a esta condição urge a necessidade de dotar os seus 

profissionais de argumentos capazes de defender e legitimar a disciplina.  

Desta forma, decidi reunir um conjunto de argumentos que considero coesos e 

sólidos, que permitam aos Professores defender eficazmente a importância da 

Educação Física, e que agrupei em três grandes categorias: 

• Promoção da saúde e desenvolvimento das capacidades físicas; 

• Natureza distinta da matéria; 

• Valores e promoção da socialização. 

A promoção da saúde e o desenvolvimento das capacidades físicas é um dos 

argumentos mais usados pelos profissionais, mas é aquele que, no meu 

entender, menor preponderância e força poderá ter na legitimação da disciplina. 

É preciso tomar algumas precauções quando tentamos legitimar a EF com o 

argumento de promoção de saúde, sob pena de podermos ser acusados de não 

cumprir eficazmente o nosso trabalho. As horas semanais de lecionação não são 

suficientes para resolver todos os problemas de saúde relacionados com o 

sedentarismo, e defender que a EF pode ter um papel importante nesta vertente 

poderá ser um argumento facilmente desmontável. 

Contudo, uma diminuição no número de horas de EF traria algumas 

consequências negativas ao nível de saúde da população e do seu 

desenvolvimento motor. Aumentaria o número de sedentários uma vez que a EF 

é o único período de prática física na vida de muitas crianças e diminuiria a 

qualidade de vida e o bem-estar físico e mental, ao mesmo tempo que 

favoreceria uma proliferação do laxismo e da cultura do não fazer nada.  
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A EF tem a capacidade de fomentar nos jovens o gosto pela prática desportiva, 

pelo desporto e pela recreação, e de aprofundar a compreensão da sua 

importância como fator de saúde ao longo da vida. Abdicar desta oportunidade 

de incutir nos jovens o gosto pela prática desportiva é sinónimo de aumentar os 

problemas de saúde da população num futuro próximo. 

Por outro lado, a Educação Física, tendo em conta os seus propósitos – 

educação corporal, lida com uma matéria de natureza muito distinta da natureza 

da matéria das demais disciplinas. É a única que ensina pelo movimento, que 

trata as questões do corpo e que o usa como ferramenta de ensino. Dá primazia 

ao saber fazer (skill), ao prazer e à aptidão física e é a única que olha para os 

alunos como um todo e não apenas como um cérebro. Só por isso, por oferecer 

uma abordagem diferente e se preocupar com aspetos tão importantes e 

totalmente desprezados pelas outras disciplinas, a EF deveria ter uma presença 

sólida no currículo.  

Pela menor valorização da disciplina virá certamente um decréscimo de 

competências associadas ao corpo, nomeadamente questões técnicas e 

motoras, capacidades coordenativas e condicionais que se farão sentir no dia a 

dia da criança e adulto. 

Por fim, temos aquela que considero ser a principal categoria de argumentos na 

legitimação da disciplina, os valores e promoção da socialização. Na aula de EF 

trabalha-se a cooperação, a partilha, o trabalho de equipa e a preocupação com 

o próximo, no fundo, todos os valores inerentes ao desporto. Aprende-se a 

cumprir regras e deixar de lado o individualismo e indiferença. Trabalha-se a 

emancipação e prepara-se os jovens para uma participação relevante, humana 

e autónoma na vida social e cultural.  

Por outro lado, é um excelente espaço de socialização, de integração e de 

trabalho para um bem comum, onde se aprende que todos são relevantes e 

ninguém pode ser deixado para trás. Onde os bons ajudam os maus, os rápidos 

incentivam os lentos, e os fortes cooperam com os fracos. Onde o aluno que é 

posto de parte no recreio é incluído como parte integrante de uma equipa, na 

qual todos têm de cooperar para alcançar resultados. A aula de EF é, no fundo, 
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uma micro sociedade, onde todos os intervenientes têm de saber trabalhar em 

conjunto para um bem coletivo e individual.  

Assim, desinvestir na EF é desinvestir na sociedade do futuro, é privar os jovens 

de um espaço onde se trabalha o corpo e o seu funcionamento, onde se promove 

a saúde e as capacidades físicas e onde se ensina a essência de ser humano e 

viver numa sociedade. As consequências desse desinvestimento seriam severas 

e distintas, e assistiríamos ao empobrecimento dos cidadãos nas suas 

dimensões técnicas e motoras, éticas e estéticas, cívicas e morais, anímicas e 

volitivas em detrimento da proliferação do laxismo e relativismo, do 

individualismo e da indiferença.    

Todavia, é preciso não esquecer que esta descredibilização da EF também se 

deve aos Professores e à sua falta de profissionalismo. A aula de EF só tem 

sentido e só trabalha com os jovens todas as questões anteriormente 

enumeradas se for bem pensada, estruturada e dirigida. Só se conseguirá a 

legitimação plena da EF se ela cumprir com tudo a que se propõe, e isso só irá 

acontecer quando todos os Professores se empenharem para que tal aconteça. 

Não podemos transformar as aulas num recreio supervisionado, desprovido de 

conhecimento, cultura desportiva e valores éticos. Quando isto acontece, e 

acontece muito mais vezes que aquelas que era desejável, não nos podemos 

espantar com a desvalorização que é dada à disciplina.  

Assim, no que toca à legitimação e afirmação da EF no currículo escolar, os 

Professores devem preocupar-se com duas questões: saber argumentar a sua 

legitimação e garantir que as suas aulas se compadecem com aquilo que 

argumentam.  

 

3.2. Refletir, Profissão, Professor de Educação Física, Professor 

Competente 

 

Ser Professor é bem mais que educar alguém, ou mesmo fazê-lo entender ou 

compreender algo.  

Ser Professor é falar sem nada dizer.  



 

16 
 

Ser Professor é proporcionar aos alunos o direito de descobrirem as suas 

potencialidades, trabalhando o respeito às desigualdades, à fraternidade e ao 

amor. Estas foram algumas das ideias que retive durante um período de aulas 

do primeiro ano do mestrado. 

De seguida, irei apresentar uma reflexão individual acerca, de um modo geral, 

do que é para mim ser Professor, ou seja, é uma reflexão crítica em torno do 

modo como eu sinto que estou a aprender a ser Professor. Para isso vou recorrer 

a alguns temas e conceitos que estiveram bastante presentes durante este 

mestrado para sustentar e justificar algumas das minhas opiniões. 

O ato de refletir implica pensar acerca de algo em que acreditamos ou de algo 

que aconteceu num determinado momento e numa determinada situação, ou 

seja, o ato de refletir designa-se como a atribuição de significado através da 

capacidade de pensar. Durante este mestrado, fui refletindo sobre alguns 

conceitos inerentes à área do ensino, como por exemplo: Profissão, Professores, 

Professor de Educação Física e Professor Competente/Eficaz. Sobre o conceito 

de Profissão entendi que era uma atividade que obedece a regras e está sujeita 

a normas de fiscalização/controlo por parte de órgãos e que cada profissão exige 

diferentes competências/ocupações especializadas. Por outro lado, percebi que 

os Professores eram alguém com competências para ensinar e que estes tinham 

um papel importante na formação dos cidadãos. Relativamente ao Professor de 

Educação Física, concluí que era aquele que tinha um conhecimento profundo 

sobre diversas modalidades, transmitia esse conhecimento aos alunos, 

promovendo a atividade física para alcançar maiores níveis de saúde, não 

esquecendo o seu papel cívico (vitória, derrota, espírito de equipa, superação, 

etc). Por fim, entendi que um Professor Eficaz/Competente seria aquele que 

reconhece as suas próprias capacidades/limites e também as dos alunos, gosta 

daquilo que faz, cria um bom clima de aprendizagem e sabe motivar os alunos. 

Uma outra questão refletida foram os motivos mais importantes para mim na 

escolha de uma profissão. Destaco características como o gosto/jeito e relação 

com a área desde sempre, o facto de ser feliz e a maneira de como contribuir 

para o desenvolvimento da sociedade. 
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Numa outra ocasião refleti sobre como seria competente na minha profissão, 

neste caso como Professor de Educação Física. Concluí que teria de transmitir 

todos os ensinamentos que queria aos alunos, teria de desempenhar a minha 

função com empenho, alegria e profissionalismo e tentar relacionar-me com os 

alunos de igual forma. 

Desde cedo que soube que o meu futuro iria passar pela área do desporto. 

Lembro-me que desde pequeno fui sempre um praticante e adepto da atividade 

física, assumindo o desporto como “um dos meus amores”. Tal como um rapaz 

normal, aproveitava todos os minutos dos recreios para jogar futebol e ao final 

da tarde tinha sempre treino de ténis ou futebol. Tive a possibilidade de andar no 

Colégio das Escravas dos 3 anos até ao meu 9º ano. Foram sem dúvida anos 

importantíssimos na minha formação e no meu crescimento e tenho a certeza 

que muitas das coisas que sei e que sou, são graças a esses anos. Realizei o 

secundário no Colégio de Gaia, optando pelo Curso de Animação e Gestão 

Desportiva, sendo este mais específico para o meu futuro. Por fim, tornei-me 

licenciado pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, onde 

consolidei alguns dos meus conhecimentos e, sem dúvida, reforcei bastante a 

minha formação. 

Ao longo de todos estes anos da minha vida, fui vivenciando inúmeras 

experiências, passando por diversos contextos, tendo diferentes Professores e 

locais de passagem, desenvolvendo assim as minhas capacidades e também 

estruturando as minhas ideias e conceções acerca de diversos aspetos. 

Relativamente à área do ensino, algo que me marcou durante estes anos foram 

os Professores que tive. Felizmente, tenho a sorte de recordar grande parte dos 

Professores positivamente. Recordo aspetos que me marcaram e que eu 

considero essenciais para o desempenho da profissão de docente como a 

proximidade ao aluno, o saber motivar e comunicar e, sem dúvida a preocupação 

em geral pelo aluno. Tive a sorte destas características estarem presentes em 

grande parte dos meus Professores que passaram pelo meu percurso escolar. 

Considero que estes tiveram uma grande influência na minha aprendizagem e 

também na transmissão de valores. Hoje, estes aspetos fazem-me pensar e 

refletir: como eram os meus Professores? Que papel tiveram eles na minha 
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formação? As aulas que eles davam eram corretas? Como podiam melhorar a 

forma de dar as aulas?  

Tal como um Professor meu disse e que nunca vou esquecer, um Professor é 

sobretudo um educador. Esta é uma ideia que eu cada vez mais defendo. Nos 

dias de hoje as noções e valores educativos estão muito em falta na nossa 

sociedade. Por isso, na minha opinião, cabe aos Professores tentar aproveitar 

os tempos passados com os alunos para lhes incutir hábitos, comportamentos e 

valores dignos de um cidadão cívico e preocupado com o bem da sociedade. Ou 

seja, penso que os Professores de hoje em dia, não se devem preocupar apenas 

e só com os ensinamentos das disciplinas, mas também com toda a parte 

pedagógica e moral que envolve o processo de ensino-aprendizagem e 

formação individual dos alunos. 

Concluindo, o que me levou a enveredar pela área do ensino, para além do gosto 

e competência, foi o facto de achar que eu, sendo Professor, contribuía para uma 

sociedade mais justa e civilizada. Acredito que a profissão de Professor é 

complexa, sendo esta muito exigente, mas é algo que quero conseguir um dia 

realizar. 

 

3.3. Análise dos programas de Educação Física 

 

Um dos documentos mais relevantes relacionados com o ensino são os 

programas das disciplinas. Por isso, decidi fazer uma análise geral dos 

programas da disciplina de Educação Física que se encontram em vigor, de 

maneira a estar mais por dentro do tema, sendo mais fácil para mim confrontar 

a realidade. 

Enquanto área curricular, a Educação Física dá um contributo fundamental para 

a formação dos alunos ao longo da escolaridade, contributo esse que não pode 

ser promovido por qualquer outra disciplina do currículo escolar. 

Assim, a Educação Física tem como principal objetivo erradicar o analfabetismo 

motor, de uma forma progressiva, integrando um conjunto de atitudes, 

capacidades, conhecimentos e hábitos no âmbito desta disciplina. 
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O percurso educativo do aluno deve ser organizado numa perspetiva que vise o 

seu pleno desenvolvimento e o programa nacional de Educação Física surge 

exatamente para cobrir este propósito, constituindo-se como um guião de ação 

do Professor. 

Apesar de estar presente em todos os anos de escolaridade, a Educação Física 

assume-se com escalas de importância diversificadas devido às inúmeras 

reformas educativas que têm ocorrido nos últimos anos. 

No 1º Ciclo, por exemplo, esta disciplina integra-se na área das Expressões 

(Artísticas e Físico-Motoras) e denomina-se de Expressão e Educação Físico-

Motora. Esta é uma área curricular disciplinar de frequência obrigatória e deve 

ser lecionada durante o horário de 25 horas semanais programadas. 

Os programas propostos para o 1º Ciclo implicam que o desenvolvimento da 

educação escolar constitua uma oportunidade para que os alunos realizem 

experiências de aprendizagem ativas, significativas, diversificadas, integradas e 

socializadoras que garantam o direito ao sucesso escolar de cada aluno. 

Contudo, com o recente aparecimento das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, mais concretamente a Atividade Física e Desportiva, tem-se assistido 

a uma disparidade no ensino da Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Algumas Escolas ignoraram o carácter facultativo destas atividades e fazem com 

que seja a única oportunidade dos seus alunos contactarem com o desporto, 

deixando de cumprir o horário obrigatório de Expressão e Educação Físico-

Motora. 

O currículo real dos alunos deve satisfazer a continuidade e regularidade de 

atividade física adequada e o programa proposto desenha este continuum 

através da delineação de atividades e respetivos objetivos. 

Então, a disciplina de Expressão e Educação Físico Motora organiza-se em sete 

blocos obrigatórios (perícia e manipulação; deslocamentos e equilíbrios; 

ginástica; jogos; patinagem; atividades rítmicas expressivas; percursos na 

natureza) e um bloco facultativo (natação) que irá depender das condições da 

Escola. 

Estes blocos devem ser pedagogicamente orientados pelo Professor de uma 

forma progressiva, harmoniosa e flexível, do 1º ao 4º ano. 
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Os blocos jogos, atividades rítmicas expressivas e percursos na natureza são 

abordados em todos os anos deste ciclo, diferenciando-se claro nas exigências 

dos conteúdos a lecionar. Os restantes blocos são apenas abordados em dois 

anos: perícia e manipulação, deslocamentos e equilíbrio – 1º e 2º ano; ginástica, 

patinagem – 3º e 4º ano. Se aplicável, a natação poderá ser lecionada em todos 

os anos do ciclo. 

É importante salientar que neste ciclo, independentemente da modalidade de 

atuação, o Professor deve preocupar-se com o desenvolvimento das 

capacidades condicionais e coordenativas dos seus alunos e incutir-lhes a 

importância da cooperação, da cordialidade, do respeito e do empenho nas suas 

tarefas. 

A partir do 2º ciclo a Educação Física passa a ser vista como uma disciplina 

independente (há um reconhecimento do seu valor enquanto área disciplinar 

autónoma), cujo programa curricular é de carácter obrigatório em paridade com 

as restantes disciplinas. 

A passagem para este ciclo acarreta um acréscimo de complexidade nas 

respetivas atividades. Procura-se desenvolver as capacidades motoras dos 

alunos, mas também a articulação interdisciplinar e a perceção da importância 

do exercício físico. 

Uma outra diferença notória é a organização das diferentes matérias. Estas 

deixam de se agrupar em blocos e encontram-se agora dispostas pelos níveis 

introdutório, elementar e avançado. 

A iniciação aos jogos desportivos e coletivos dá-se no 5º ano, mas de forma a 

manter o ensino progressivo, nem todas as modalidades são abordadas nesta 

fase. O voleibol, a ginástica de aparelhos, a ginástica rítmica, o atletismo e a luta 

são então as modalidades definidas como obrigatórias. No entanto, neste 

mesmo ano, há algumas modalidades que se encontram já no nível elementar, 

nomeadamente o futebol, a ginástica de solo e a patinagem. Os jogos pré-

desportivos e as atividades rítmicas expressivas, presentes no ciclo anterior, 

continuam a ser abordadas neste ciclo, mas num nível avançado e elementar, 

respetivamente. 
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Todas as modalidades referidas são lecionadas também no 6º ano, em jeito de 

continuação do nível introdutório ou como passagem para o nível elementar. Há 

ainda a introdução de uma nova modalidade, o basquetebol. 

É de salientar que neste ciclo de estudos as matérias abordadas são orientadas 

para a aprendizagem e aptidão física. 

No 2º e 3º ciclos, consideram-se como referência fundamental três domínios de 

avaliação específicos da Educação Física que representam as grandes áreas da 

sua extensão: atividades físicas (especificação de cada matéria do programa nos 

três níveis anteriormente referidos - introdução, elementar e avançado), aptidão 

física (bateria de testes do Fitnessgram) e conhecimentos (objetivos do 

programa do 2º ao 3º ciclo).  

Embora o programa do 2º ciclo, não aborde as finalidades, as orientações 

metodológicas, as avaliações e os planos de turma, orientamo-nos pelo 

programa reajustado do 3º ciclo, visto que a introdução deste faz referência a 

estes temas generalizados ao Ensino Básico. 

O 3º ciclo possui um carácter similar ao anterior relativamente à carga horária, 

sendo constituído por dois blocos de 45 minutos (desejavelmente em dias não 

consecutivos).  

Neste ciclo, referente ao 7º, 8º e 9º anos, as atividades propostas devem ter em 

vista a melhoria da aptidão física e o desenvolvimento, por parte dos alunos, da 

perceção da importância do exercício físico nas suas vidas. Nesta fase o recurso 

ao nível introdutório das modalidades deixa de se justificar, aplicando-se apenas 

o nível elementar e o avançado. Esta caraterização dos níveis fundamenta-se na 

profundidade das dimensões tático-técnicas das modalidades e em algumas, 

apresenta uma dimensão de consolidação. 

Assim, nestes anos são lecionadas matérias referentes às modalidades de 

basquetebol, andebol, voleibol, ginástica (solo, aparelhos, rítmica, acrobática), 

atletismo, patinagem, raquetas, badmínton, dança, orientação, futebol, jogos 

tradicionais e, de acordo com os objetivos gerais, podem ainda ser abordadas, 

como matérias alternativas, as modalidades de aeróbica, canoagem, judo, 

natação, entre outras. 
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O 9º ano, referente ao último ano deste ciclo, é dedicado à revisão, 

aperfeiçoamento das matérias e/ou recuperação dos alunos, tendo por 

referência a realização equilibrada e completa do conjunto dos objetivos do 3º 

ciclo. 

Na atual revisão curricular do Ensino Secundário, a carga horária de Educação 

Física foi aumentada para três horas, o que cria a possibilidade de aumentar o 

número de sessões de prática. O cenário ideal para a sua distribuição é de 

45’+45’+45’+45’, admitindo-se, caso não seja viável, a hipótese alternativa de 3 

sessões semanais (2x45min+ 1x90min). 

Deste modo, e relativamente à organização e objetivos que compõem as 

matérias de Ensino, o 10º ano caracteriza-se predominantemente por um 

carácter de revisões/reforço. Com isto, os alunos tanto têm oportunidade de 

evoluir em determinados conteúdos ou experimentarem atividades alternativas, 

como podem aproveitar as aulas de Educação Física para recuperar alguma 

matéria que em anos anteriores se tenham revelado como uma dificuldade ou 

que nem tenham sido abordadas (casos frequentes com a mudança de Escolas). 

Esta revisão visa também facilitar a adaptação à mudança de Escola e à 

composição da turma. 

Neste ano importa consolidar e, eventualmente, completar a formação 

diversificada do ensino básico, mantendo-se assim os objetivos do 9º ano. 

O modo como os anos seguintes (11º e 12º ano) se organizam, permite que os 

alunos se aperfeiçoem em matérias da sua preferência sem perder a variedade 

e a possibilidade de desenvolvimento ou redescoberta de outras atividades, 

dimensões ou áreas da Educação Física. Assim, propõe-se que em cada um 

destes anos se lecione duas matérias de desportos coletivos, outra de ginástica 

ou de atletismo, uma de dança e duas das matérias alternativas. 

Logo, no 11º e 12º ano atribui-se maior importância à especialização em 

determinadas áreas, comparativamente aos ciclos precedentes, e à maior 

autonomia dos alunos, tendo em conta o carácter opcional na seleção das 

matérias a abordar.  
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Os Cursos Profissionais orientam-se pelo mesmo programa do Ensino 

Secundário, contudo, mais à frente irei fazer uma pequena abordagem sobre os 

Cursos Profissionais.  

 

 

3.4. “Qual a ideia pessoal acerca do Estágio Profissional (EP) e os 

entendimentos plasmados na literatura?”  

  

“O EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada, através da prática de Ensino supervisionada em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e 

exigências da profissão.” (Normas orientadoras).  

O EP interpreta-se como o momento em que o estudante tem outro olhar sobre 

a profissão e no qual decorre, efetivamente, uma mudança de papéis. Com essa 

mudança surgem todas as dificuldades que a profissão acarreta, acrescida à 

preocupação de ter todos os conhecimentos teóricos e habilidades de ensino. 

Como refere Queirós (2014), importa valorizar o saber experiencial e 

desenvolver as competências funcionais em estreita articulação com as do 

conhecimento. O estágio possibilita “dotar os futuros profissionais não apenas 

de conhecimentos e habilidades, mas, fundamentalmente, de capacidade de 

mobilizar os conhecimentos e habilidades face às situações concretas com que 

se vão deparar” (Batista & Queirós, 2011, p. 36). 

Sendo um processo de formação, exige que o estudante-estagiário cumpra uma 

determinada panóplia de tarefas ligadas à conceção, planeamento, realização e 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, pretende-se que haja 

uma procura contínua do saber, através da reflexão, investigação e ação. 

Desta forma, e apesar do modelo atual de estágio garantir um acompanhamento 

próximo de Professores mais experientes, os desafios colocados são de extrema 

exigência, deixando a sensação de “(…) que cada nova experiência se assume 

mais como um teste para avaliar a capacidade de sobrevivência do que como 
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uma fase indispensável ao processo de desenvolvimento profissional” (Silva, 

1997, p. 55).   

A oportunidade de estagiar surge como um momento fulcral de se envolver na 

comunidade escolar e de entender a realidade desta que vai muito além da única 

transmissão de saberes teóricos, “ensino não é simplesmente a transmissão e 

apropriação simples da matéria programática… forja o seu pensamento, 

influencia enormemente a sua vontade, os seus sentimentos e atuação, e sua 

disponibilidade para o empenho nas tarefas do dia a dia” (Bento, 2003, p.39). 

Ao longo deste ano, quero desenvolver e aperfeiçoar as minhas competências 

relativas à docência, para tal, terei de possuir hábitos reflexivos sobre tudo o que 

engloba o processo de ensino-aprendizagem, o que correu bem e o que correu 

menos bem e, acima de tudo, ter a capacidade de reagir e ultrapassar as 

adversidades que me forem aparecendo.  

Este ano será o culminar de quatro anos de aprendizagens, no qual terei a 

oportunidade de pôr em prática os conhecimentos que adquiri, formando a minha 

personalidade enquanto docente de Educação Física, tentando sempre 

promover um ensino exigente e de qualidade, sabendo que um Professor não é 

um simples transmissor de conhecimentos.  

 

3.5. “O que é a Escola como instituição?”  

  

A Escola, hoje em dia, é vista como o principal meio de socialização e promoção 

do desenvolvimento individual. Esta deve apresentar os valores, hábitos e 

costumes que orientam a sociedade e, em conjunto com a família, transmite 

esses mesmos às gerações seguintes. O objetivo principal da Escola é formar 

os seus alunos de forma integral, de modo a que estes se tornem autónomos, 

responsáveis, com pensamento crítico e um comportamento ético e humano, de 

maneira a integrá-los na sociedade.  

A Escola é um espaço que se caracteriza por incluir alunos de várias culturas e 

onde existe um leque considerável de disciplinas, com o propósito de trazer ao 

de cima as potencialidades de cada indivíduo e também correspondendo às suas 

necessidades. 
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Tal como afirma o Ministério de Educação no decreto-lei nº 75/2008, este 

estabelecimento tem a missão de prover todos e cada um dos cidadãos das 

competências e conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas 

capacidades, integrar-se ativamente na sociedade e dar um contributo para a 

vida económica, social e cultural do País.  

Conforme Farias (2015), a vida organizacional da Escola não deve ser vista de 

forma mecânica, todos devem participar no processo educativo, constituindo-se 

como a espinha dorsal da educação formal, que se diferencia da informal 

exatamente pela sua intencionalidade, ou seja, por se organizar com base em 

certas diretrizes.   

A Escola constitui-se como uma instituição hierárquica, que deve educar para 

toda a vida e, por sua vez, para um mundo de valores. Os profissionais que dela 

fazem parte, embora estejam preparados para o domínio das disciplinas, devem 

desenvolver nos jovens a educação e os valores, tal como defende Guerra 

(2002). 

 

3.6. “Como é a Escola onde realizo o estágio?”  

  

Em 1972 foi inaugurado o Liceu António Nobre, enquadrado na reforma de Veiga 

Simão, para servir toda a vasta zona da freguesia de Paranhos e outras 

freguesias limítrofes situadas a Norte da Circunvalação. A democraticidade do 

ensino ensaiava então os primeiros passos, antes da transformação política 

iniciada em abril de 1974. A designação inicial, Liceu António Nobre, 

correspondia a um claro objetivo de preparação dos alunos para o acesso ao 

Ensino Superior. A partir de 1979, passou a designar‐se de Escola Secundária 

António Nobre (ESAN) e posteriormente de Escola Secundária com 3º ciclo 

António Nobre. No decurso de dois processos de agregação/ fusão de 

estabelecimentos de ensino, o primeiro em 2010 e o segundo em 2012, passou 

a Escola sede do atual Agrupamento de Escolas de António Nobre.  

Concebida segundo uma filosofia de “Escola aberta”, inovadora na época, a 

ESAN é composta por quatro blocos, ligados por alpendres que permitem um 

permanente contacto com o exterior. Três desses blocos, com dois pisos cada 
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um, denominam-se: Bloco A, Bloco B e C. O Bloco C, divide-se em C1 e C2. 

Estes blocos são compostos por salas de aula normais, salas de aula 

específicas, tais como laboratório de ciências, de física, de química, salas de 

informática, de Educação Visual e de Educação Tecnológica, Auditório, sala de 

Professores, entre outras. Como ponto de convergência, o Bloco central, onde 

se encontram os órgãos de gestão, os serviços administrativos, sala de 

Atendimento de Pais e Encarregados de Educação, o bufete, a cantina, a 

reprografia/papelaria, biblioteca/centro de recursos.  Nesse mesmo corpo central 

encontra-se um amplo espaço, o Polivalente, zona de convívio dos alunos e 

espaço destinado à organização de diversos eventos.    

As datas marcantes da história da Escola têm sido devidamente assinaladas. 

Em 1992, as comemorações simultâneas dos 20 anos da fundação da ESAN e 

do 1º Centenário da publicação do “Só”, assumiram especial relevo, com o 

lançamento de uma edição comemorativa do livro de António Nobre e de uma 

medalha. Inspirada no verso “Semeando Estrelas e Plantando Luas” de um dos 

poemas de António Nobre e lema da Escola, foi executada uma Tapeçaria com 

“cartão” da autoria do Prof Américo Moura. Atendendo à originalidade do seu 

design, pormenores desta tapeçaria têm sido utilizados como “marca” da Escola 

ao longo destes últimos 4 anos. Em 1997, os 25 anos da Escola foram também 

assinalados com atividades culturais diversas. 

A comunidade educativa da Escola secundária António Nobre inclui: direção; 

corpo docente; corpo não docente e alunos. Assim, a Escola tem como órgãos 

de administração e gestão a Direção, o Conselho geral, o Conselho Pedagógico 

e o Conselho Administrativo. 

O Agrupamento de Escolas de António Nobre é constituído por um conjunto de 

sete Escolas - Escola Secundária António Nobre (ES/3) - Escola Sede do 

Agrupamento, Escola Básica 2,3 da Areosa, Escola Básica de S. João de Deus 

(JI/1ºCEB), Escola Básica 2,3 Nicolau Nasoni, Escola Básica das 

Antas(JI/1ºCEB), Escola Básica Monte Aventino (JI/1ºCEB) e Escola Básica de 

Montebello (JI/1ºCEB). O atual Agrupamento surgiu na sequência de dois 

processos de reordenamento/agregação de agrupamentos de Escolas.  O 1º 

processo de fusão ocorreu em agosto de 2010, entre a Escola Secundária 
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António Nobre e o anterior Agrupamento Vertical de Escolas da Areosa, este 

último constituído pela Escola Básica 2,3 da Areosa (sede do Agrupamento com 

o mesmo nome) e a Escola Básica de S. João de Deus (JI/ 1ºCEB).  O 2º 

processo de fusão ocorreu em julho de 2012, entre o Agrupamento de Escolas 

de António Nobre e o Agrupamento de Escolas Nicolau Nasoni. O Agrupamento 

de Escolas Nicolau Nasoni, composto pelas Escolas EB 2,3 Nicolau Nasoni 

(Escola sede do Agrupamento com o mesmo nome), EB1 /JI das Antas, EB1 /JI 

Monte Aventino e EB1/JI Montebello. 

As várias Escolas distribuem-se geograficamente por duas freguesias da cidade 

do Porto - Paranhos e Campanhã. O ensino básico e secundário, regular e 

profissionalizante (oferta formativa) é frequentado por uma população estudantil 

heterogénea, residente quer nas freguesias de Paranhos e Campanhã, quer nas 

freguesias e concelhos limítrofes. Esta diversidade transforma este 

Agrupamento num espaço multicultural, permitindo a toda a comunidade 

educativa o contacto com diferentes realidades e promovendo o espírito de 

Escola inclusiva. 

A Escola tem à sua disposição um pavilhão gimnodesportivo para a prática de 

diversas modalidades e ainda, três campos de jogos no exterior. 

 

3.6.1. Caraterização da turma residente 

 

 No processo de ensino-aprendizagem, é essencial, um maior 

conhecimento da turma para que este seja mais eficaz e que vá ao encontro das 

necessidades dos alunos. 

A caracterização da turma do 10º AI (turma residente) foi baseada nos dados 

facultados pelos alunos através das respetivas fichas de identificação, 

preenchidas na aula de apresentação (Anexo I). Estas fichas foram elaboradas 

pelo núcleo de Estágio de Educação Física da FADEUP. 

A turma do 10º AI é composta por 19 alunos, 4 dos quais são do género 

masculino e 15 do género feminino, com idades compreendidas entre os 15 e os 

18 anos, no início do ano letivo. Mais detalhadamente, 5 alunos têm 15 anos de 

idade, 5 têm 16 anos, 3 alunos têm 17 anos e 4 alunos têm 18 anos. 
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Sendo uma turma de 10º ano a média de idades deveria ser de 15 anos, isto não 

se verifica uma vez que a turma é constituída por 13 repetentes. A média de 

idades da turma é 16,4 anos. 

Sendo uma turma composta maioritariamente por raparigas, uma ideia pré-

concebida existente é que os níveis de predisposição para a prática de atividade 

física não são muito elevados, sendo que é necessário por vezes uma motivação 

extra para as aulas. É de salientar que dois alunos apresentam indícios de asma. 

De seguida apresento os dados relativos às fichas de identificação, onde 

constavam os seguintes parâmetros: 

• Dados Pessoais; 

• Agregado Familiar; 

• Dados Antropométricos, Saúde e Estilo de Vida; 

• Situação escolar no ano anterior; 

• Historial de Educação Física; 

• Situação Desportiva; 

• Expetativas. 

 

3.6.1.1. Dados Pessoais 

 

Identificação dos alunos 

Através da análise do Quadro 1 verifica-se que todos os alunos residem na área 

do Grande Porto, nomeadamente em zonas como Gondomar, Matosinhos, Maia 

e Gaia. 

 

Quadro 1 – Nome dos alunos e respetiva morada 

Nº Nome Morada 

1 ------------------------------------ ---------------------------------------- Gondomar 

2 ------------------------------------ Não respondeu 

3 ------------------------------------ ----------------------------------------------- Porto 

4 ------------------------------------ ---------------------------------------- Gondomar 

5 ------------------------------------ ------------------------------------------------ Gaia 
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6 ------------------------------------ ------------------------------------------------ Maia 

7 ------------------------------------ ----------------------------------------- Gondomar 

8 ------------------------------------ ------------------------------------------------ Porto 

9 ------------------------------------ ------------------------------------------------ Porto 

10 ------------------------------------ ----------------------------------------- Gondomar 

11 ------------------------------------ ------------------------------------------------ Porto 

12 ------------------------------------ ---------------------------------------- Matosinhos 

13 ------------------------------------ ------------------------------------------------ Porto 

14 ------------------------------------ ------------------------------------------------ Porto 

15 ------------------------------------ ------------------------------------------------ Porto 

16 ------------------------------------ ---------------------------------------- Matosinhos 

17 ------------------------------------ ------------------------------------------------ Porto 

18 ------------------------------------ ------------------------------------------------ Porto 

19 ------------------------------------ ----------------------------------------- Gondomar 

 

Sexo dos alunos 

 

Na Figura 1 percebe-se que a turma é composta maioritariamente por raparigas 

(15), do que por rapazes (4). Este aspeto é bastante relevante no processo de 

ensino-aprendizagem (PEA), visto que o meu planeamento terá influência tendo 

em conta o número de alunos da turma e o seu género. 
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Idades dos alunos 

O Quadro 2 apresenta-nos as idades dos alunos e as suas datas de nascimento. 

No PEA, é importante conhecermos as idades dos nossos alunos, já que no 

contexto de aulas, é importante preparar as aulas consoante as idades do nosso 

público-alvo. 

 

Quadro 2 – Idades e datas de nascimento dos alunos 

Nome Idade Data de Nascimento 

------------------------------------ 16 17/02/2001 

------------------------------------ 18 06/09/1999 

------------------------------------ 16 29/03/2001 

------------------------------------ 15 26/01/2002 

------------------------------------ 17 17/08/2000 

------------------------------------ 15 19/10/2002 

------------------------------------ 17 11/01/2000 

------------------------------------ 15 15/07/2002 

Masculino
21%

Feminino
79%

Sexo dos alunos

Masculino

Feminino

Figura 1 – Distribuição do sexo dos alunos 



 

31 
 

------------------------------------ 18 29/09/1999 

------------------------------------  Não respondeu 

------------------------------------ 16 07/11/2001 

------------------------------------ 15 31/05/2002 

------------------------------------ 17 2/01/2000 

------------------------------------ 18 02/05/1999 

------------------------------------ 16 02/03/2001 

------------------------------------ 16 03/08/2001 

------------------------------------  Não respondeu 

------------------------------------ 18 11/09/1999 

------------------------------------ 15 18/07/2002 

 

Verifica-se, através do Quadro 3, que esta turma tem uma média de idades de 

16,4. Através da Figura 2, constata-se que a percentagem de alunos com 15 e 

16 anos é de 29%, assim como a percentagem de alunos com 17 anos é de 18% 

e, por fim, 24% é a percentagem de alunos com 18 anos. O facto das idades dos 

alunos serem bastante variadas, foi sem dúvida algo que influenciou as minhas 

aulas. Por vezes, devido a estas diferenças, geraram-se alguns conflitos, na 

minha opinião por causa das diferentes maturidades dos alunos. 

 

Quadro 3 – Distribuição das idades dos alunos e média das idades 

 

 

Idades 15 16 17 18 Média 

Nº Alunos 5 5 3 4 16,4 
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Dados do pais 

Idade 

Como é possível constatar através da análise do Quadro 4 e da Figura 3 

referentes à idade dos pais dos alunos, concluímos que a maior parte deles está 

concentrada no intervalo dos 36 – 40 anos de idade e os 41 – 45 anos de idade, 

ambos com quatro pais (27%). No intervalo dos 46 – 50 anos de idade e os 51 – 

55 anos de idade estão em ambos três pais (20%). Por fim, no intervalo dos 56 

– 60 anos de idade, existe apenas um pai (6%). 

 

Quadro 4 – Distribuição de idades dos pais dos alunos 

 

 

 

Idades 36 – 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 

Nº de Pais 4 4 3 3 1 

29%

29%

18%

24%

Idade dos alunos

15 anos

16 anos

17 anos

18 anos

Figura 2 – Distribuição gráfica da idade dos alunos 
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Habilitações Literárias 

No que diz respeito às habilitações literárias, e como nos indica o Quadro 5, os 

pais desta turma, estão em maior número inseridos no 2º ciclo com cinco pais. 

No que diz respeito ao 1º ciclo e ao ensino secundário há uma igualdade com 

quatro pais em ambos. No 3º ciclo existem apenas dois pais. Nenhum pai tem o 

grau de Ensino Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

27%

27%
20%

20%

6%

Idade dos pais

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

Figura 3 – Distribuição gráfica da idade dos pais dos alunos 
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Quadro 5 – Distribuição das habilitações literárias dos pais dos alunos 

 

 

Dados das mães 

Idade 

Referente à idade das mães, como nos indicam a Figura 5 e o Quadro 6, a maior 

parte das mães encontram-se no intervalo etário dos 36 – 40 anos de idade 

(41%). Nos intervalos 41 – 45 anos de idade, 46 – 50 anos de idade e 51 – 55 

anos de idade, existem três mães. Apenas uma mãe encontra-se no intervalo 

etário dos 56 – 60 anos de idade (6%). 

 

 

Habilitações Literárias 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino Secundário 

Nº de Pais 4 5 2 4 

Figura 4 – Distribuição gráfica das habilitações literárias dos pais dos alunos 

27%

33%

13%

27%

Habilitações literárias dos pais

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Ensino Secundário
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Quadro 6 – Distribuição da idade das mães dos alunos 

Idades 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 

Nº de Mães 7 3 3 3 1 

 

 

Habilitações Literárias 

Em relação ao grau de habilitações literárias das mães dos alunos do 10ºAI, sete 

é o número de mães com o 1º ciclo, dois o número de mães com o 2º ciclo, três 

o número de mães com o 3º ciclo e no que diz respeito ao ensino secundário 

temos 4 mães. Tal como nos pais, não existem mães com o grau de Ensino 

Superior. 

 

 

41%

18%

18%

18%

6%

Idade das mães

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

Figura 5 – Distribuição gráfica da idade das mães dos alunos 
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Quadro 7 – Distribuição das habilitações literárias das mães dos alunos 

Habilitações Literárias 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino Secundário 

Nº de Mães 7 2 3 4 

 

 

 

Profissão dos Pais 

De seguida, apresento um quadro onde estão presentes as profissões dos pais 

e das mães dos alunos. 

 

Quadro 8 – Profissões dos pais dos alunos 

Nº Nome Profissão do Pai Profissão da Mãe 

1 --------------------------- Engenheiro Empregada de mesa 

2 --------------------------- Não respondeu Desempregada 

3 --------------------------- Ajudante de 

padeiro 

Empregada de balcão 

44%

12%

19%

25%

Habilitações literárias das mães

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Ensino Secundário

Figura 6 – Distribuição gráfica das habilitações literárias das mães dos alunos 
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4 --------------------------- Construtor civil Desempregada 

5 --------------------------- Terapeuta Empregada de escritório 

6 --------------------------- Camionista Trabalhadora numa 

fábrica 

7 --------------------------- Esfoliador de 

móveis 

Animadora social 

8 --------------------------- Ourives Modista 

9 --------------------------- Metalúrgico Empregada de limpeza 

10 --------------------------- Construtor civil Decoradora 

11 --------------------------- Polícia Sub-chefe de 

supermercado 

12 --------------------------- Pintor Empregada fábrica 

13 --------------------------- Não respondeu Não respondeu 

14 --------------------------- Auxiliar de saúde Auxiliar de saúde 

15 --------------------------- Mecânico Empregada de balcão 

16 --------------------------- Tipógrafo  Cabeleireira 

17 --------------------------- Serralheiro Reformado 

18 --------------------------- Não respondeu Não respondeu 

19 --------------------------- Operador de caixa Feitora de malas 

 

 

3.6.1.2. Agregado Familiar 

 

Constatamos, através do Quadro 9, que a maior parte dos alunos vive pelo 

menos com a mãe. 

 

Quadro 9 – Pessoas com quem vive e número de irmãos de cada aluno 

Nº Nome Com quem vive Nº de Irmãos 

1 --------------------------- Mãe, Padrasto 1 

2 --------------------------- Mãe, Padrasto 1 

3 --------------------------- Mãe, Pai, Irmã 1 
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4 --------------------------- Mãe, Pai 0 

5 --------------------------- Mãe, Irmão, Padrasto 3 

6 --------------------------- Mãe, Pai, Avô 1 

7 --------------------------- Mãe, Pai 0 

8 --------------------------- Mãe, Pai, Irmãs 2 

9 --------------------------- Mãe, Irmãs 3 

10 --------------------------- Estudantes 1 

11 --------------------------- Mãe, Avôs, Bisavó, Irmã, 

Padrasto 

2 

12 --------------------------- Mãe, Pai, Irmão 1 

13 --------------------------- Não respondeu Não 

respondeu 

14 --------------------------- Pais, Irmãos 2 

15 --------------------------- Avós 5 

16 --------------------------- Mãe, Padrasto, Irmãos 3 

17 --------------------------- Avô, Avó, Mãe, Irmão 2 

18 --------------------------- Mãe, Pai 2 

19 --------------------------- Mãe, Pai 0 

 

 

3.6.1.3. Dados Antropométricos, Saúde e Estilo de Vida 

 

Peso 

Através da Figura 7 e do Quadro 10 conseguimos perceber que a maior parte 

dos alunos, sete deles (46%), tem um peso entre cinquenta e um e sessenta e 

um quilos. Importa também referir que existe um aluno no intervalo dos oitenta e 

quatro e os noventa e quatro quilos e, por fim, nenhum aluno encontra-se no 

intervalo entre os setenta e três e os oitenta e três quilos. 
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Quadro 10 – Distribuição do peso dos alunos 

Peso 40 - 50 51 - 61 62 - 72 73 - 83 84 - 94 

Nº de alunos 4 7 3 0 1 

 

 

Altura 

Conforme podemos observar na Figura 8 e no Quadro 11, seis alunos (40%) têm 

entre um metro e sessenta e dois e um metro e setenta e dois. Por outro lado, 

podemos também perceber que apenas dois alunos (13%) encontram-se no 

intervalo compreendido entre um metro e quarenta e um metro e cinquenta 

 

 

Quadro 11 – Distribuição da altura dos alunos 

Altura 1.40 – 1.50 1.51 – 1.61 1.62 – 1.72 1.73 – 1.83 

Nº de alunos 2 4 6 3 

27%

46%

20%

0%

7%

Peso do Alunos

40 - 50

51 - 61

62 - 72

73 - 83

84 - 94

Figura 7 – Distribuição gráfica do peso dos alunos 



 

40 
 

 

Pé dominante 

Como podemos verificar através da Figura 9 e do Quadro 12, todos os alunos 

(17) têm como pé dominante o direito. 

 

Quadro 12 – Pé dominante dos alunos 

 

Pé dominante Direito Esquerdo 

Nº de alunos 17 0 

13%

27%

40%

20%

Altura dos alunos

1.40 - 1.50

1.51 - 1.61

1.62 - 1.72

1.73 - 1.83

Figura 8 – Distribuição gráfica da altura dos alunos 
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Mão dominante 

No Quadro 13 e na Figura 10, percebemos que apenas dois alunos (12%) tem 

como mão dominante a esquerda. Para a grande maioria dos alunos, 15 deles 

(88%), a mão dominante é a direita. 

 

Quadro 13 – Mão dominante dos alunos 

Mão dominante Direita Esquerda 

Nº de alunos 15 2 

 

100%

0%

Pé dominante

Direito

Esquerdo

Figura 9 – Distribuição gráfica do pé dominante dos alunos 
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Quantas horas dormes? 

Analisando a Figura 10 e o Quadro 13, percebemos que a grande maioria dos 

alunos da turma (14 alunos) dorme oito horas (74%). Enquanto que apenas três 

alunos dormem menos de oito horas (16%) e apenas dois alunos dormem mais 

de oito horas (10%) 

 

Quadro 14 – Número de horas que cada aluno dorme 

Horas Menos de 8h 8h Mais de 8h 

Nº de alunos 3 14 2 

 

88%

12%

Mão dominante

Direita

Esquerda

Figura 10 – Distribuição da mão dominante dos alunos 
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O que costumas comer/beber regularmente? 

Após a leitura da Figura 12 e do Quadro 15, importa salientar o facto de 

dezasseis alunos comerem regularmente carne (17%). Percebemos também 

que os alunos não comem com tanta regularidade fast food e doces, o que é um 

aspeto bastante positivo na alimentação de uma pessoa. De um modo geral, 

considero que, tendo em conta os dados, os alunos têm hábitos alimentares 

razoáveis. 

 

Quadro 15 – Hábitos alimentares dos alunos 

Comidas/Bebidas 
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F
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to
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Nº de alunos 5 16 6 11 14 6 14 7 8 7 

 

16%

74%

10%

Quantas horas dormes?

Menos de 8h

8h

Mais de 8h

Figura 11 – Distribuição gráfica do número de horas que cada aluno dorme 
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Como te deslocas para a Escola? 

Analisando a Figura 13 e o Quadro 16, percebemos que os alunos desta turma 

deslocam-se na sua maioria, doze deles, de metro (39%). Por outro lado, é 

percetível que o carro é utilizado apenas por quatro alunos para ir para Escola 

(13%). 

 

Quadro 16 – Modo de deslocamento dos alunos 

Meio A pé De carro De metro Autocarro 

Nº de alunos 6 4 12 9 

 

5%

17%

6%

12%

15%
6%

15%

8%

9%
7%

O que costumas comer/beber 
regularmente?

Fast Food

Carne

Doces

Peixe

Água

Legumes

Frutas

Refrigerantes

Cozidos

Fritos

Figura 12 – Representação gráfica dos hábitos alimentares dos alunos 
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3.6.1.4. Situação escolar no ano anterior 

 

Através do quadro 17, percebemos que apenas seis alunos nunca reprovaram 

durante o seu percurso escolar. Destaco que, três deles já reprovaram três 

vezes. Estes dados poderão querer mostrar um fraco nível cognitivo dos alunos, 

ou até mesmo a nível do comportamento. 

 

Quadro 17 – Situação escolar dos alunos 

Nº Nome Reprovou Vezes Anos 

1 ------------------------------- Sim 1 8º 

2 ------------------------------- Sim 3 7º, 9º, 10º 

3 ------------------------------- Sim 1 9º 

4 ------------------------------- Não   

5 ------------------------------- Não   

6 ------------------------------- Não   

7 ------------------------------- Sim 1 10º 

8 ------------------------------- Não   

19%

13%

39%

29%

Como te deslocas para a Escola?

A pé

De carro

De metro

Autocarro

Figura 13 – Representação gráfica do deslocamento dos alunos para a Escola 
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9 ------------------------------- Sim 3 2º, 8º, 10º 

10 ------------------------------- Sim 2 5º, 7º 

11 ------------------------------- Sim 1 9º 

12 ------------------------------- Não   

13 ------------------------------- Sim 2 8º 

14 ------------------------------- Sim 3 8º (2), 9º 

15 ------------------------------- Sim 1 9º 

16 ------------------------------- Sim 1 7º 

17 ------------------------------- Sim 2 2º, 7º 

18 ------------------------------- Sim 2 3º, 6º 

19 ------------------------------- Não   

 
3.6.1.5. Historial de Educação Física 

 

Que modalidade preferes? 

 

Relativamente às modalidades que os alunos preferem, através da Figura 14 e 

do Quadro 18 percebemos que a Natação, o Futebol e o Atletismo são as 

modalidades que os alunos menos preferem. Por outro lado, o Basquetebol e o 

Badminton, são as modalidades que os alunos preferem. Na minha opinião, o 

facto da turma ser composta maioritariamente por raparigas pode ser uma 

justificação para os resultados apresentados. 

 

Quadro 18 – Preferências de modalidades dos alunos 

Modalidade 
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Nº de 

alunos 
3 3 8 8 6 4 4 6 3 
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Que modalidades já tiveste na Escola? 

Interpretando a Figura 15 e o Quadro 19 percebemos que as modalidades que 

os alunos tiveram mais contacto na Escola foram o Badminton, o Basquetebol e 

o Voleibol. Por outro lado, das modalidades apresentadas, a Patinagem é a que 

menos alunos já tiveram contacto na Escola, apenas 6 alunos (4%). 

 

Quadro 19 – Modalidades que os alunos já tiveram anteriormente 

Modalidade 
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Nº de 

alunos 
16 14 18 18 18 16 16 6 10 

7%
7%

18%

18%
13%

9%

9%

13%

7%

Que modalidades preferes?

Atletismo

Futebol

Basquetebol

Badminton

Ginástica

Andebol

Voleibol

Dança

Natação

Figura 14 – Representação gráfica das preferências de modalidades dos alunos 
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3.6.1.6. Situação desportiva 

 

Podemos constatar através da análise do Quadro 20 que, apenas seis alunos 

em dezanove praticam algum desporto fora da Escola. Este facto pode 

comprovar a falta de predisposição da turma, por vezes, para a prática de 

atividade física durante as aulas. 

 

Quadro 20 – Situação desportiva dos alunos 

Nº Nome Desporto(s) 

praticado(s) 

Vezes 

por 

semana 

Duração do 

treino 

1 -------------------------------    

2 -------------------------------    

3 -------------------------------    

4 -------------------------------    

5 -------------------------------    

6 -------------------------------    

12%

11%

14%

14%14%

12%

12%

4%
7%

Que modalidades já tiveste na escola?

Andebol

Atletismo

Badminton

Basquetebol

Voleibol

Futebol

Ginástica

Patinagem

Dança

Figura 15 – Representação gráfica das modalidades tidas pelos alunos 
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7 ------------------------------- Karaté 3 1h30min 

8 ------------------------------- Atletismo 4 2h 

9 -------------------------------    

10 ------------------------------- BTT, Ginásio 4 30/45min 

11 -------------------------------    

12 ------------------------------- Dança 1 1h30min 

13 ------------------------------- Boxe 4 2h 

14 -------------------------------    

15 -------------------------------    

16 -------------------------------    

17 -------------------------------    

18 -------------------------------    

19 ------------------------------- Dança, Natação 3 1h 

 

 

3.6.1.7. Expetativas 

Relativamente à profissão que os alunos querem desempenhar no futuro, 

verificamos, através da leitura do Quadro 21 que, a maioria dos alunos quer ser 

educador de infância. Esta opção vai ao encontro do curso onde estão. 

 

Quadro 21 – Expetativas dos alunos 

Nº Nome Profissão futura 

1 ------------------------------- Educadora de infância 

2 ------------------------------- Educadora 

3 ------------------------------- Educadora de infância 

4 ------------------------------- Educadora de infância 

5 ------------------------------- Não sabe 

6 ------------------------------- Algo relacionado com crianças 

7 ------------------------------- Educadora de infância 

8 ------------------------------- Educadora de infância 

9 ------------------------------- Educadora de infância 
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10 ------------------------------- Professor de Educação Física 

11 ------------------------------- Não sabe 

12 ------------------------------- Educadora de infância 

13 ------------------------------- Educador de infância 

14 ------------------------------- Cabeleireira 

15 ------------------------------- Educadora de infância 

16 ------------------------------- Educadora de infância 

17 ------------------------------- Ator ou Educador de infância 

18 ------------------------------- Não respondeu 

19 ------------------------------- Educador de infância 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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4.1. Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

4.1.1. Conceção e planeamento 

 

Antes de mais, importa referir que durante este ano, por ter lecionado turmas de 

Cursos Profissionais, houve várias diferenças ao nível da conceção e 

planeamento, comparativamente a turmas do Ensino Regular. Algumas delas 

apresentarei e refletirei ainda neste capítulo, contudo, mais à frente, neste 

relatório farei uma apresentação mais pormenorizada acerca do Ensino 

Profissional, esclarecendo alguns conceitos, o seu funcionamento, os seus 

objetivos, entre outros aspetos. 

A conceção do Ensino refere-se “à análise dos planos curriculares, dos 

programas de Educação Física, utilização dos saberes próprios da EF e os 

saberes transversais em educação, tendo em conta os dados da investigação e 

o contexto cultural e social da Escola e dos alunos” (normas orientadoras 

unidade curricular estágio). 

A Professora Cooperante foi a primeira pessoa a quem fui apresentado dando-

se assim início aos primeiros momentos na Escola, ocorrendo a primeira reunião 

com a mesma e os meus colegas de estágio com o intuito de conhecer o 

funcionamento da Escola e das turmas com as quais iríamos trabalhar. Após 

esta reunião inicial, conhecemos as instalações da Escola assim como alguns 

docentes e pessoal não docente do referido estabelecimento de Ensino. 

A esta primeira familiarização com o espaço, seguiu-se o conhecimento e análise 

dos documentos locais pelos quais a Escola se rege, de forma a que me pudesse 

enquadrar nas suas conceções e práticas, tais como o regulamento interno, o 

projeto educativo de Escola, o plano anual de atividades, o programa nacional 

de EF e, uma vez que os meus alunos frequentavam um Curso Profissional, tive 

ainda acesso ao regulamento dos Cursos Profissionais. 

O programa de Ensino numa dada disciplina assume quase um “caráter de lei” 

e possui o lugar central no conjunto dos documentos para o planeamento e 

preparação direta do Ensino pelo Professor. Mas não é o único documento de 

referência para a realização do Ensino. É complementado e interpretado por uma 
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série de documentos e materiais auxiliares que ajudam o Professor a concretizar 

e adaptar as exigências centrais às condições locais e situacionais da Escola e 

da classe ou turma (Bento, 2003). 

No contexto da Escola cooperante, o regulamento interno define o 

funcionamento do agrupamento de Escolas visando “promover a participação de 

todos os elementos da comunidade educativa, fazendo do agrupamento uma 

realidade psicossocial de exercício da responsabilidade, da solidariedade, da 

inclusão, de convívio enriquecedor, com vista à aquisição e desenvolvimento de 

valores e atitudes democráticas, criar as condições de uma prática pedagógica 

responsável por parte de toda a comunidade escolar e criar condições que 

possibilitem a existência da singularidade e da pluralidade de vozes” (Escola 

Secundária António Nobre, 2013, p. 4). 

Relativamente ao projeto educativo de Escola, reflete a “forma particular como, 

e cada contexto se reconstrói e se apropria um currículo face a uma situação 

real, definindo opções e intencionalidades próprias, e construindo modos 

específicos de organização e gestão curricular, adequadas à consecução das 

aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele 

contexto” (Escola Secundária António Nobre, 2015, p.14), ou seja é uma 

reformulação do currículo a nível nacional, tendo em conta as características da 

Escola, dos alunos, do contexto e das intenções educativas, “objetivando uma 

cultura sistemática de reflexão partilhada por todos os docentes, e assente num 

paradigma de Escola inclusiva”. (Escola Secundária António Nobre, 2015, p. 14) 

A Escola deverá ser um local de formação integral do aluno, trabalhando para 

munir o cidadão do maio número de competências e capacidades, para que este 

usufrua de uma integração ativa na sociedade. O plano anual de atividades é um 

instrumento que permite a execução com mais clareza do projeto educativo de 

Escola, através de metas e calendários bem definidos proporcionando aos 

alunos um vasto leque de experiências nas mais diversas áreas, trabalhando no 

desenvolvimento global destes. (Escola Secundária António Nobre, 2015, p.14) 

Em relação à análise de orientações de caráter central, o programa nacional de 

EF foi alvo de uma examinação aprofundada do núcleo de estágio e, com 
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especial atenção ao programa nacional de Educação Física dos Cursos 

Profissionais do 10º ano de escolaridade. 

Ao longo do ano fui percebendo que nem sempre é possível alcançar as 

exigências contempladas nos programas, já que o nível da turma e as 

características da turma não o permitia. No entanto, considero o programa 

nacional de Educação Física um guião fundamental para a conceção de 

objetivos gerais e específicos para cada módulo. 

Um outro aspeto fundamental nesta fase de conceção, foi a análise do 

regulamento dos Cursos Profissionais, uma vez que se diferencia em vários 

aspetos do Ensino Regular, seja no modo de aprovação, no regime de faltas no 

seu caráter mais prático, de formação para uma profissão, assim como nos 

conteúdos programáticos. Estes foram aspetos que tive de ter sempre presentes 

durante a minha lecionação. 

O processo de conceção ficou concluído com a análise e caraterização individual 

de cada aluno da turma do 10º de Apoio à Infância. Esta análise foi feita através 

do preenchimento de questionários, cujos resultados já foram apresentados 

anteriormente. Estes permitiram-me conhecer melhor a turma, algumas doenças 

existentes nos alunos da turma, a disparidade de idades, entre outros aspetos, 

algo bastante importante para a preparação das minhas aulas. 

Toda a informação recolhida ao longo do processo de conceção foi 

preponderante e fulcral para o meu conhecimento da turma, assim como do 

contexto escolar e também para orientar os distintos níveis de planeamento das 

aulas (anual, unidades didáticas e aulas). 

O planeamento é algo que deverá ocorrer desde cedo e, por isso, no meu caso 

ocorreu logo no início do ano, assim que soube qual era a minha turma, o 

calendário escolar e os módulos da minha turma residente e das turmas 

partilhadas que iria lecionar, bem como o respetivo número de horas. 

Após o conhecimento de todos os aspetos que são necessários no meu 

planeamento aproveitei modelo de estrutura de conhecimento (MEC) proposto 

por (Vickers, 1990) para estruturar os três níveis de planeamento, em particular, 

o intermédio, correspondente à preparação das unidades didáticas, no caso dos 

Cursos Profissionais, dos módulos. 
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Na planificação são determinados e concretizados os objetivos mais importantes 

da formação e educação da personalidade, são apresentadas as estruturas 

coordenadoras de objetivos e matéria, são prescritas as linhas estratégicas para 

a organização do processo pedagógico. (Bento, 2003) 

Segundo Bento (2003) os objetivos constituem o elemento determinante no 

âmbito da relação coordenada entre objetivo, conteúdo e método. Isto devido a 

uma exigência implícita no processo educativo: procurar e perseguir sempre 

ativa, enérgica e pertinazmente o objetivo. Isto foi algo que sempre tive em 

consideração, ou seja, foquei os meus planeamentos consoante os objetivos que 

tinha definido nas diferentes situações.  

Tal como refere Bento (2003) a planificação é o elo de ligação entre as 

pretensões, imanentes ao sistema de Ensino e aos programas das respetivas 

disciplinas, e a sua realização prática. Esta é sem dúvida uma visão bastante 

correta, no meu ponto de vista, do planeamento. 

Bento (2003) também defende que uma melhor qualidade do Ensino pressupõe 

um nível mais elevado do seu planeamento e preparação. Esta é de facto uma 

ideia que durante o meu ano de estágio fui percebendo que era verdade. A 

qualidade do meu Ensino e da minha lecionação relacionou-se sempre com a 

exigência que ia dando ao planeamento e preparação das aulas. Por vezes 

sentia que o meu Ensino não estava a ser o mais correto, devido ao desleixo na 

preparação ou fraca exigência na mesma. Ou seja, tal como afirma Bento (2003) 

o Professor não está nem pode ser dispensado da planificação do seu Ensino. 

Por outro lado, Bento (2003) afirma que a planificação do processo educativo é 

extremamente complexa, pluridimensional e multiforme, dependendo também de 

condições diversas, ou seja, pode diferir consoante o contexto em que estamos 

inseridos. 

O ciclo de ação do Professor não deve limitar-se a uma pretensa preparação 

direta e à realização de aulas; deverá sim assumir as tarefas de planificação, de 

realização, de análise e avaliação do Ensino. Bento (2003) Mais à frente 

abordarei estes pontos mais minuciosamente. 
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4.1.1.1. Concentração no essencial 

 

Ao longo do meu estágio fui percebendo que é muito importante centrar-me no 

essencial. O tempo com os alunos é escasso, por isso deve ser aproveitado ao 

máximo. Para isso tive de me concentrar naquilo que realmente achava que era 

importante e útil durante a minha prática pedagógica, pois tal como refere Bento 

(2013) se pretendemos ensinar com eficácia, se queremos formar nos alunos 

conhecimentos e capacidades sólidas, aproveitando o escasso tempo 

disponível, então temos que definir o essencial do Ensino e concentrar nisso a 

nossa atividade e a dos alunos. 

Muitas vezes apercebi-me que tendo objetivos e matéria em demasia, impedia 

uma boa atmosfera de aprendizagem ativa. Por isso preocupei-me em ter poucos 

objetivos, mas trabalhá-los de forma a serem cumpridos. O facto de ter uma 

turma com algumas dificuldades a nível de desempenho motor também me levou 

a tomar esta decisão. 

Um outro aspeto importante que quero salientar defendido por Bento (2013) é 

que se no final de cada aula inquiríssemos os alunos acerca do assunto nuclear 

nela tratado, talvez a pergunta conhecesse uma diversidade de respostas; 

alguns não saberiam responder, outros refeririam apenas aspetos secundários.  

A concentração no essencial começa já na escolha e definição do conteúdo 

formativo e educativo dos programas. Estes devem expressar os 

conhecimentos, habilidades e capacidades, as atitudes, as qualidades de 

comportamento, de caráter e vontade que, na perspetiva dos requisitos sociais, 

possuem uma importância pedagógica particularmente elevada e que os alunos 

deverão apresentar no final do tempo escolar Bento (2013). 

Para o Professor “concentração no essencial”, segundo Bento (2013) significa 

ajustar o conteúdo do programa à situação pedagógica concreta. Tem de colocar 

as exigências objetivas – apresentadas como norma geral no programa – em 

relação com as possibilidades subjetivas dos alunos das diferentes turmas e com 

as condições concretas (materiais e temporais) e características de cada Escola. 
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4.1.1.2. Plano anual 

 

No início do ano letivo, o grupo de Educação Física, definiu os módulos que iam 

ser abordados nos Cursos Profissionais, assim como o número de tempos para 

o fazer. No quadro seguinte, estão apresentados os módulos que fiquei 

encarregue de lecionar. 

 

Quadro 22 – Distribuição dos módulos e número de tempos 10º AI - EF 

10ºano – Curso Profissional de Apoio à Infância – Educação Física 

Módulos Nº de tempos 

Atletismo 19 

Andebol 20 

Ginástica acrobática 19 

Badminton 19 

 

Para além das aulas de Educação Física, o núcleo de estágio ficou responsável 

por lecionar aulas em contexto de sala de aula (Anexo V) de Práticas de 

Atividades Físicas e Desportivas (PAFD) e Gestão de Instalações Desportivas 

(GID) à turma de 10º e 11º ano do curso de Gestão Desportiva. Foram 

estabelecidos os módulos que iriamos abordar, assim como o número de 

tempos, como é possível verificar nos quadros seguintes 

 

Quadro 23 – Distribuição dos módulos e número de tempos 10º GD - PAFD 

10ºano – Curso Profissional de Gestão Desportiva – Prática das Atividades 

Físicas e Desportivas 

Módulos Nº de tempos 

Ténis 28 

 

Quadro 24 – Distribuição dos módulos e número de tempos 11º GD - PAFD 

11ºano – Curso Profissional de Gestão Desportiva – Prática das Atividades 

Físicas e Desportivas 
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Módulos Nº de tempos 

Golfe 28 

Orientação 28 

 

Quadro 25 – Distribuição dos módulos e número de tempos 11º GD - GID 

11ºano – Curso Profissional de Gestão Desportiva – Gestão de Instalações 

Desportivas 

Módulos Nº de tempos 

Gestão de Grandes Campos de 

Jogos 

12 

Gestão de Complexos Desportivos 24 

 

 

Com este plano anual, tive uma noção mais concreta daquilo que iria lecionar 

durante o ano letivo. A partir deste momento, comecei por refletir com clareza 

acerca dos resultados a alcançar necessariamente pelos alunos das minhas 

turmas ao longo do ano escolar. “Esses resultados respeitantes a capacidades, 

habilidades, conhecimentos, atitudes e qualidades de vontade e de caráter” 

Bento (2013, p.66). 

“Para os Professores de todas as disciplinas é válida a mesma orientação: 

devem ter uma perspetiva bem clara acerca daquilo que todos os seus alunos 

devem saber e poder na sua disciplina, no final do ano letivo.” Bento (2013, p.68). 

Esta ideia defendida pelo autor, foi uma orientação que tive logo desde o início 

em consideração. 

“Também é necessário verificar quantas horas estão realmente à disposição 

durante o ano escolar”. Foi importante saber o número de tempos que ia lecionar 

em cada turma e em cada disciplina, na medida em que desta forma conseguia 

organizar o meu Ensino, consoante a turma que tinha e os objetivos que tinha 

pré-estabelecido a alcançar. Este aspeto pode revelar diferenças significativas 

de turma para turma que não podem deixar de influenciar as reflexões sobre o 

planeamento anual, se de facto se pretende que todos os alunos alcancem os 

objetivos fundamentais Bento (2013). 
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4.1.1.3. Planeamento da unidade temática 

 

Durante o ano tive de planear várias unidades temáticas. No caso dos Cursos 

Profissionais, as unidades temáticas assemelham-se aos denominados 

módulos. Ou seja, soube que módulos iria abordar, e, a partir desse momento, 

comecei a fazer o planeamento das/dos unidades temáticas/módulos.  

Para Bento (2013) as unidades temáticas ou didáticas, ou ainda de matéria, são 

partes essenciais do programa de uma disciplina. Constituem unidades 

fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos Professores 

e alunos etapas claras e bem distintas de Ensino e aprendizagem.  

Relativamente às aulas práticas, de Educação Física, tive de elaborar o 

planeamento das/dos unidades didáticas/módulos de Atletismo, Andebol, 

Ginástica Acrobática e Badminton. Neste caso, não senti grandes dificuldades 

no planeamento, visto que era algo que já tinha experimentado no ano passado. 

Contudo, em relação às aulas teóricas, de Práticas de Atividades Físicas e 

Desportivas e de Gestão de Instalações Desportivas, senti inicialmente uma 

pequena dificuldade, devido à falta de experiência neste contexto. Ter de planear 

a lecionação de conteúdos teóricos, em contexto de sala de aula, foi algo que foi 

sem dúvida um desafio. Uma das ideias que tive ao planear estas aulas foi a 

visualização de filmes/documentários, relativos às matérias que ia abordando 

nas aulas e posteriormente os alunos, respondiam de uma forma crítica a um 

questionário sobre o filme/documentário (Anexos II e III). Comparativamente com 

as aulas práticas, na preparação das unidades temáticas, tive de recorrer ainda 

mais à minha imaginação e criatividade para lecionar os conteúdos 

programados. Esta minha ideia relativamente à imaginação e criatividade 

utilizadas, vai ao encontro daquilo que defende Bento (2013, p.76): “É na unidade 

temática que reside precisamente o cerne do trabalho criativo do Professor” 

defendendo também o mesmo autor que é “Em torno da unidade temática 

decorre a maior parte da atividade de planeamento e de docência do Professor”. 

Um planeamento adequado de unidades temáticas tem de ser algo mais do que 

a distribuição da matéria pelas diversas aulas, tem de ser a base para uma 

elevada qualidade e eficácia do processo real de Ensino (Bento, 2013). Foi desta 
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maneira que eu também aproveitei o planeamento, inicialmente distribuí as 

matérias pelas diversas aulas, e depois fui lecionando consoante as situações e 

os contextos. 

Uma outra ideia defendida por Bento (2003) aponta que o planeamento da 

unidade temática não deve dirigir-se unicamente para a matéria em si mesma, 

mas sim para o desenvolvimento da personalidade (habilidades, capacidades, 

conhecimentos, atitudes) dos alunos, pelo que deve, sobretudo, explicitar as 

funções principais assumidas naquele sentido por cada aula  

Ao longo do ano elaborei os MECs para cada unidade didática fazendo-se uma 

análise pormenorizada para cada uma delas, sendo que estes foram divididos 

em três grandes fases. Este modelo de planeamento do Ensino de determinada 

disciplina/matéria, baseado na estrutura do conhecimento (MEC) mostra-se 

muito adequado para o processo de ensino-aprendizagem em EF, por ter em 

conta a especificidade da matéria “desportiva”, agrupando em categorias “trans-

modalidades” os objetivos passíveis de serem alcançados. Digamos que é um 

modelo de planeamento que permite potenciar todas as virtualidades educativas 

do desporto. 

A fase de Análise, tal como o nome indica, diz respeito à análise das 

circunstâncias concretas em que decorre o processo de ensino-aprendizagem 

(PEA): implica a recolha e sistematização de dados relativos à matéria a ensinar 

– normalmente uma modalidade desportiva – recolha de informações em relação 

aos alunos concretos da turma e recolha de informação relativamente às 

condições materiais para a realização do Ensino – espaço e materiais 

disponíveis. Mais concretamente no módulo 1 dá-se a estruturação do 

conhecimento em quatro categorias transdisciplinares (habilidades motoras, 

condição física e fisiologia, cultura desportiva e conceitos psicossociais). Assim 

como o conhecimento dos espaços e materiais de Ensino no módulo 2, 

terminando pela análise dos alunos no módulo 3. 

Na fase das Decisões, na qual é determinada a estrutura e sequência dos 

conteúdos da unidade didática (módulo 4), são definidos os conteúdos para esta 

unidade didática (módulo 5), é descrita a forma de configuração da avaliação 

(módulo 6) e também as progressões de Ensino a serem utilizadas (módulo 7).  



 

62 
 

A fase da Aplicação resulta de todo o processo anterior e consiste na sua 

aplicação real, ou seja, plano anual, plano da unidade didática, planos de aula, 

entre outros. É uma fase importante pois está sempre sujeita a alterações que 

dependem da evolução positiva ou negativa dos alunos, o que exige ao 

Professor uma boa constante capacidade de adaptação. Nesta etapa é então 

necessária uma atitude de observação e reflexão constante por parte do 

Professor para que o processo de ensino-aprendizagem se concretize. É 

composta pelo módulo 8. 

Através da construção do MEC de cada unidade didática tomei consciência das 

dificuldades que poderia encontrar ao longo das três fases descritas. A 

conjugação dos diferentes fatores, era, inicialmente, uma tarefa árdua e na qual 

despendia muito tempo. No momento da lecionação, os reajustes eram quase 

sempre inevitáveis. Com o decorrer do ano letivo e com as sucessivas 

construções dos MECs, as dificuldades foram diminuindo e como tal, os ajustes 

eram cada vez menores. Estas oito etapas tiveram o papel fundamental de guião 

para um Ensino estruturado e organizado, tornando-se um elemento facilitador, 

tanto na aprendizagem dos conteúdos por parte da turma, como na minha 

lecionação das diferentes unidades didáticas/módulos. 

 

4.1.1.4. Plano de aula 

 

Relativamente ao plano de aula este constitui a elaboração de uma aula que vá 

de encontro à extensão e sequência de conteúdos propostos na unidade 

didática, deve ser sempre previamente pensado e elaborado, pois como afirma 

Bento (2003, p. 106) “sem uma antecipação concetual acerca dos objetivos da 

aula e sem uma reflexão antecipada, o trabalho sistemático, regular e consciente 

de educação e formação, torna-se impossível”. 

Nesta medida, na construção dos planos de aula, inicialmente, o meu principal 

foco centrou-se na divisão do plano de aula em três partes: inicial, fundamental 

e final. Na planificação do plano de aula deparei-me com duas realidades 

distintas, nomeadamente nas aulas de EF e nas aulas de Práticas de Atividades 

Físicas e Desportivas e Gestão das Instalações Desportivas (na sala de aula). 
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Na parte inicial, nas aulas de EF, privilegiava um aquecimento lúdico, 

predispondo os alunos para a prática; na parte fundamental centrava-me nos 

objetivos pretendidos para a aula em questão, sendo a mais extensa das três 

fases; a parte final destinava-se a um retorno à calma por parte da turma e 

motivação para as aulas seguintes. Nas disciplinas de Práticas de Atividades 

Físicas e Desportivas e Gestão de Instalações Desportivas, a parte inicial 

destinava-se a uma revisão da matéria da aula anterior. A parte fundamental, tal 

como na aula de EF, era a mais extensa e na qual lecionava os conteúdos 

preparados para a aula. Na parte final os alunos realizavam trabalhos nos 

computadores, de maneira a porem em prática os conhecimentos adquiridos nas 

aulas e, em alguns casos com o objetivo de pesquisarem acerca de algum tema 

relacionado com a matéria da aula. 

Senti algumas dificuldades ao nível da planificação principalmente quando tinha 

pouco espaço disponível ou o nível dos exercícios não se adequava ao dos 

alunos. Nessas ocasiões tinha de adaptar o meu planeamento e por isso as 

atividades planeadas não correspondiam às expetativas. Estas dificuldades vão 

ao encontro da ideia defendida por Bento (2003, p. 102) “antes de entrar na aula 

o Professor tem já um projeto de forma com ela deve recorrer, uma imagem 

estruturada”. 

Ao longo do ano, fui encarando o plano de aula como sendo apenas um suporte, 

um “rascunho” das ideias que tinha para a aula. Ou seja, fui começando a 

perceber, que nem sempre o mais importante era seguir o meu plano da aula do 

inicio ao fim, todos os exercícios, mas sim, ter a capacidade de discernir sobre o 

que seria mais importante para os alunos naquele momento, naquela aula. 

Muitas vezes o plano de aula não foi aplicado na totalidade, visto que por vezes 

tive de adaptar a aula a imprevistos ou situações que não estavam planeadas. 

A coordenação de todo o processo de planeamento, considerando os conteúdos, 

objetivos e os meios que tive à minha disposição, sem nunca esquecer o 

programa nacional foi fundamental para me tornar um Professor mais 

competente, adquirindo capacidades para estruturar cada módulo de forma 

adequada, com objetivos bem delineados e de acordo com as capacidades da 

turma. A correta aplicação do planeamento só se torna possível com as vivências 
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e experiência que vamos obtendo ao longo da nossa vida. Embora tenha noção 

que ainda há muito a aprender, a experiência no EP tornou-me mais competente 

e no futuro irei conseguir tomar decisões mais adequadas à realidade e ao 

contexto em que estiver inserido. 

 

4.1.2. Realização 

 

Antes de mais, deixo aqui algumas questões que tive de refletir durante o meu 

estágio, principalmente durante esta etapa da realização: Quais são os pontos 

fortes e as necessidades dos alunos? Que fragilidades e confusões é necessário 

atender? Que feedback deve ser dado aos alunos? Como devem ser agrupados 

os alunos? Que ajustamentos devem ser feitos na instrução? Que medidas de 

diferenciação do Ensino devem ser introduzidas? Isto foram tudo questões que 

me fizeram refletir durante este ano, de maneira a melhorar o meu desempenho 

como Professor e a ter resultados positivos da parte dos alunos. 

O momento da realização é vital no processo de ensino-aprendizagem já que é 

o momento em que se concretizam os temas abordados anteriormente, a 

conceção e o planeamento. 

Segundo o que está descrito no documento normativo do estágio profissional no 

momento da realização espera-se que o estudante-estagiário oriente com 

eficácia a aula, atuando de acordo com as diferentes tarefas didáticas. É 

necessário ter em conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica, de 

forma a envolver os alunos, promovendo aprendizagens significativas: utilizar 

terminologia específica da EF, procurar o melhor aproveitamento do tempo útil 

de aula e do tempo potencial de aprendizagem, em diferentes aspetos como na 

qualidade da instrução, no feedback pedagógico, no clima, gestão e disciplina 

da aula. 

A realização é um momento em que os nossos conhecimentos são colocados à 

prova e através do qual se percebe se todo o planeamento foi bem conseguido 

ou se será necessário modificá-lo. 

Enquanto estudante-estagiário era um dos momentos que mais ansiava, pois, 

nesta altura, toda a preparação do processo de ensino-aprendizagem iria ser 
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mobilizado para os meus alunos, por intermédio, da lecionação das aulas, do 

contacto direto com cada um e com a turma e, ainda, com as mais diversas 

atividades realizadas a nível do âmbito escolar. 

No início do ano letivo, foi acordado em reunião com o núcleo de estágio, a 

distribuição das turmas. Eu fiquei responsável por uma turma de 10º ano do 

curso profissional de Apoio à Infância. Para além da aula de EF dava também 

aulas teóricas de Práticas de Atividades Físicas e Desportivas (PAFD) ao 10º e 

11º anos e de Gestão das Instalações Desportivas (GID) ao 11º ano, cujos 

conteúdos programáticos dos módulos e intervenção pedagógica foram divididos 

por mim e pelos meus colegas de estágio. Esta divisão permitiu-me ter contacto 

com realidades bastantes distintas, nomeadamente a lecionação de aulas 

práticas de EF, a preparação e lecionação de aulas em sala de aula, algo que 

foi sem dúvida uma surpresa para mim, visto que não tinha sido minimamente 

informado e preparado para tal. 

No momento em que tudo começou, em que me vi na frente dos alunos, senti a 

responsabilidade de estar perante uma turma, de me tornar um exemplo para 

eles e o dever de lhes proporcionar aprendizagens adequadas, uma vez que, 

como refere Sarmento (2004), ser Professor requer valores da personalidade 

que trespassem as meras regras técnicas. 

Nas aulas iniciais, sendo um Professor principiante, as minhas principais 

preocupações focaram-se em grande parte sobre as seguintes dimensões da 

intervenção pedagógica apresentadas por Rink (1993): a gestão e organização 

do tempo de aula, a disciplina da turma, o clima da aula e ainda a instrução. 

Inicialmente eram o meu foco principal, pois na minha perspetiva, se não 

houvesse condições de aula as aprendizagens iriam ser nulas ou quase 

inexistentes. “A este respeito, os investigadores advogam que o clima da sala de 

aula e o afeto do Professor têm uma influência decisiva, quer no envolvimento 

nas aprendizagens, quer nos resultados obtidos” (Doyle 1986, cit. Por Rosado & 

Mesquita, 2011, p. 189). Estes mesmos autores afirmam também que “a gestão 

de aspetos organizacionais, nomeadamente a regulação da ordem e da 

disciplina, é crucial na criação de ambientes positivos de interação e 
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aprendizagem, e envolve a boa gestão das regras, das rotinas, das expetativas, 

das consequências, bem como a monitorização e a avaliação”. 

 

4.1.2.1. A gestão e organização do tempo de aula 

 

No que concerne à gestão do tempo de aula, “a agenda do Professor orienta-se 

no sentido de aumentar o tempo de atividade motora específica, garantindo 

tendo disponível para a prática” (Rosado & Ferreira, 2011, p. 189). A gestão e 

organização do tempo de aula foi alvo da minha preocupação na fase inicial do 

ano letivo, uma vez que como o tempo efetivo de aula já era escasso, era 

essencial despender o menor tempo possível na organização das atividades. A 

organização antecipada das tarefas e o processamento dos momentos de 

transição foram-se tornando um hábito no meu planeamento. Ou seja, tentei no 

meu planeamento da aula ter sempre em consideração a forma de disposição 

do material nos exercícios, de maneira a que fosse possível reutilizar no seguinte 

exercício. Assim como a responsabilização dos alunos pelas tarefas de 

organização também facilitou o desenvolvimento das aulas. “Aproveitei a ajuda 

de um aluno para montar o exercício inicial, visto que ele não ia fazer a aula” 

(Relatório de aula 14 e 15) 

Uma estratégia utilizada que permitiu que a gestão do tempo de aula fosse 

eficiente prendeu-se com a organização das aulas nas quais decorriam torneios 

entre as equipas previamente formadas. Mesmo quando não era torneios, trazia 

já pré-estabelecidas as equipas, de forma a ter um melhor aproveitamento do 

tempo útil da aula e de maneira a conseguir trabalhar a turma com alguns 

critérios/objetivos estabelecidos.  

Nas aulas em sala de aula, a gestão e organização do tempo de aula foi um 

aspeto que, na minha opinião, consegui cumprir facilmente. Rapidamente 

percebi qual era o ritmo de trabalho dos alunos e, por isso, consegui que 

houvesse sempre um bom aproveitamento do tempo de aula, na maioria das 

vezes para a realização de trabalhos propostos nos computadores. 
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4.1.2.2. Disciplina da turma 

 

Neste capítulo, acho que foi determinante a maneira como estive no primeiro 

impacto com a turma “Tentei mostrar-me como uma pessoa próxima a eles, 

podendo eles considerar-me como um “amigo”. Por outro lado, visei várias vezes 

que o sentido de responsabilidade e o respeito era algo fundamental na relação 

aluno-Professor.” (Relatório de aula 1). Na minha opinião, graças a esta minha 

postura, conseguia ter sucesso a este nível, ou seja, relativamente à disciplina 

da turma. 

Para além do referido anteriormente, a disciplina da turma assume também um 

papel preponderante e, como tal defini desde cedo algumas regras para um bom 

funcionamento da aula, que foram, no geral, bem aceites pela turma. Este aspeto 

vai ao encontro do que sempre foi a minha atuação perante a turma. Consegui 

sempre controlar a maioria dos comportamentos desviantes adotando uma 

autoridade aceite pela turma e não uma autoridade imposta. As regras são um 

pilar de segurança para o desenvolvimento das aulas e para que o Professor se 

possa focar na transmissão de conteúdos, são também, um excelente meio para 

se otimizar o tempo útil de aula. Como referem Rosado e Ferreira (2011), as 

regras devem ser entendidas como uma fonte de enquadramento entre os 

diversos intervenientes e promotoras de uma maior atenção e participação, 

assim como, um uso adequado dos equipamentos e dos espaços. 

Por exemplo, uma das regras impostas passou por cada aluno ter 10 minutos 

para comparecer na aula após o toque de entrada e arrumar o material no fim da 

aula. Estas decisões basearam-se nas orientações de Sarmento (2004, p.91), o 

qual refere que “outra forma de gerir a sessão baseia-se na utilização de alunos 

como agentes de Ensino, delegando algumas funções de Professor para um 

aluno possibilitando-lhe maior liberdade para outros assuntos e outras funções, 

e que, desta forma, as rentabilizará mais eficazmente”. 

A definição de regras foi também preponderante nas aulas teóricas. Na sua 

generalidade os alunos cumpriam com as demais regras, tais como, ser pontual, 

intervir apenas com a autorização ou manter o silêncio. Contudo, a não utilização 

dos telemóveis durante a aula era algumas vezes desrespeitada e as chamadas 
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de atenção eram constantes. Tentei ao máximo evitar este comportamento por 

parte dos alunos, mas nem sempre foi possível. 

É, certamente, através das interações e das experiências que os Professores 

podem modificar o comportamento dos alunos e com isso criar estratégias que 

forneçam aos estudantes aprendizagens significativas. 

 

4.1.2.3. Clima de aula 

 

A manutenção de um clima mais harmonioso é vantajoso no sentido de prevenir 

comportamentos desviantes e assegurar a estabilidade da aula, concordando 

com a ideia de Sarmento (2004, p.93), quando declara que “o clima e o controle 

disciplinar, embora se possam considerar como aspetos distintos, mantêm as 

condições relacionais que presidem à manutenção dos comportamentos 

apropriados. Fácil se torna entender que estes problemas dizem respeito à forma 

de estar, à interação entre o agente de Ensino e o praticante”. 

Inicialmente, este clima de aula foi facilmente observado e um dos fatores que 

pode ter contribuído para tal, na minha opinião, foi a inexistência de relações 

entre a maioria dos alunos da turma, visto que grande parte transitava de Escolas 

diferentes. 

Este foi sem dúvida um ponto em que, sinceramente tive bastante sucesso, tal 

como refleti num dos meus relatórios de aula: “destaco o ótimo ambiente que 

houve nesta aula entre os alunos e os Professores, algo que também tem sido 

usual durante as aulas”. (Relatório de aula 25) 

Com o passar do tempo e talvez por ser um Professor jovem, com idade muito 

próxima à deles, os alunos sentiam-se muito à vontade na aula. 

Consequentemente, por vezes senti a necessidade de me tornar um pouco mais 

rígido, no entanto nunca tive problemas de grande relevo e a turma sempre me 

respeitou, conseguindo na maioria das aulas lecionadas transformar o tempo de 

aula em tempo útil para os alunos. 

Contudo, tanto nas aulas práticas como nas aulas em sala de aula, o clima de 

aula foi na maioria das vezes bastante propício para uma boa aprendizagem dos 

alunos, mesmo sendo em contextos completamente diferentes. 



 

69 
 

4.1.2.4. A instrução 

 

A instrução assume-se como uma técnica de intervenção pedagógica para que 

o Professor possa transmitir os conteúdos de forma eficaz. Como referem 

Mesquita e Rosado (2011), a instrução deverá incorporar modalidades visuais, 

auditivas, táteis e cinestésicas, pelo que, inclui diversas estratégias, tais como a 

demonstração, a explicação e o feedback. A nossa maior preocupação deve ser 

a compreensão dos conteúdos por parte dos alunos, para isso devemos, ainda, 

não esquecer que “retemos melhor o que vemos do que aquilo que ouvimos; 

recordamos ainda melhor o que vemos e ouvimos; recordamos particularmente 

bem o que dizemos e o que dizemos e fazemos” (Rosado & Mesquita, 2011, 

p.73). 

Na perspetiva dos autores atrás citados, a comunicação tem um papel 

inquestionável na atuação do Professor, visto que a transmissão de informação 

é uma das competências essenciais dos Professores. 

No processo de instrução devemos analisar muito bem a forma como a 

comunicação é realizada, pois, de outra forma, a informação pode ser 

interpretada de maneira errada pelo recetor. 

Com os meus alunos, preocupei-me desde logo em ter uma comunicação e uma 

linguagem bastante próxima e acessível ao nível deles. Contudo, sempre que 

necessário, utilizei termos mais específicos e complexos, devido à função 

exercida por mim. 

Existem vários reparos inerentes ao processo de comunicação que o Professor 

deve ter em conta, como a perceção seletiva dos estudantes e a elevada 

informação fornecida pelo Professor. Este aspeto é bastante relevante e pode 

variar consoante a faixa etária dos nossos alunos. O Professor deve procurar ser 

sucinto e focar a sua instrução nos aspetos principais, utilizando linguagem 

adequada e percetível por todos os estudantes, de outra forma os alunos não 

retêm a matéria. Para além destes aspetos, o Professor deve ainda ter em 

consideração o momento em que a informação é transmitida, pois há momentos 

privilegiados para transmissão da mesma (Rosado & Mesquita, 2011). 
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Relativamente ao processo de demonstração, para completar a instrução 

sempre que a complexidade das tarefas assim o exigia, recorri à demonstração 

por saber que, a sua utilização é necessária para garantir a qualidade dos 

momentos de Ensino (Siedentop, 1991). 

Em alguns casos, senti alguma dificuldade na demonstração principalmente 

quando eram exercícios que ia abordar pela primeira vez. Muitas vezes eram 

exercícios que tinha realizado na Faculdade e que queria utilizar na Escola, mas 

por vezes tornou-se complexo devido ao diferente contexto e talvez por ser ainda 

um Professor principiante. 

Para que o processo de instrução se torne completo, temos de dar ênfase à 

emissão de feedbacks durante o decorrer da aula. Os feedbacks tal como 

defende Schmidt (1991) são considerados como um comportamento do 

Professor de reação à resposta motora de um aluno e tendo por objetivo mudar 

essa resposta no sentido da aquisição ou realização de uma habilidade, pelo 

que, devem ter, da parte do Professor, uma atenção especial. Além disso, 

partilho da ideia de Schmidt (1991) quando refere que é necessário dar aos 

praticantes referências concretas de como executar as tarefas para atingir uma 

melhor performance. O Professor não pode apenas explicar os conteúdos e 

esperar que os alunos assimilem com facilidade, é posteriormente e com novas 

informações do Professor que o aluno consegue realizar as habilidades. 

Para Rosado e Mesquita (2011), uma das maiores lacunas na emissão de 

feedbacks coloca-se na dificuldade que os Professores têm em diagnosticarem 

as falhas dos praticantes, muitas vezes derivado à falta de domínio de conteúdo. 

Relativamente à quantidade e frequência do feedback, na minha opinião 

consegui que houvesse algum equilíbrio. O uso de feedbacks motivacionais foi 

constante durante a lecionação das minhas aulas, já que faz parte da minha 

personalidade ser uma pessoa muito motivadora. Por isso, durante as aulas, 

encorajava sempre os meus alunos a conseguirem realizar os exercícios até ao 

fim, a darem o seu máximo, a nunca desistirem, a mostrarem e perceberem o 

seu verdadeiro valor.  

Durante as aulas, principalmente nas práticas também foi importante o uso de 

palavras chave, com o intuito de tornar mais simples e concreta a aprendizagem 
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por parte dos alunos dos conteúdos abordados durante as aulas. Esta também 

é uma maneira dos alunos adquirirem conhecimentos acerca das matérias que 

vão vivenciando nas aulas. Por outro lado, nas aulas em contexto de sala de 

aula, durante as minhas intervenções, procurei sempre instruir de uma forma 

clara e objetiva e, para isso, também tinha de preparar em casa as matérias que 

queria ensinar, de forma a estar mais por dentro dos diferentes conceitos. 

 

4.1.2.5. Modelos de Ensino 

 

No seguimento daquilo que referi anteriormente, para a concretização dos 

diferentes itens da intervenção pedagógica, foi imprescindível a execução dos 

modelos de Ensino por mim adotados. Havendo vários tipos de modelos de 

Ensino, alguns dos quais abordados no ano passado, socorri-me de alguns para 

impor o meu Ensino. No decorrer da minha prática pedagógica a minha atuação 

baseou-se maioritariamente na utilização do Modelo Desenvolvimental e do 

Modelo de Instrução Direta, devido em grande parte à confiança que sentia na 

utilização dos mesmos. No decorrer das aulas sempre dei grande ênfase à 

revisão da matéria anteriormente lecionada, assim como, à procura constante de 

adaptação da complexidade das tarefas às dificuldades dos alunos. Estes 

aspetos estiveram sempre presentes tanto numa aula prática, como numa aula 

em sala de aula. 

Deste modo, tal como defendem Mesquita & Graça (2006) devemos entender 

que os modelos instrucionais têm um papel essencial no processo de ensino-

aprendizagem, visto que permitem conjugar o conhecimento do conteúdo com 

uma perspetiva pedagógica, com objetivos e processos de Ensino e 

aprendizagem, papéis do Professor e dos alunos, características das aulas e das 

relações nas mesmas. 

O Modelo de Instrução Direta é caracterizado pelo seu estilo unidirecional 

autocrático e prescritivo, em que o processo está no meio de todo o processo de 

ensino-aprendizagem, controlando as atividades dos alunos. Este modelo 

socorre-se da reprodução sistemática das tarefas no sentido de se conseguir 

interiorizar os conteúdos. O Professor deseja que o aluno possua competências 
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básicas para avançar para tarefas mais complicadas. Na minha perspetiva este 

modelo possibilitou-me ter um maior domínio da turma, ocorrendo desta forma 

menos comportamentos fora da tarefa. Este aspeto garantia, sem dúvida, 

benefícios na transmissão dos conteúdos de Ensino. 

O Modelo Desenvolvimental assemelha-se aos pressupostos do modelo de 

instrução direta, distinguindo-se pela adequação das tarefas ao nível dos alunos, 

sendo que se estas forem demasiado simples ou complexas não há 

aprendizagem e o Ensino deve desenrolar-se de forma progressiva para que 

seja mais fácil para o praticante avançar para tarefas mais complexas. Neste 

ponto de vista, “o conteúdo é didaticamente tratado permitindo aos estudantes 

uma progressão na aprendizagem congruente com os níveis de desempenho 

apresentados” (Graça & Mesquita, 2015, p. 24) 

De acordo com a posição de Graça e Mesquita (2015), este modelo deve ter em 

consideração três princípios fulcrais: o princípio da progressão em que deve ser 

determinada uma lógica e sequência na estruturação dos conteúdos, o princípio 

de refinamento, que corresponde ao aperfeiçoamento dos conteúdos através da 

sua exercitação e consolidação e, por último, o princípio da aplicação que deseja 

proporcionar oportunidades de utilização em condições próximas da sua 

aplicação, ou seja, da competição. Deste modo Mesquita e Graça (2006), 

acrescentam, ainda, que para pôr em prática este modelo o Professor deve 

desenvolver a sua capacidade de tratar diariamente a matéria, sabendo adaptar 

e manipular a complexidade das diferentes situações de aprendizagem, sempre 

que a situação assim o obrigue. Na minha atuação, tive sempre em conta a 

organização sequencial dos conteúdos e procurei que as tarefas fossem 

assentes no nível dos alunos. A revisão dos conteúdos no início de todas as 

aulas contribuiu, em grande medida, para o planeamento e gestão de aulas 

posteriores, percebendo assim também em que nível é que os alunos se 

encontravam. 

Para além dos modelos referidos, destaco também o Modelo de Educação 

Desportiva, do qual fizeram parte da minha atuação alguns pressupostos do 

mesmo. Este modelo é caracterizado por uma valorização da competição para 

que haja aprendizagens significativas nos alunos. Para além da competição, é 
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valorizado e desenvolvido ainda, o trabalho em pequenos grupos heterogéneos 

trabalhando a cooperação entre os vários elementos do mesmo, contribuindo 

desta maneira, para o aumento da autonomia e iniciativa dos jovens. Durante o 

ano, sempre que possível elaborei equipas que em diversas aulas funcionaram 

como grupo de trabalho. Também na realização de torneios, as equipas 

competiam entre si desempenhando diversas funções importantes do próprio 

jogo, tais como jogador, estatístico ou árbitro. 

 

4.1.2.5.1. Um modelo “meu” 

 

No início do ano, apresentei à minha turma residente uma proposta diferente 

para o desenvolvimento de algumas das aulas que consistia em serem eles os 

“Professores” durante alguns momentos. Mais objetivamente, pedi-lhes que me 

entregassem um plano de aula com três exercícios, a sua explicação e o material 

necessário a utilizar para um tempo de trinta minutos, sobre uma 

modalidade/matéria à escolha deles. Em grupos de dois, eram eles que 

“conduziam” os exercícios, conforme tinham planeado. Ao longo do ano cada 

aluno teve duas oportunidades. (anexo IV) 

Uma vez que esta turma está ligada à educação, ao Ensino, ao apoio à infância, 

achei que seria bastante útil esta minha iniciativa. No futuro estes meus alunos 

irão ter de lidar com crianças/jovens em contextos semelhantes a estes, e por 

isso, quis dar-lhes esta oportunidade de vivenciarem algo que poderá fazer parte 

do dia a dia deles. Esta situação era algo que gostaria que fizessem comigo, se 

estivesse no papel deles, foi por isso que também optei por esta decisão. Hoje 

em dia, é muito importante sabermos lidar com as pessoas, comunicar com elas, 

resolver imprevistos, tomar decisões, entre outros aspetos. Aspetos esses que, 

na minha opinião, iriam ser desenvolvidos durantes estas sessões. 

Destaco, de forma geral alguns erros ou pormenores que refleti com os meus 

alunos, visando uma melhor performance por parte deles: a postura deles 

durante a lecionação das sessões não era a mais correta, sendo esta demasiado 

descontraída e por vezes pouco cuidada; a explicação dos exercícios por vezes 

não foi feita da forma mais clara e concreta, o que levou por vezes à 
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incompreensão por parte dos alunos dos objetivos e funcionamento de alguns 

exercícios; o controlo da turma foi outro ponto que tive de salientar como 

essencial durante esta prática, visto que um Professor tem de ter sempre a sua 

turma no comando. De um modo geral, estes foram alguns dos aspetos que 

chamei à atenção dos alunos e que, na segunda sessão consegui ver serem 

melhorados. 

 

4.1.3. Avaliação 

 

Sem um trabalho de permanente reflexão suficientemente aprofundado é 

impossível a avaliação dos alunos e da atividade pedagógica do Professor. E 

sem um domínio permanente da qualidade do Ensino nenhum Professor 

consegue garantir a eficácia e a melhoria da sua prática pessoal. (Bento, 2003) 

Sem uma reflexão após cada aula, sem uma avaliação crítica e construtiva do 

próprio trabalho, verifica-se prontamente um retrocesso dos resultados em todos 

os aspetos do Ensino, tais como da aprendizagem da docência, assim como da 

planificação, preparação e realização. 

A avaliação, assim como a planificação e a realização do Ensino, é outra das 

tarefas intrínsecas ao Professor, sendo através dela que se determina o grau de 

realização dos objetivos e o nível de aprendizagem dos alunos (Bento, 2003). 

Surge, então, este processo, para regular e otimizar um Ensino e uma 

aprendizagem de qualidade. Contudo, é para isso necessário recorrer a distintas 

modalidades de avaliação. 

Este processo que decorre ao longo de todo o ano letivo, exige um trabalho de 

reflexão aprofundado (Bento, 2003) para detetar as evoluções ou retrocessos na 

aprendizagem dos alunos, e assume-se sob a forma de avaliação diagnóstica 

(AD), avaliação formativa (AF) e avaliação sumativa (AS). 

No que concerne à minha utilização desta avaliação na Escola em relação às 

aulas práticas, ocorreu no final de cada módulo uma vez que os alunos tinham 

de obter classificação quando os mesmos eram finalizados. Cada módulo 

correspondia a uma unidade didática, como tal, a utilização da avaliação 

sumativa neste momento era pertinente. Esta avaliação por módulos tinha um 
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efeito positivo em grande parte da turma, os alunos sentiam-se motivados e com 

o intuito de melhorar ou manter a nota no módulo seguinte. Para a obtenção da 

classificação do aluno a avaliação era dividida em vários domínios, sendo que 

dos 100% correspondentes à nota final, 10% eram relativos às atitudes e valores, 

10% aos conhecimentos teóricos das diferentes modalidades, 10% à aptidão 

física e os restantes 70% ao desempenho nas atividades físicas/desportivas. 

Nas aulas teóricas o procedimento era similar, sendo que para a avaliação os 

alunos realizavam trabalhos propostos pelos Professores-estagiários, que 

deveriam estar de acordo com os critérios previamente definidos. Nestes 

trabalhos preocupei-me não só nos conteúdos propriamente, mas também na 

parte da apresentação oral à turma que eles tinham de fazer. Desta maneira, 

estavam a preparar-se e a desenvolver as suas competências para no 12º ano 

apresentarem a prova oral a que são sujeitos e que tem grande impacto no seu 

percurso escolar. 

A avaliação diagnóstica é, geralmente, realizada no início de cada unidade 

temática (UT) com o intuito de averiguar se os alunos possuem os 

conhecimentos e competências necessárias para poderem iniciar novas 

aprendizagens (Rosado, 1999).  

Gostava de salientar que, uma das avaliações que me causou mais dificuldade 

realizar, foi a avaliação diagnóstica do módulo de Andebol. Sendo o primeiro 

contacto com a turma num desporto coletivo, estava um pouco ansioso para 

saber qual seria o desempenho da turma, principalmente por ser composta na 

maioria por raparigas. A tabela que tinha realizado para preencher durante a 

avaliação diagnóstica ficou intacta. Resolvi então, tirar apenas alguns 

apontamentos sobre o que ia assistindo para posteriormente refletir. A turma 

encontrava-se num nível bastante delicado relativamente a este desporto 

coletivo. Demasiada aglomeração em torno da bola, dificuldades na ocupação 

racional do espaço, poucas noções técnicas e táticas acerca da modalidade, 

entre outros aspetos. Apercebi-me logo que teria um enorme desafio pela frente! 

Rosado (1999) e Mesquita (2013) referem que esta avaliação não implica um 

momento temporal em concreto, podendo ser aplicada sempre que se introduza 

uma aprendizagem nova.  
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Apesar desta avaliação inicial permitir uma estruturação do Ensino adequada às 

necessidades do aluno, importa perceber que não é suficiente para garantir que 

esse plano é totalmente válido em todas as fases do processo. Como tal, é 

necessário que o Professor realize uma avaliação sistemática e contínua, 

recorrendo assim à avaliação formativa (AF), permitindo uma adaptação das 

tarefas de aprendizagem consoante as respostas demonstradas pelos alunos 

(Mesquita, 2013).  

Para complementar esta avaliação contínua, no final de cada UT ou de cada 

módulo foi realizada uma AS. Como esta se distancia do momento em que as 

aprendizagens ocorreram, permite ter uma perceção mais objetiva daquilo que 

os alunos retiveram e averiguar se estão aptos a transferir esses conhecimentos 

para situações novas (Mesquita, 2013).  

De acordo com Bento (2003), a análise e, consequentemente, a avaliação são 

consideradas as mais árduas dimensões da ação pedagógica, tal como tive 

oportunidade de verificar durante o EP. 

A atribuição de uma classificação no final de cada período trouxe, igualmente, 

algumas inquietações. De facto, a atribuição das classificações foi sem dúvida, 

inicialmente, um dos meus maiores receios. Mas, com a minha Professora 

Cooperante, fui percebendo como devia proceder. Muitas vezes socorri-me à 

comparação entre os alunos para melhor estabelecer uma classificação a 

atribuir. Mas, à medida que melhorava a minha capacidade de análise das aulas, 

também a AF era mais concreta e este processo de avaliar ia-se tornando cada 

vez mais natural. 

 

4.2. Participação na Escola e relação com a comunidade 

4.2.1. Visitas de estudo 

4.2.1.1. Relatório visita de estudo Estádio do Dragão e Museu 

 

No dia 19 de dezembro de 2017 pelas 14 horas, cerca de 50 alunos do 10º e 11º 

anos do curso profissional de Gestão Desportiva e respetivos Professores e 
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Professores-estagiários fizeram uma visita de estudo ao Estádio do Dragão e ao 

Museu do Futebol Clube do Porto. 

Esta visita tinha como principais objetivos os alunos ficarem a conhecer os dois 

locais, atendendo especialmente a algumas questões abordadas nas aulas 

como o tipo de instalações, os processos e desenvolvimentos realizados num 

estádio, entre outros aspetos.  

Durante a visita os alunos dividiram-se por turmas em dois grupos. Uma turma 

visitou primeiro o Estádio do Dragão enquanto que a outra visitou primeiro o 

Museu. Eu fiquei juntamente com a minha Professora Cooperante com a turma 

do 11º ano. 

Foi importante para os alunos terem esta experiência para terem a noção da 

grandiosidade das instalações do Estádio do Dragão e do Museu, mais 

concretamente das instalações que foram mostradas e abordadas nas aulas e 

que conseguiram ver “ao vivo”. 

No Museu saliento o facto de ser utilizada tecnologia avançada e moderna, algo 

que é bastante importante para atrair mais público ao local. 

Como alguns alunos já tinham visitado os locais, por vezes o interesse por parte 

destes não foi o maior. Contudo, o comportamento dos alunos foi bastante 

exemplar. 

Para mim, foi também um momento mais descontraído com os alunos, em que 

consegui conviver e relacionar-me melhor com eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Museu Futebol Clube do Porto 
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4.2.1.2. Relatório da visita de estudo à FADEUP 

 

No dia 18 de novembro de 2017, pelas 9 horas, fui com os cerca de 30 alunos 

da turma de 10º do curso de Gestão Desportivo e acompanhado com os meus 

colegas de estágio, com a minha Professora cooperante e com outro Professor 

da Escola à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Esta visita tinha como objetivos os alunos perceberem qual era a oferta da 

Faculdade no caso de quererem prosseguir os estudos no Ensino Superior e 

também conhecerem as instalações da mesma.  

Começámos por ter um momento no auditório em que foi apresentada a 

Faculdade, algumas das suas características, os seus cursos, os seus alunos, 

os seus serviços, entre outros aspetos. Este momento também foi importante, já 

que os alunos aproveitaram para esclarecer algumas dúvidas principalmente 

acerca do acesso ao Ensino Superior. 

Após um pequeno intervalo iniciámos a visita às instalações da Faculdade. 

Visitámos vários espaços como o ginásio da musculação, o pavilhão da 

escalada, o pavilhão da ginástica, o pavilhão polivalente, o pavilhão do voleibol, 

a piscina e o espaço exterior (pista de atletismo e campos de futebol). 

Figura 17 – 10º e 11º ano à porta do Museu 
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Terminámos a nossa visita no laboratório de biomecânica onde nos foram 

mostrados alguns projetos realizados pelo laboratório e algumas características 

do mesmo. 

Na minha opinião, esta visita de estudo foi bastante positiva, tendo os alunos tido 

um comportamento exemplar, tendo assim oportunidade de ficarem a conhecer 

grande parte das instalações da Faculdade, assim como saberem alguns dos 

possíveis percursos académicos a seguirem no futuro. 

Por fim, quero apenas dizer que foi um momento especial para mim, visto que 

foi a minha primeira visita de estudo como Professor, ainda para mais a um local 

que considero uma segunda casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3. Relatório da ida a Lisboa 

 

No dia 28 de março de 2018 o núcleo de estágio da minha Escola, juntamente 

com três Professores e os cerca de 50 alunos do 10º e 11º anos do Curso de 

Gestão Desportiva foi a Lisboa com o intuito de visitar o Centro Desportivo 

Nacional do Jamor e a Cidade do Futebol. 

Começamos por visitar o Estádio de Honra, mais conhecido por “Estádio do 

Jamor”, onde estivemos algum tempo a ouvir um senhor a apresentar-nos 

Figura 18 – 10º ano GD na FADEUP 
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oralmente o complexo, referindo algumas das suas características e 

curiosidades. Deste estádio realço a sua capacidade, 37500 espetadores e 

também as diversas maneiras como o espaço é utilizado, desde acontecimentos 

desportivos até espetáculos musicais. Para além disso, destaco também a pista 

de atletismo que tem uma grande utilização a nível de treinos. 

De seguida, fomos visitar o Complexo de Piscinas do Jamor. Este complexo, que 

não conhecia, surpreendeu-me pela positiva, apresentando excelentes 

características e condições. Contem uma piscina olímpica de 50mx25mx2,1m de 

profundidade, uma piscina de 25x20x1,30m de profundidade (com fundo 

amovível) e torre de saltos. Para além disso, o complexo também possui um 

auditório e bar/cafetaria. 

Antes do almoço, fomos ainda visitar o Centro de Treino de Atletismo conhecido 

como Centro de Alto Rendimento do Jamor. Nunca tinha visitado esta instalação 

e fiquei surpreendido com as excelentes condições para o treino dos atletas que 

possui. Este centro contem os equipamentos necessários para as diversas 

modalidades do atletismo: salto com vara, salto em atletismo, salto em 

comprimento, triplo salto, lançamento do peso, disco e martelo 

Entretanto fomos almoçar. Foi um momento de convívio entre Professores e 

alunos. Também foi um momento em que os Professores estagiários 

conseguiram estar sozinhos com os restantes Professores, algo que foi bastante 

interessante. 

A parte da tarde foi destinada à cidade do futebol. Este é o local onde as seleções 

nacionais principalmente de futebol, realizam os seus estágios. Para isso, as 

suas instalações contêm espaços para os atletas realizarem os seus treinos e 

tudo o que envolve um estágio. Saliento o facto desta cidade do futebol estar 

equipada com equipamentos modernos, tendo uma grande utilidade para os 

atletas. 
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Concluindo, na minha opinião, foi um dia diferente, em que deu para ficar a 

conhecer ao pormenor algumas das melhores instalações desportivas de 

Portugal. Para além disso, foi uma experiência agradável como Professor- 

estagiário, destacando o bom ambiente e convívio entre Professores e alunos.  

 

 

 

4.2.2. Atividades 

4.2.2.1. Relatório corta-mato 

 

No dia 18 de janeiro de 2018, decorreu o corta-mato do Agrupamento de Escolas 

António Nobre que ocorreu nesta mesma Escola. O corta-mato contou com a 

Figura 21 – Cidade do futebol Figura 22 – Estádio do Jamor 

Figura 19 – 10º e 11º ano GD na 

cidade do futebol 

Figura 20 – Imediações do estádio 

do Jamor 
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participação de cerca de 300 alunos das diversas Escolas do agrupamento: EB 

da Areosa, EB Nicolau Nasoni, EB das Antas, EB Monte Aventino, EB de 

Montebello e EB de S. João de Deus.  

Este é um evento preparado e organizado principalmente pela Escola sede, que 

neste caso é a Escola Secundária António Nobre. Por isso, houve um importante 

trabalho e responsabilidade por parte dos Professores do grupo de Educação 

Física para a sua realização. 

Nesse dia, cheguei por volta das 8h30 à Escola e antes da prova iniciar 

desempenhei várias funções principalmente relacionadas com a organização e 

montagem do espaço e material e também com o supervisionamento dos alunos 

das várias Escolas. 

O corta-mato teve início às 10 horas e nesse momento tinha já outra função 

previamente estabelecida que era estar no local da meta, na chegada dos alunos 

que iam acabando a prova, de maneira a organizá-los e encaminhá-los para a 

mesa onde se fazia a classificação final de cada corrida. 

No fim do corta-mato, juntamente com os Professores de Educação Física e 

alguns alunos responsáveis pela organização do evento, estivemos a arrumar 

todo o material e também a limpar o espaço.  

Esta experiência para mim foi bastante positiva e enriquecedora, visto que foi a 

primeira vez que estive na organização de um corta-mato. Ganhei alguns 

conhecimentos sobre a organização e desenvolvimento de um evento destes e 

também consegui desempenhar sempre as funções estabelecidas com sucesso. 

Outro aspeto bastante importante e de realçar, foi o facto do número de 

participantes do corta-mato ter sido bastante superior relativamente aos anos 

anteriores, o que demonstra o gosto e proximidade dos alunos pela atividade 

física. Sendo um evento organizado pelo grupo de Educação Física das diversas 

Escolas, saliento a cooperação e entreajuda dos diferentes Professores que 

ajudou ao sucesso deste evento.  Como Professor estagiário, também foi um 

momento agradável para estar com os alunos fora do contexto mais formal de 

aula, algo que proporcionou um convívio entre todos muito interessante. 
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4.2.2.2. Relatório palestra “Futebol na Promoção de Estilos de 

Vida Ativos e Saudáveis” 

 

No dia 20 de abril de 2018, decorreu no auditório da Escola Secundária António 

Nobre, uma palestra cujo título era: “Futebol na Promoção de Estilos de Vida 

Ativos e Saudáveis”. O núcleo de estágio da Fadeup organizou esta palestra, 

convidando como orador o Professor Doutor André Seabra, uma figura de 

destaque na temática do futebol como promotor de estilos de vida saudáveis e 

ativos. O núcleo de estágio também ficou responsável por fazer um poster 

informativo da palestra (Anexo VI). 

Neste evento estiveram presentes os alunos do curso de Gestão Desportiva do 

10º e 11º anos, com os respetivos Professores. Foi este o público-alvo, visto que 

estes alunos, como futuros gestores do desporto, terão um papel fundamental 

na promoção do desporto como um meio para atingir estilos de vida ativos e 

saudáveis. 

Durante a apresentação, o Professor André Seabra foi apresentando alguns 

factos que defendem que o futebol tem um papel importante na promoção de 

estilos de vida ativos e saudáveis, destacando um projeto que está a ser 

realizado com crianças com esse intuito. 

No final, o Professor André Seabra entregou a cada aluno presente a caixa do 

seu medicamento, comparando assim o futebol como um remédio. 

Na minha opinião, foi uma palestra bastante interessante em que foi possível 

discutir e perceber melhor acerca deste tema tão atual nos dias de hoje, tendo 

os alunos ficado com uma ideia da importância que poderão ter no futuro dentro 

da sua área. Foi sem dúvida uma grande iniciativa do núcleo de estágio! 
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Figura 23 – Palestra com o Professor André Seabra no auditório 
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4.2.3. Reuniões 

4.2.3.1. Relatório reunião de avaliação 10ºAI 

 

No dia 15 de dezembro de 2017, estive presente na reunião de avaliação da 

turma de 10º do curso profissional de Apoio à Infância. 

Começámos por avaliar as capacidades de cada aluno ao nível da autonomia, 

iniciativa, criatividade, comunicação, aplicação e aquisição de conhecimentos, 

concretização de projetos, entre outras. Estas capacidades foram avaliadas 

através da plataforma “Inovar”, em que íamos preenchendo no computador 

consoante as características dos alunos. 

Na reunião também foi lida a ata pela diretora de turma e os restantes 

Professores iam opinando e acrescentando algo que fosse relevante. 

Durante a mesma, também foram confirmados os números de aulas que cada 

Professor lecionou, ou seja, o número de aulas lecionadas e o número de aulas 

previstas. 

Desta reunião, um dos aspetos que saliento foi o facto de ter percebido o 

importante papel da diretora de turma, assim como algumas das suas funções, 

algo que também já tinha estudado e abordado o ano passado na Faculdade. 

Como foi a primeira reunião de avaliação em que estive presente, fiquei a ter 

uma noção de como se processa uma reunião destas e também dos protocolos 

que devem ser cumpridos durante a mesma. 

Nesta reunião constatei que o comportamento dos alunos e o seu desempenho 

difere bastante na disciplina de Educação Física para as outras disciplinas, como 

o Português, a Matemática ou o Inglês. 

Concluindo, para mim, a presença nesta reunião foi uma experiência bastante 

enriquecedora e é algo que vai estar presente no meu futuro como Professor de 

Educação Física. 
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5.1. A minha opção  

 

Logo desde o início deste EP que, ter turmas do Ensino Profissional me 

interpelou de uma maneira marcante. Este conceito para mim era pouco 

conhecido, já tendo ouvido falar, mas não sabia ao certo como funcionavam, qual 

a sua filosofia, os seus objetivos, a sua organização. 

Já que as minhas turmas eram todas de Cursos Profissionais, também achei útil 

e relevante ficar a conhecer melhor este conceito, visto que ia estar por dentro 

da realidade durante o meu dia a dia. 

Juntamente com o núcleo de estágio, concordámos que seria um excelente tema 

para o nosso estudo, sendo algo que poderia acrescentar conhecimento para o 

nosso futuro como docentes de Educação Física. 

Seguidamente, abordo, então, os Cursos Profissionais e outros conceitos a eles 

associados, como por exemplo o conceito de módulos, estrutura modular, a 

avaliação, etc. Alguns destes temas já foram apresentados anteriormente 

noutros capítulo, contudo, agora farei uma apresentação mais detalhada e 

pormenorizada. 

Concluo este capítulo com os resultados e a discussão dos mesmos 

relativamente ao questionário realizado a alguns Professores da Escola em que 

estive a estagiar sobre esta temática. 

 

5.2. O Questionário 

 

Para melhorar a nossa reflexão sobre o Ensino Profissional, o núcleo de estágio 

entendeu que a melhor maneira seria utilizar questionários e aplicá-los aos 

Professores. Os nossos participantes foram Professores do Ensino Secundário 

que tivessem já passado pela experiência de lecionar no Ensino Profissional e 

no Ensino Regular. 

Com o questionário realizado pretendíamos auscultar a opinião de Professores 

de diferentes disciplinas, em relação ao seu trabalho como Professores que 

exercem a atividade letiva nos denominados “Cursos Profissionais”. Mais em 

concreto, queríamos saber como é que os Professores dizem que poem em 
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prática o que os regulamentos dos Cursos Profissionais sugerem, no tocante a 

aspetos didáticos, concretamente relativos às tarefas de planeamento e 

avaliação. 

Como é possível verificar mais à frente (Anexo VII), o questionário é composto 

por cinco questões. As primeiras relativas ao planeamento feito pelos 

Professores para as suas aulas, de modo a podermos perceber se existem 

diferenças de planeamento comparando uma turma de Ensino Regular e uma de 

Ensino Profissional. As duas questões seguintes referem-se à avaliação, 

pretendendo saber como é realizado o processo de avaliação nos dois tipos de 

Ensino. Por fim, a última questão aponta para os objetivos dos Cursos 

Profissionais, onde tentamos perceber se estes são alcançados pelos 

Professores durante o exercício da sua profissão.  

 

5.3.  Acerca dos Cursos Profissionais – o que dizem os normativos? 

 

Seguidamente, após uma leitura crítica dos principais guias e regulamentos 

sobre os Cursos Profissionais, apresento uma explicação pormenorizada acerca 

de alguns conceitos e ideias importantes relativas aos Cursos Profissionais. Para 

isso, baseei-me no livro “Estrutura Modular nas Escolas Profissionais” do 

Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional, assim como no 

Regulamento dos Cursos Profissionais. 

 

5.3.1. Como nasceram os Cursos Profissionais? 

 

Então como nasceram os Cursos Profissionais? O Ensino Profissional é uma 

realidade que já existe desde a década de 80 do século passado, com o sistema 

de aprendizagem e os cursos técnico profissionais.  

Por volta de 1989 foram criadas as Escolas profissionais, grande parte privadas, 

com o intuito de oferecer Cursos Profissionais. Era pretendido envolver-se os 

parceiros sociais, para assegurar-se uma forte ligação aos tecidos económico, 

social e cultural, na qualificação de técnicos intermédios, e assim promover uma 

estreita ligação com o mundo do trabalho para os jovens diplomados. 
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Entre 1989 e 2004 os Cursos Profissionais funcionaram em Escolas 

profissionais, tanto públicas como privadas, sendo que em 2004/2005 esta oferta 

foi alargada em regime de experiência à rede de Escolas públicas, assim como 

a estabelecimentos de Ensino particular e cooperativo com contratos de 

associação com o Estado. 

Em 2006 esta oferta foi alargada, havendo atualmente oferta de Cursos 

Profissionais em mais de 90% das Escolas públicas portuguesas além das 207 

Escolas Profissionais Privadas e das 18 Escolas Profissionais Públicas. Hoje em 

dia, em Portugal, estes cursos constituem a esmagadora maioria da oferta de 

Ensino Profissional, ou seja, 72.4% (cerca de 107 mil alunos). 

 

5.3.2. O que são Cursos Profissionais? 

 

São cursos com a duração de 3 anos letivos, ao qual têm acesso os jovens que 

concluíram o 9º ano de escolaridade ou equivalente, conferindo a sua conclusão 

um diploma de dupla certificação, 12º ano de escolaridade e uma qualificação 

profissional de nível 4, permitindo também o prosseguimento de estudos no 

Ensino Superior, através da realização de exames de acesso. São um dos 

percursos do nível secundário de educação, caracterizado por uma forte ligação 

com o mundo profissional. Tendo em conta o perfil pessoal do aluno, a 

aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor 

empresarial local.  

Estes cursos têm objetivos bastantes concretos que passam por: permitir o 

desenvolvimento das competências pessoais e profissionais dos alunos para o 

exercício de uma futura profissão; privilegiam as ofertas formativas que 

correspondem às necessidades de trabalho locais e regionais; e por fim, 

preparam o aluno para aceder a formações pós-secundárias ou ao Ensino 

Superior, caso seja a vontade do mesmo. 

 

5.3.3. Como estão organizados? 
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Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos, o que permite 

maior flexibilidade e respeito pelos teus ritmos de aprendizagem. 

Têm uma carga horária total de entre 3200 e 3440 horas e uma estrutura 

curricular que assenta em quatro componentes de formação: 

Sociocultural –1000 horas – disciplinas de Língua Materna; Língua Estrangeira 

e Área de Integração – uma área que congrega saberes da Filosofia, da 

Sociologia e da História. 

Científica - 500 horas – Matemática e disciplinas das diversas ciências que 

sustentam teoricamente a componente técnica, sendo, portanto, definidas em 

função dessa componente;  

Técnica - 1100 horas – disciplinas da tecnologia relacionada com a área de 

formação, de acordo com o perfil e saída profissional do curso;  

Formação em Contexto de Trabalho – 600 a 840 horas – que se realiza em posto 

de trabalho em empresas ou noutras organizações, sob a forma de experiências 

de trabalho por períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a 

forma de estágio em etapas intermédias ou na fase final do curso. 

A Formação em Contexto de Trabalho (FCT), implica a celebração prévia, antes 

do início de funcionamento dos cursos, de protocolos com as empresas e outras 

instituições de modo a assegurar-se esta importante dimensão do currículo dos 

Cursos Profissionais.  

Sendo assim, as Escolas têm de estabelecer previamente parcerias com as 

empresas, realizando protocolos que preveem o número de alunos que cada 

empresa acolhe, garantindo entre 600 e 840 horas de Formação em Contexto 

de Trabalho para cada aluno ao longo do ciclo de formação de 3 anos letivos, 

havendo depois lugar a um plano de trabalho específico para cada aluno 

elaborado, acompanhado e avaliado conjuntamente entre a Escola e a entidade 

acolhedora da Formação em Contexto de Trabalho. 

Existe uma distribuição equilibrada entre a componente teórica dos cursos e a 

componente técnica e de formação em contexto de trabalho. 

Esta distribuição tem por objetivo dotar os jovens, não só de competência técnica 

e profissional inerente à profissão a que cada curso dá acesso, mas 

proporcionar-lhes, também, uma forte formação de base que lhes permita serem 
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cidadãos autónomos, com capacidade de pensamento crítico e autonomia que 

os capacite para todas as dimensões da vida. Trata-se de contextualizar o saber 

especializado no saber geral de modo a dar-lhe sentido e operacionalidade 

efetiva. Saber fazer, mas também saber porquê e para quê. 

Além destas 4 componentes é obrigatória, no final do percurso formativo e para 

a sua conclusão, a realização de uma Prova de Aptidão Profissional – PAP, que 

consiste na apresentação e defesa, perante um júri, com elementos externos à 

Escola, que integra representantes das associações empresariais, sindicais ou 

de outras instituições, de acordo com os cursos, de um projeto, consubstanciado 

num produto, material ou intelectual, desenvolvido no âmbito da Formação em 

Contexto de Trabalho, bem como do respetivo relatório final de realização e 

apreciação crítica, demonstrativo de saberes e competências profissionais 

adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem. 

 

5.3.4. O que é estrutura modular?  

  

A estrutura modular das Escolas profissionais constitui uma forma de organizar 

a formação profissional de um modo flexível, tendo implicações ao nível do 

desenvolvimento curricular, da organização da Escola e das práticas 

pedagógicas e tendo ainda subjacente a opção por princípios psicopedagógicos 

estruturantes.   

Parte-se do conceito de módulos como unidades de aprendizagem autónomas, 

mas integradas num todo coeso, que permitem a um aluno/a, um grupo de 

alunos adquirir um conjunto de capacidades, através de experiências ou 

atividades de aprendizagem cuidadosamente concebidas.  

Estas unidades de aprendizagem, os módulos, constituem, pois, componentes 

significativas, completas em si mesmas e simultaneamente interligadas, fazendo 

parte de um todo cuja estrutura interna permite sequências flexíveis. 

A flexibilidade do sistema modular oferece diversas potencialidades, já que 

existem módulos alternativos, diferentes sequencialidades num mesmo conjunto 

de módulos, agregação de um conjunto de módulos a outros módulos 
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constituindo um novo conjunto significativo aos quais a variável ritmo de 

progressão pode ainda introduzir maiores diferenciações, entre outros aspetos.  

Esta flexibilidade presente na estrutura modular, oferece uma grande 

adaptabilidade aos módulos, visível, por exemplo, no modo diversificado como 

alguns defensores de diferentes teorias pedagógicas os abordam, por um lado 

os defensores dos modelos behavioristas do processo da aprendizagem 

defendem as progressões muito graduais, assim como a cuidadosa 

sequencialidade e recompensa dos sucessos através dos créditos; por outro 

lado os defensores da aprendizagem inseridas em correntes 

cognitivo/construtivistas/humanistas utilizam os módulos mais como «um meio 

de salvar a criatividade da tirania dos horários» (Warwick, Davis, 1987). O 

mesmo autor salienta que, cada um, da sua maneira, pode desenvolver uma 

conceção modular fazendo salientar os aspetos que melhor se adaptem ao 

trabalho que quer desenvolver e à sua personalidade. Então, a estrutura modular 

depende do percurso modular, dos processos, das finalidades atribuídas e do 

contexto. Por este motivo, um dos aspetos fundamentais que se torna necessário 

definir, à partida, numa modularização do currículo, será o da identificação dos 

princípios psicopedagógicos adequados à conceptualização modular que se 

pretende implementar, consoante o contexto em que estamos inseridos.  

Concluindo, a estrutura modular das Escolas profissionais constitui urna forma 

de organizar a formação profissional de um modo flexível conforme o nível do 

desenvolvimento curricular, da organização da Escola e das práticas 

pedagógicas. Os módulos são então considerados unidades de aprendizagem 

autónomas integradas num todo coeso, permitindo assim a um aluno ou a um 

grupo de alunos adquirir um conjunto de conhecimentos., capacidades, atitudes 

através de experiências ou atividades de aprendizagem cuidadosamente 

concebidas, respeitando a diversidade e desenvolvimento dos alunos.  

Importa também referir que com esta estrutura modular, tem-se como objetivo 

que os módulos permitam o desenvolvimento das capacidades globais como 

cidadão, pessoa e trabalhador. 
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5.3.5. Modalidades de avaliação: a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa  

  

As duas modalidades de avaliação (formativa e sumativa) assumem funções 

distintas e realizam-se em momentos diferentes. A avaliação formativa realiza-

se ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem, é da responsabilidade 

do Professor ou aluno, diagnostica as dificuldades e respetivas causas e propõe 

processos e estratégias de superação e melhoria. Para além desta ação 

continuada, a avaliação formativa realiza-se também no conselho de turma, pelo 

menos duas vezes por ano, sendo este o momento em que os Professores 

analisam as condições de realização das aprendizagens, as classificações 

atribuídas por cada Professor, a organização pedagógica, os espaços, etc, e 

decide as necessárias alterações e reajustamentos a introduzir no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A avaliação sumativa realiza-se por no final de cada módulo, na escala de 0 a 

20 valores. Esta avaliação só será afixada em pauta quando as competências 

estabelecidas no início de cada módulo tiverem sido atingidas com sucesso. A 

classificação final de cada disciplina ou área disciplinar integrada, definida por 

cada Escola no seu projeto educativo, e registada no plano de atividades é feita 

pela média ponderada de todos os módulos que a integram. 

Concluindo, se por um lado, o objetivo é que em cada módulo o aluno adquira 

conhecimentos/competências específicas, por outro lado, no final da formação 

pretende-se que haja uma formação integral, correspondente ao perfil da saída 

profissional do aluno. 

  

5.4.  O que nos disseram os questionários? 

 

5.4.1. Enquadramento concetual 

 

Os questionários foram lidos e organizados tendo em conta a proposta de 

Vikckers para o planeamento (planificação) do Ensino de uma determinada 

matéria, na disciplina de EF. 
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Este modelo de planeamento do Ensino de determinada disciplina/matéria, 

baseado na estrutura do conhecimento (MEC) mostra-se muito adequado para 

o processo de ensino-aprendizagem em EF, por ter em conta a especificidade 

da matéria “desportiva”, agrupando em categorias “trans-modalidades 

desportivas” os objetivos passíveis de serem alcançados, dando dados 

preciosos para ajudar nas tarefas didáticas: planeamento, realização e 

avaliação. Digamos que é um modelo de planeamento que permite potenciar 

todas as virtualidades educativas do desporto. 

O documento que resulta da aplicação deste modelo de planeamento será um 

documento de apoio e um guião para o Professor, de modo a que este possa 

tomar as melhores e mais eficazes decisões no ato de ensinar. É muito 

importante que o Professor consiga promover uma sequência analisando, 

instruindo, observando, refletindo ou avaliando.  

O MEC subdivide-se em três fases e posteriormente em oito módulos:  

• Análise;  

• Decisão;  

• Aplicação.  

A fase de Análise, tal como o nome indica, diz respeito à análise das 

circunstâncias concretas em que decorre o PEA: implica a recolha e 

sistematização de dados relativos à matéria a ensinar – normalmente uma 

modalidade desportiva – recolha de informações em relação aos alunos 

concretos da turma e recolha de informação relativamente às condições 

materiais para a realização do Ensino – espaço e materiais disponíveis. das 

atividades a desenvolver, começando pela estruturação do conhecimento em 

quatro categorias transdisciplinares do (habilidades motoras, condição física e 

fisiologia, cultura desportiva e os conceitos psicossociais) (módulo 1), seguindo-

se pela análise do ambiente em que se vai inserir (material disponível, condições 

de segurança, etc) (módulo 2), terminando pela análise dos alunos (módulo 3). 

Ou seja, esta fase tem em consideração todo o tipo de conteúdo programático a 

ser abordado no decorrer do ano letivo, tendo em conta o planeamento anual já 

efetuado pela Escola, para que o Professor possa ter uma tomada de decisão 

mais acertada.  
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Na fase de Decisão é importante determinar a extensão e sequência da matéria 

que irá ser lecionada tendo em conta o que a fase anterior analisou. Nesta fase, 

é de extrema importância deter de uma tomada de decisão eficaz, definindo 

objetivos, analisando as melhores formas de avaliação e criando progressões 

ajustadas aos diferentes níveis dos alunos. É composta pelos módulos 4, 5, 6 e 

7.  

A fase de Aplicação resulta de todo o processo anterior e consiste na sua 

aplicação real, ou seja, plano anual, plano da unidade didática, planos de aula, 

entre outros. É uma fase importante pois está sempre sujeita a alterações que 

dependem da evolução positiva ou negativa dos alunos, o que exige ao 

Professor uma boa e constante capacidade de adaptação. Nesta etapa é então 

necessária uma atitude de observação e reflexão constante para que o processo 

de ensino-aprendizagem se concretize. É composta pelo módulo 8. 

  

5.4.2. Os dados 

 

No concernente à primeira questão, que se refere ao que o Professor tinha em 

conta na preparação das suas aulas, as respostas foram bastante diversificadas, 

sendo de um modo geral, pouco concretas, mencionando que planeavam aulas 

de cariz mais prático, indo ao encontro da fase de Aplicação. Por outro lado, 

alguns Professores referem que tinham em conta o nível e as caraterísticas dos 

alunos (“O que mais tenho em conta na preparação é o nível dos alunos da 

turma”), os recursos disponíveis e também o domínio dos conteúdos, aspetos 

estes que estão presentes na fase de Análise. Por fim, foram referenciados 

também aspetos pertencentes à fase de Decisão, mencionando que davam 

atenção à sequência e objetivos dos conteúdos. 

No nosso entendimento, os Professores mencionaram aspetos muito gerais, 

relativos à fase de Aplicação, não referindo tanto aqueles que realmente tinham 

em conta aquando realizavam o planeamento propriamente dito.  

Ainda em relação ao planeamento das aulas, a maioria dos Professores indicou 

que valorizava aspetos distintos aquando planeava as aulas para um curso 

profissional comparativamente a um curso do Ensino Regular. No planeamento 
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de aulas para o Ensino Profissional os Professores mencionaram que tinham em 

conta aspetos relacionados com o futuro dos alunos, direcionando o seu trabalho 

com uma componente mais prática, suscetível de ser aplicada no exercício de 

uma profissão (“Tento que haja mais interação ligada à profissão que vão 

exercer”). 

Subentendemos que a diferenciação ocorre pois, se tivermos em conta que os 

Cursos Profissionais se orientam para uma formação especializada designada 

para o desenvolvimento de uma determinada profissão, os Professores irão ter 

em conta aspetos mais práticos, que habilitem os alunos para essa determinada 

função, o que não acontece no Ensino dito Regular, uma vez que este apresenta 

uma vertente mais geral, não surgindo nenhum afunilamento para nenhuma área 

em específico.  

Relativamente à pergunta pertencente ao parâmetro de avaliação, que 

questionava os Professores acerca da existência ou não de diferenças entre o 

processo de avaliação nos Cursos Profissionais e nos regulares, a maior parte 

afirmou que considera haver diferenças, referindo que a avaliação é mais 

facilitada nos Cursos Profissionais (“Considero que no Ensino Profissional, os 

alunos têm interesses divergentes e maiores dificuldades e por isso, poderá ser 

mais facilitada a sua avaliação”), onde a percentagem de critérios difere (“A 

ponderação nos critérios de avaliação para estes alunos é muito superior aos 

dos alunos do Ensino Regular”), assim como a organização das disciplinas, uma 

vez que nestes o Ensino é constituído por módulos, e onde também são 

subvalorizados os trabalhos práticos. Por outro lado, uma minoria refere que não 

existia diferenças, defendendo que o processo de avaliação é realizado de igual 

forma (“O processo de avaliação é igual; os critérios de avaliação em termos de 

% é que são diferentes”). 

Estas respostas integram-se na fase de Decisão de Vickers (1990) mais 

concretamente na configuração da avaliação. Na nossa análise, 

compreendemos que existe uma maior diferença pois, tal como já referido 

anteriormente, a componente prática nos Cursos Profissionais é subvalorizada, 

uma vez que este tipo de cursos se orienta para o desempenho de uma 
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profissão, apresentando-se assim este aspeto fulcral para o futuro profissional 

dos alunos. 

Na segunda pergunta ainda referente a este parâmetro, as respostas dos 

Professores foram bastante idênticas às da questão anterior, encontrando-se 

todas na fase de Decisão, contudo, sensivelmente metade defende que os 

alunos dos Cursos Profissionais não são beneficiados na avaliação visto que os 

métodos utilizados são distintos assim como os próprios currículos. Por outro 

lado, a outra metade da amostra afirma que os alunos dos Cursos Profissionais 

são beneficiados apresentando vários argumentos, tais como a percentagem 

das atitudes ser superior à dos cursos regulares, a existência de disciplinas que 

não são sujeitas a exame final, valorizando assim mais o trabalho da aula em 

relação aos testes escritos (“Considero que não são beneficiados em relação 

aos alunos do Ensino Regular que terão de se preparar para os exames 

nacionais”).  

A última pergunta colocada aos Professores questionava-os acerca do 

cumprimento dos objetivos dos Cursos Profissionais, onde a maioria mencionou 

que o objetivo era alcançado e apenas três responderam negativamente. Os 

últimos argumentaram a sua resposta referindo que as Escolas não oferecem as 

condições necessárias (fase de Análise), que os seus currículos eram pouco 

adequados possuindo disciplinas com muita exposição teórica e pouco 

direcionadas para a formação profissional do aluno (“Nem sempre é alcançado 

este objetivo porque os conteúdos e objetivos de algumas disciplinas, não se 

direcionam para a formação profissional dos alunos”), enquadrando-se na fase 

de decisão e de aplicação da Vickers (1990). Em contrapartida as restantes 

respostas afirmavam que as matérias Ensino e os objetivos traçados eram 

adequados, orientando-se para a preparação dos alunos para o exercício de uma 

profissão, sendo também mencionado o trabalho do conselho turma como algo 

essencial para o alcance destes objetivos (“Nas competências pessoais também 

há uma grande exigência por parte de todos os Professores do conselho de 

turma”). Estas respostas enquadram-se nas três fases de Vickers (1990), 

Análise, Decisão e de Aplicação. 
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5.5. Conclusões 

 

Após a análise das respostas recolhidas, observámos que os testemunhos dos 

Professores se centram em aspetos muito gerais relacionados com as duas 

tarefas didáticas em “apreço”, planeamento e avaliação. 

Tendo em consideração que tencionávamos constatar a existência, ou não, de 

diferenças no planeamento e na avaliação que os Professores realizam, entre o 

Ensino dito Regular e o Ensino Profissional, só as referências que retratassem 

com algum pormenor, o que realmente implementam na sua prática pedagógica 

tornaria possível compreender se, efetivamente, existem diferenças. Tal não 

aconteceu: os Professores acabaram por ser muito vagos nas suas respostas. 

Apesar do número reduzido de respostas e da pouca especificidade das 

mesmas, relativamente àquilo que pretendíamos aferir, constatámos que a 

maioria dos Professores indicou a existência de diferenças no planeamento, 

dando o corpo a uma ideia prévia, pré-concebida, de que a avaliação no Ensino 

Profissional é mais fácil. Justificam esta realidade, referindo que o Ensino 

Profissional é frequentado por alunos com baixas capacidades cognitivas. 

Na nossa opinião, o Ensino Profissional, com a sua estrutura de planeamento 

modular, encarna uma conceção pedagógico-didática que não ficaria mal nem 

desatualizada no Ensino Regular, uma vez que este alega ter em conta a 

individualidade, o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Ora, este aspeto 

parece-nos não estar presente na prática do Ensino dito Regular, pois todos os 

alunos são obrigados a seguir e a acompanhar o mesmo ritmo de aprendizagem. 

Contudo, embora consideremos que os objetivos dos Cursos Profissionais sejam 

indicados para o desenvolvimento humano e integral do aluno, através deste 

pequeno ensaio e da nossa prática, percebemos que estes objetivos não são 

implementados com clareza pelos Professores que estão encarregues por estes 

cursos. Consideramos, também, que, este facto é percetível através das 

respostas dos Professores, uma vez que a sua pouca especificidade, faz-nos 

depreender que o trabalho de planeamento é quase vago, generalista, 

evidenciando-se também na avaliação que mencionam realizar. Em relação ao 

que é posto efetivamente em prática, pouco ou nada foi discriminado. 
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Posto isto, a nossa crítica insere-se no trabalho de planeamento que deveria ser 

realizado pelos Professores dos Cursos Profissionais e que, se existisse de uma 

forma ponderada e refletida, as suas respostas poderiam ter sido mais 

consistentes e talvez tivéssemos obtido testemunhos mais objetivos que 

demonstrassem aquilo que os Professores realmente planeiam e aquilo que é 

posto em prática. 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS PARA O 

FUTURO 
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6.1. E agora? Já acabou? 

 

Começo por responder à pergunta que fiz anteriormente. O EP foi uma fase da 

minha vida que terminou, mas que estará sempre presente no meu futuro. 

Depois de finalizar este ano, afirmo com toda a convicção que quero continuar 

nesta área, quero continuar o meu trabalho como docente em Educação Física. 

Ainda hoje olho para trás e recordo a minha inscrição na FADEUP, na 

licenciatura, mas já com sonho de ser Professor em mente. Chegam ao fim cinco 

anos de grande formação repletos de experiências, ensinamentos e 

conhecimentos em diferentes áreas, não esquecendo também a forte relação 

com alguns Professores e colegas. 

Este ano de EP foi, sem dúvida, o auge do meu percurso académico, era o 

momento que mais ansiava, ia ter a oportunidade de sentir o que é ser Professor. 

Realmente, não podia ter ficado mais satisfeito, já que consegui pôr em prática 

os meus conhecimentos, tive diversas experiências que me aumentaram o nível 

de conhecimento e formação nesta área, assim como pude ter enorme liberdade 

para orientar e dirigir a minha própria turma. 

Para o desenvolvimento destas minhas capacidades e conhecimentos, foi 

essencial o envolvimento de todos os elementos do núcleo de estágio. Todas as 

reuniões, observações, ou até mesmo as discussões construtivas representaram 

meios para a resolução de muitos problemas que nos eram levantados no 

decorrer do EP e na nossa atividade diária enquanto docentes. Destaco das 

reuniões com a minha Professora Orientadora, uma frase dita pela mesma que 

me fez refletir: “O Professor torna-se Professor”. 

Foi sem dúvida um ano enriquecedor, cheio de altos e baixos. Creio que o 

estágio profissional é o ponto de partida de qualquer estudante aspirante à 

docência e eu não fujo à regra. Fui vivendo momentos de grande alegria, mas 

também de frustração e impotência por não conseguir atingir certos objetivos, 

passando também por um caminho de motivações e desmotivações devido à 

forma como o estágio está planeado, assim como de algumas 

eventualidades/imprevistos que foram surgindo ao longo do estágio. 
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Para mim a construção deste relatório teve um peso fulcral no entendimento do 

meu próprio estágio porque me permitiu estender a reflexão a tantos outros 

temas extra-aula e a compreender as suas interligações que tornou esta 

experiência ainda mais enriquecedora, alargando assim as minhas 

potencialidades, os meus limites e as minhas possibilidades quer a nível pessoal 

como profissional. 

Relativamente aos meus alunos das turmas partilhadas (Curso de Gestão 

Desportiva) pretendi que estes tivessem um conhecimento claro nas diferentes 

modalidades desportivas, despertando nestes o interesse para as mesmas. 

Quanto aos alunos da minha turma residente (Curso de Apoio à Infância), o meu 

objetivo não foi tanto o referido anteriormente, mas sim, tentar sensibilizá-los 

para a importância que podem ter no futuro, através de várias experiências 

vividas ao longo das aulas. Em ambos os contextos, a transmissão de valores 

foi algo em que me baseei, de forma a tentar formar jovens mais humanos e 

completos. 

Ao nível das expetativas para o futuro, apesar das perspetivas ao nível do Ensino 

não serem favoráveis para os mais novos, espero um dia poder voltar a estar no 

papel de Professor, contribuindo para a valorização da disciplina. Sei que no 

Ensino Público, por agora não devo conseguir lugar, mas gostava de arranjar 

uma oportunidade no Ensino Privado. Na área do Desporto, temos de estar 

abertos e flexíveis a qualquer proposta. Penso que uma das hipóteses para o 

meu futuro poderá passar por lecionar algumas horas numa Escola/Colégio, e 

também continuar a dar treinos de ténis e futebol.  

Concluo, resumindo o meu ano de estágio em três palavras: crescimento, 

experiências e único. 
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Anexo I – Ficha de Caracterização Individual do Aluno 
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Anexo II – Ficha de Visualização do Documentário 

Nome:           Nº:  

Data:            

1. Pequena síntese do documentário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contributo deste filme para o estudo do módulo de Complexos Desportivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comentário final sobre o documentário: 
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Anexo III – Ficha de Visualização do Filme 

 

Relatório da visualização do filme: 

“Wimbledon – Encontro Perfeito”  

 

 

1. Pequena síntese do filme: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ideia ou mensagem central do filme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Contributo deste filme para o estudo do módulo de Ténis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comentário final sobre o filme: 
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Anexo IV – Orientações para as sessões a dar pelos alunos 

Orientações para as sessões a dar pelos alunos: 

1. No quadro abaixo representado, estão presentes as datas em que cada grupo 

irá apresentar a sua sessão. 

2. Cada sessão tem a duração de 30 minutos. 

3. Durante a sessão, todos os alunos têm de realizá-la, excepto os que estão a ser 

“Professores” 

4. O grupo responsável pela aula tem como funções: explicar os 

exercícios/conteúdos, exemplificar os exercícios/conteúdos (se necessário), 

montar os exercícios e arrumar o material. 

5. Relembro que podem ver qual o material que têm ao vosso dispor na sala do 

material no pavilhão. 

6. Procurem realizar exercícios diferentes dos habituais, aproveitando a vossa 

criatividade, de forma a ficarem com um maior “leque” de exercícios e 

experiências. 

7. No dia em que vão dar a sessão, têm de levar para entregar ao Professor uma 

folha com os seguintes elementos: Número e Nome dos constituintes do 

grupo, explicação breve dos exercícios/conteúdos, duração de cada exercício, 

material necessário. 

8. Os “Professores” que vão dar a sessão, se quiserem, podem levar apito e 

relógio de forma a ajudar durante a mesma. 

9. Lembrem-se que desta vez irão ser avaliados individualmente e não em grupo. 

 

 

 

Data Grupos 

17 janeiro (4ª feira) Grupo 1 e Grupo 2  

19 janeiro (6ª feira) Grupo 3  

24 janeiro (4ª feira) Grupo 4 e Grupo 5 

26 janeiro (6ª feira) Grupo 6  

2 fevereiro (6ª feira) Grupo 7 
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Anexo V – Foto da Sala de Aula 
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Anexo VI – Poster Palestra Futebol na Promoção de Estilos de 

Vida Ativos e Saudáveis 
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Anexo VII – Questionário 
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