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RESUMO 

 

 Este Relatório de Estágio baseia-se no relato das minhas vivências mais 

distintas ao longo deste ano de Estágio Profissional. A reflexão acerca das 

mesmas permitiu-me expor de uma forma cuidada e pormenorizada os 

momentos que mais contribuíram para a minha evolução e crescimento 

enquanto professor, mas também enquanto Homem. 

 O estágio profissional decorreu na Escola Secundária Augusto Gomes 

em Matosinhos, num núcleo de estágio constituído por 3 elementos. O 

acompanhamento deste foi realizado por uma professora da escola, 

denominada de Professor Cooperante, e por um professor orientador, que é o 

professor da Faculdade. 

 O presente relatório está organizado em 6 capítulos: O primeiro é 

referente à “Introdução”. O segundo capítulo, “Dimensão Pessoal”, refere-se ao 

meu trajeto percorrido durante a vida e o que me fez chegar à carreira de 

professor, bem como às expectativas e objetivos para este estágio profissional. 

O terceiro capítulo refere-se ao “Enquadramento da Prática Profissional”, onde 

abordo questões do trâmite legal do estágio, o contexto em que é inserido, a 

importância da capacidade reflexiva do professor e em que consiste o “bom 

professor”. O quarto capítulo denomina-se “O Trajeto Percorrido”, e relato todos 

os momentos mais marcantes desta minha etapa profissional, tendo em conta 

as seguintes áreas: Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, a Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade e a Área 4 – Desenvolvimento Profissional, tendo como base as 

reflexões realizadas durante todo o ano letivo. No quinto capítulo, “Conclusão e 

o Futuro”, relato o meu sentimento em relação a este Relatório e às minhas 

perspetivas futuras. No sexto e último capítulo é apresentado o estudo 

“Perceção dos alunos acerca das qualidades do “bom professor” de Educação 

Física – Comparação entre o 3º ciclo e o ensino secundário”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; BOM 

PROFESSOR; REFLEXÃO 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this report is to tell the story of my most distinct 

experiences occurred this year, during my Professional Internship. The 

reflection about them allowed me to expose in a careful and detailed way the 

moments that contributed the most to my growth and evolution as a teacher, but 

also as a Man. 

  The Professional Internship took place at Escola Secundária Augusto 

Gomes, in Matosinhos, in a training group formed by 3 elements. The process 

was monitored by a school teacher, referred to as Cooperating Teacher, and a 

university professor, referred to as Supervisor. 

 This document has six chapters. The first one is related to the 

“Introduction”. The second one “Personal Dimension” refers to my path during 

life and explains who I decided to become a teacher. Furthermore it contains 

my expectations and goals for this Internship. The third chapter refers to 

“Professional Practice Frameworks”, where I discuss legal issues of the 

Internship, as well as the importance of reflective capacity of teacher and what 

is, theoretically, a “good teacher”. The fourth chapter is called "The Path 

Traveled", and it brings up all of the most memorable moments of this 

professional stage, concerning  the following areas: Area 1 - Organization and 

Management of Teaching and Learning, the Area 2 and 3 – Participation in 

School and Community connections and Area 4 - Professional Development, 

based on the reflection made during all year.  In the fifth chapter, "Conclusion 

and Future", I mention my feelings regarding this report and my future 

prospects. Finally, in the sixth chapter is presented the study "Perception of 

students about the qualities of Physical Education "good teacher" - Comparison 

between education grades”. 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; GOOD TEACHER; PHYSICAL 

EDUCATION; REFLECTION. 
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1. INTRODUÇÃO 
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 Este documento foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional (EP), 

unidade curricular dos 3º e 4º semestres do 2º ciclo de estudos, conducente ao 

grau de Mestre de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 O meu EP decorreu na Escola Secundária Augusto Gomes (ESAG), 

situada em Matosinhos. O núcleo de estágio era formado por três elementos, 

para além de mim, o José Rodrigues e a Liliana Santos, tendo o mesmo sido 

acompanhado pela Professora Cooperante (PC), Camila Vasconcelos e pelo 

Professor Orientador José Mário Cachada. 

 Assim, segundo Matos (2011, p. 3) nas normas orientadoras da unidade 

curricular do Estágio Profissional, “o EP tem como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade”. Este constitui, 

portanto a vertente prática da formação do professor, sendo este o primeiro 

momento enquanto profissional do ensino para os que enveredam por esta 

vertente. Esta etapa integra o estudante-estagiário no contexto escolar, 

fazendo-o vivenciar momentos reais no terreno mas de uma forma 

supervisionada para que a sua experiência tenha um suporte realizado por 

pessoas mais experientes que nos ajudam a polir o nosso “eu” professor. 

 A nossa formação enquanto professores não termina por aqui, aliás, 

considero que este momento é apenas o final do meu início da minha formação 

enquanto pedagogo da Educação Física. 

 Durante este ano letivo cresci com uma turma do 11º ano e com outra do 

10º ano do ensino profissional. Foram as reflexões, as experiências e as 

práticas com estas que culminaram neste relatório explícito sobre como foi a 

minha evolução e desenvolvimento durante esta etapa tão importante da minha 

carreira e, consequentemente, da minha vida. 

 Com este EP é pretendido que o professor adquira as competências 

necessárias para que se torne um profissional reflexivo, de forma a que através 

destes momentos consiga melhorar e evoluir, tornando-se assim um professor 

melhor a cada momento que vai surgindo na sua carreira. 

 Tento neste relatório transmitir de forma clara aquilo que fui sentindo e 

vivendo durante o ano de Estágio. Sei que poderei tornar-me demasiado 
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descritivo em alguns assuntos e momentos mas não os poderei abordar de 

outra forma, para não correr o risco de algo me escapar. Desta forma, a 

compreensão por parte de quem o lê torna-se mais pragmática, aumentando o 

seu interesse na leitura do mesmo. 

 O documento que se segue está organizado em 6 capítulos. O primeiro 

é este e refere-se à “Introdução”, onde enquadro de uma maneira generalizada 

o EP e o caracterizo, explicitando qual a finalidade deste relatório e descrevo a 

estrutura do mesmo. 

 O capítulo segundo denomina-se “Dimensão Pessoal”, e reflito acerca 

do meu trajeto, revelando-o desde o início do meu ser até ao momento no qual 

me encontro. Abordo também as expectativas para este EP e quais os meus 

objetivos para esta etapa da minha vida. 

 O “Enquadramento da Prática Profissional” é o terceiro capítulo. Reflito 

sobre o enquadramento legal deste estágio, caracterizando também o núcleo 

de estágio, a escola e as turmas que me acompanharam neste processo. 

Neste capítulo relato a importância que considero ter a capacidade reflexiva do 

professor, bem como as características do “bom professor”. 

 O quarto capítulo tem como nome “O Trajeto Percorrido” e relato todos 

os momentos mais marcantes desta minha etapa profissional, tendo em conta 

as seguintes áreas: Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, a Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade e a Área 4 – Desenvolvimento Profissional. Nesta capítulo, tenho 

como base as reflexões realizadas durante todo o ano letivo. 

 No quinto capítulo “Conclusão e o Futuro” relato o meu sentimento 

relativamente à elaboração deste relatório e à conclusão deste meu ano de 

estágio. Revelo também o que perspetivo para o meu futuro após esta 

experiência. 

 No sexto capítulo, e último, apresento o estudo “Perceção dos alunos 

acerca das qualidades do “bom professor” de Educação Física – Comparação 

entre o 3º ciclo e o ensino secundário”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DIMENSÃO PESSOAL 
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2.1. Identificação e Como Cheguei Até Aqui 

 

“…E aqueles que por obras valerosas 

Se vão da lei da morte libertando.” 

Luís de Camões (1971, p. 6) 

 

 Começo então este capítulo com uma frase mui célebre da nossa 

história e que me marcou desde o primeiro dia que a li. Sempre senti que era 

aquilo que pretendia para a minha vida, pois só assim esta faria algum sentido. 

E aos poucos fui crescendo e aprendendo com o que a vida me deu e senti que 

a melhor maneira de realizar estas “obras valerosas” era trabalhar com 

pessoas, de preferência com as pessoas mais novas, os ditos jovens. Sei que 

se o meu contributo para estes for positivo e com valor, estarei sempre 

presente nas suas vidas, passando estes meus valores de geração em 

geração, conseguindo assim “da lei da morte” me ir libertando.  

 Esta minha aproximação das pessoas poderia então ser realizada de 

várias formas, mesmo com jovens, muitos outros caminhos poderiam ter sido 

escolhidos que não este. Mas desde a minha infância mais longínqua que 

tenho esta grande paixão, o Desporto. 

 Desde a escola primária que pratico desporto, estudei no Jardim Escola 

João de Deus (escola onde curiosamente lecionei este ano, por nos 

emprestarem o pavilhão, devido à falta mesmo na que era professor estagiário) 

e desde os meus 4 anos que tenho a disciplina de Educação Física. Aos 7/8 

anos já praticava Futebol no meu clube, Leixões Sport Clube (LSC), logo de 

seguida, e devido ao pouco gosto que a minha mãe tinha pelo Futebol, 

comecei a praticar Karaté até aos 10 anos de idade, pois eu sentia que não 

conseguia parar de fazer desporto e apoiavam-me nesse sentido. Até aos 12 

anos vivenciei muitas experiências desportivas, na busca da minha modalidade 

de eleição: voltei a jogar Futebol no LSC, mas já era “tarde”, e as crianças da 

minha idade que lá se encontravam já eram uns “profissionais”; experimentei 

então o Andebol, modalidade que até gostei inicialmente, mas na qual não 

havia um escalão que se adequa-se à minha idade; e voltei a experimentar 
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Futebol, num outro clube, cujos horários eram incompatíveis, vivenciando esta 

experiencia durante apenas uma semana. Em 1997, comecei a jogar Voleibol 

na praia, e aqui o “bichinho” nasceu. Em 1998, iniciei a minha atividade 

enquanto jogador de Voleibol no LSC, e foi assim descoberta a minha vocação 

e grande amor da minha vida. Desde essa data até aos dias de hoje continuo 

ligado à modalidade e sempre no mesmo clube. Percorri todos os escalões, 

desde minis até chegar ao escalão sénior. Após a minha subida ao escalão 

sénior estreei-me na carreira de treinador, com 19 anos e mantendo esta 

atividade até aos dias de hoje. Dos 19 aos 21 joguei a nível sénior noutros 

clubes acumulando com as minhas funções de treinador.  

Foram todos estes anos ligados ao desporto que fizeram de mim o que 

sou hoje.  

 No currículo desportivo trago diversos títulos regionais e nacionais como 

jogador e como treinador, diversas experiências em torneios internacionais e 

estágios em equipa, tenho até já um prémio individual enquanto treinador, do 

qual muito me orgulho. No entanto, não foram só os títulos e as coisas boas a 

nível desportivo que me fizeram enveredar por esta área. Os momentos 

passados, bem como os ensinamentos foram demasiado importantes. As 

amizades que criei, o que aprendi com os grupos que fui tendo foram moldando 

a minha maneira de estar, sendo esta a maior experiência da minha vida, e 

com tudo isto aprendi a ser feliz. Posto tudo isto, a minha envolvência era 

demasiado grande para que eu deixasse o desporto pelo que cresci e aprendi 

com este. Para além disto, a vontade de ver crescer o “meu” desporto foi 

fundamental, e sentir que poderia contribuir para isso ajudando os mais novos, 

lembrando-me das amizades criadas no mesmo contexto, foi o ponto-chave na 

minha decisão de enveredar neste curso, que tomei após alguma controvérsia. 

 Andemos então um pouco atrás para explicar o meu caminho até aqui. 

Já foi contada a minha história, muito por alto, no mundo do desporto e a minha 

paixão pelo mesmo, mais concretamente pelo Voleibol, falta agora o meu 

trajeto académico, para melhor ser entendida a minha escolha.  

 Estudei na ESAG – a mesma onde fui professor estagiário, o que não 

deixa de ser um facto curioso –  sem nunca ter ficado retido. Desde miúdo que 
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gostava das engenharias, mas apenas como uma curiosidade, no entanto essa 

ideia foi crescendo na minha cabeça, também sob grande influência familiar. 

Todavia, a minha ideia de ser treinador e de estar ligado ao desporto falou 

sempre mais alto. Entrei no Instituto Superior de Engenharia do Porto quando 

terminei o 12º ano, e comecei a estudar Engenharia Mecânica. Liguei-me à 

praxe e fiz bons amigos, aspetos que contribuíram bastante para a minha 

formação. O único problema eram mesmo as aulas, desmotivantes e sem 

interesse. Fui fazendo algumas disciplinas, mas sempre com médias 

baixíssimas. Ao fim do meu primeiro ano de engenharia, tinha 4 disciplinas 

feitas em 12 possíveis. Nessas férias aproveitei e tirei o curso de treinador de 

Grau 1, na Federação Portuguesa de Voleibol, e mais uma vez o meu amor 

pelo desporto “falou mais alto”. Comecei a treinar o escalão de minis nesse 

mesmo ano. Um desafio gigante, tendo em conta que o meu primeiro treino de 

sempre tendo 19 anos e sem experiência, me colocaram perante 46 crianças 

dos 6 aos 11 anos e disseram “faz o melhor que conseguires”. “Lançaram-me 

aos lobos” mas fizeram-me crescer 

Voltando ao percurso académico, cumpri mais dois anos de engenharia 

sem sucesso e a minha vontade de crescer, de saber mais, e de evoluir no 

desporto aumentava. No início do terceiro ano tomei então a decisão mais 

importante da minha vida até hoje: deixar engenharia, confrontar a minha 

família com isso, fazer exames nacionais e pré-requisitos e tentar ingressar no 

que deveria ter realizado três anos antes, naquela que é a melhor faculdade de 

desporto do país. Arrisquei, mas a vida é feita de riscos e ainda bem que o fiz, 

pois foi com sucesso que tal aconteceu. 

 No ano de 2007, iniciei o meu trajeto académico na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Terminei a licenciatura em 

Janeiro de 2011, com especialidade treino desportivo de Voleibol. Muito 

aprendi e evolui nestes anos, conheci pessoas que me foram tornando mais 

rico em sabedoria, e confesso, que a minha experiência anterior noutro curso 

superior foi fundamental para a forma como encarei, dediquei e percebi este 

meu novo curso. Após licenciado, optei pelo Mestrado em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário. Apesar de desejar o Mestrado em 
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Alto Rendimento, ponderei as portas que ambos poderiam abrir e após alguma 

ajuda de professores como a Dra. Isabel Mesquita, a decisão foi para aquela 

que aparentemente me traria um pouco mais de segurança no futuro, mas isso 

só mesmo o futuro me dirá. 

 Hoje estagio na escola onde ingressei quando comecei a minha prática 

de voleibol federado, naquele longínquo 7º ano em 1998. A vontade de ensinar 

aos miúdos a importância do desporto e tudo o que eles têm a ganhar com isso 

está mais uma vez a ser posta em prática, agora num contexto diferente, mas 

sempre com o mesmo objetivo: marcar a diferença de uma forma valorosa, 

para que da “lei da morte” me vá libertando. 

 

2.2. Expectativas e entendimento relativo ao EP 

 

“...só voa quem se atreve a fazê-lo.” 

Sepúlveda (2010, p.137) 

  

 As minhas expectativas em relação ao EP eram elevadas, dado que 

sentia que após três anos de licenciatura, mais um de mestrado e 6 anos de 

treinador de uma modalidade, a minha formação e experiência me permitiam 

transmitir da melhor forma os conteúdos, os princípios e acima de tudo o “saber 

estar” pretendido, que era um aspeto fulcral para o bom desenvolvimento das 

aulas. Todavia, sabia também que este novo desafio não seria fácil. Apesar da 

experiência atrás referida que já possuía, a condição de professor de uma 

escola é um contexto completamente diferente, com uma enorme 

heterogeneidade de formas de estar e de gostos. Embora o contacto já obtido 

com turmas deste género aquando das didáticas específicas no primeiro ano 

deste mestrado já me ter dado a oportunidade de vivenciar algumas situações, 

esse contacto foi muito superficial e esporádico, pelo que o estágio consistiu na 

minha verdadeira estreia na profissão.  

 Como já referido, esta era uma etapa a ultrapassar para entrar na minha 

carreira de docente, como tal esperava conseguir aplicar todos os 

conhecimentos obtidos em toda a minha experiência, pois o EP baseia-se nisso 



11 
 

mesmo, em usufruir dos conhecimentos adquiridos para decidir melhor no 

contexto real. Expectava, então, conseguir ter um estágio em que me dava 

espaço para crescer já que como diz Caires (2001, p. 21): “neste modelo, a 

aprendizagem é concebida basicamente como uma experiência de crescimento 

pessoal, implicando a reflexão do aluno sobre o impacto das suas experiências 

de vida na sua prática profissional”. O papel do orientador de estágio seria 

crucial para que tal acontecesse e, seguindo o pensamento da mesma autora 

em relação “entre uma das suas principais responsabilidades surge a criação 

das condições necessárias à promoção do desenvolvimento pessoal do aluno 

(professor estagiário) de forma a que, ao resolver as suas próprias crises 

pessoais, este possa estar melhor apetrechado para ajudar os outros a resolver 

as suas.” (Idem).  

 Contava por tudo isto, ser um professor reflexivo, debruçando-me 

sobre cada aula e melhorando o que considerava que não deveria ter 

errado. A minha preocupação não seria o erro propriamente dito, sei que 

tinha de errar, pois considero que este faz parte da evolução humana. O 

importante seria perceber qual a origem desse erro, para que 

conseguisse modificar a sua origem, para que numa próxima o erro não 

fosse da mesma natureza. O que pretendia era ir ao encontro dum o ensino 

reflexivo que implicava uma preocupação ativa com objetivos e consequências 

(Albuquerque et al., 2005). Ainda segundo os mesmos autores, este tipo de 

ensino combina a capacidade de questionar, com atitudes de espírito aberto, 

desta forma os professores terão continuamente de regular avaliar e rever 

frequentemente a sua prática. 

 A minha postura enquanto professor passava também por esta filosofia, 

dar espaço ao aluno para errar, pois sinto que é a melhor forma de aprender. 

Como diz a frase de início de capítulo, só voa quem se atreve a fazê-lo, como 

tal sinto que se amputarmos a possibilidade de erro do aluno, este terá receio 

de arriscar para não errar, diminuindo deste modo a capacidade de evoluir. 

Pretendia então dar espaço ao aluno, para que depois do erro o mesmo 

conseguisse refletir acerca deste, ficando um pouco mais consciente da sua 

ação seguinte e onde teria de melhorar. 
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 Para além de tudo isto, contava ser um professor presente, transpor a 

minha maneira de ser a nível pessoal, para o meu “eu” profissional, sou uma 

pessoa divertida, que gosta de utilizar o humor com frequência e com regras, 

sentia que não faria sentido se agisse de outra forma. Apesar de assertivo, e 

não permitindo quaisquer faltas de respeito e de educação (considero estes os 

pontos-chave para um bom ambiente e sucesso de uma aula), pretendia ser 

próximo e bem-disposto com os meus alunos, esperando que esta minha 

postura de vida e de professor me ajudasse a marcar um bocadinho a vida de 

cada aluno pela positiva, tanto no contexto de aula, bem como fora dele, se 

assim fosse possível. Esperava ser um professor que os alunos pudessem 

contar em qualquer altura. 

Para além da ajuda do Professor Orientador e mais ainda da PC já 

referidos atrás, seria crucial para o meu sucesso enquanto professor, a minha 

relação, troca de ideias e feedbacks dos meus colegas do núcleo de estágio 

(NE), a Liliana Santos e o José Rodrigues. Estes, como estavam no mesmo 

momento que eu, ajudar-me-iam a refletir sobre a minha condição de professor, 

percecionando erros, que por vezes nos passam despercebidos. 

Abordando agora as expectativas que teria em relação a cada turma, 

começo pela do 11º ano que demonstrou inicialmente ser empenhada, ou seja, 

realizava de forma afincada todos os exercícios propostos. Desta forma, 

permitiam-me ter a possibilidade de planear exercícios e conteúdos mais 

complexos, aumentando-me, por outro lado, a responsabilidade de os manter 

motivados e empenhados até ao final do ano letivo. Esperava com isto realizar 

aulas dinâmicas, motivadoras e que se enquadrassem com o grau de exigência 

de cada um. Era também uma turma unida, e sem dúvida que esperava tirar 

proveito disso. 

A turma do 10º ano era de um curso profissional e eram referenciados 

como uma turma com mau comportamento. Inicialmente, tal não se foi sentindo 

nas aulas de Educação Física. Não obstante, era uma turma que iria exigir 

mais de mim, pois era uma turma que não se conhecia – como tal menos unida 

– e com comportamentos diferentes. O objetivo de proximidade mantinha-se, 

no entanto, sabia que iria ser preciso uma forma de estar diferente, mais 



13 
 

assertivo numa fase inicial, não dando muito espaço para que surgissem 

comportamentos desviantes. Um desafio maior, e apesar de mais difícil, seria 

também mais interessante. Nesta turma, cada professor estagiário lecionaria 

um módulo, como tal esperava conseguir manter o controlo da turma quando 

fosse a minha vez, mantendo-os dentro das regras já atrás referidas e das 

quais não abdiquei. 

Esperava que com este ano de estágio conseguisse aprender a lidar 

com diversas situações que não nos ensinam. Sei que teria que errar – embora 

não o quisesse fazer demasiadas vezes – mas desta forma poderia refletir com 

o intuito de remediar os problemas pois como já referi, só com o erro é que 

conseguimos aprender.  

Esperava ser o professor que sempre idealizei ser. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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3.1. Enquadramento Legal, Institucional e Funcional do Estágio 

Profissional 

 

 O EP, imperante na nossa faculdade, enquadra-se na legislação 

específica acerca da Habilitação Profissional para a Docência, funcionando 

esta como estrutura e suporte legal, institucional e funcional a que o EP 

obedece. 

 No que à legislação diz respeito, o modelo de EP adotado pela FADEUP 

no presente ano letivo, 2012/2013, rege-se pelos princípios decorrentes das 

orientações legais que constam do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março, que 

tem como base a concretização do Processo de Bolonha, e atualizado pelo 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, que “define as condições 

necessárias à obtenção de habilitação profissional para a docência num 

determinado domínio e determina, ao mesmo tempo, que a posse deste título 

constitui condição indispensável para o desempenho docente, nos ensinos 

público, particular e cooperativo e nas áreas curriculares ou disciplinas 

abrangidas por esse domínio” (Ministério da Educação, 2007, p. 1320). 

 Esta estrutura e seu funcionamento têm em conta, para além do já 

referido, o Regulamento geral dos segundos Ciclos da UP, o Regulamento 

geral dos segundos ciclos da FADEUP, tal como o Regulamento do Curso de 

Mestrado em Ensino de Educação Física. O EP é uma unidade curricular que 

decorre nos terceiro e quarto semestre do segundo ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Educação Física da FADEUP, ciclo que 

habilita para a docência da Educação Física e Desporto nos Ensinos Básico e 

Secundário. 

 Em termos práticos, o EP é realizado num Núcleo de Estágio, no meu 

caso constituído por 3 estudantes estagiários, com acompanhamento conjunto 

de um professor Orientador da Faculdade e um professor Cooperante da 

Escola, sendo que os estudantes estagiários ficam responsáveis pelo processo 

ensino-aprendizagem de uma ou mais turmas dos ensinos básico, secundário 

ou profissional, e consequentemente têm a seu cargo a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino. As competências exigidas 
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para nos guiar a um ensino da Educação Física (EF) de qualidade, remetem-

nos ao Perfil Geral de desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 

240/2001 de 17 de agosto) e tendo por base as seguintes áreas de 

desempenho: I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; II. 

Participação na Escola; III. Relação com a comunidade; IV. Desenvolvimento 

profissional. Todavia, a(s) turma(s) são atribuídas ao professor Cooperante, 

sendo este o responsável pela(s) mesma(s).  

 Todas as tarefas do processo, como a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação do ensino-aprendizagem são acompanhadas e 

supervisionadas pelo professor Cooperante, em interação com o professor 

Orientador. 

 Os nossos primeiros passos enquanto professores são realizados sob 

acompanhamento de ambos atrás referidos, que têm a função de nos guiar e 

ajudar (Albuquerque et al., 2005). O Professor Cooperante é um elemento de 

maior destaque já que, tal como realça Silva (2009), é este que interage de 

forma mais direta e sistemática com o estagiário. Assim, o PC apresenta-se 

como um formador de professores, que deverá ser uma pessoa justa, 

inspiradora de confiança, honesta, compreensiva, exigente, disponível, 

competente e amiga, assumindo a responsabilidade de conduzir e induzir o 

estagiário a uma reflexão dos atos pedagógicos e das relações estabelecidas 

(Albuquerque et al., 2008). Silva (2009) afirma também que o Professor 

Cooperante deverá ser o líder natural do NE, criando as condições necessárias 

ao sucesso dos seus discípulos. 

 No meu caso em concreto, a convivência quase diária com a PC teve 

um papel de fulcral importância na minha evolução quer nas situações de 

ensino-aprendizagem bem como na minha capacidade reflexiva. A sua 

exigência e competência quando interligadas com a sua disponibilidade e 

amizade, ajudaram-me a construir melhor o meu “eu” professor, definindo aos 

poucos a minha maneira de ser dentro e fora das aulas, nunca esquecendo 

nem me afastando da minha personalidade. O contacto com todo o NE nas 

reuniões semanais formais bem como algumas reflexões informais em conjunto 

contribuíram de igual forma para este meu crescimento. 
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3.2. A Minha Escol(h)a de Sempre: Escola Secundária Augusto 

Gomes 

 

 Apesar de todo o trajeto curricular anteriormente percorrido, este foi o 

momento em que tive de tomar uma decisão mais diretamente relacionada com 

o meu estágio. Todavia, essa decisão já teria sido tomada muito antes, pois 

desde que ingressei no curso de EF que senti que seria a escolha mais 

acertada vivenciar a minha primeira experiencia enquanto professor na escola 

onde estudei durante seis anos, já que foi uma fase marcante no meu 

desenvolvimento e crescimento enquanto Homem. Por isso, e tendo também 

em conta que já conhecia o meio envolvente, a comunidade escolar e as 

características da população, cuja opinião era bastante positiva, seria então a 

opção mais válida e racional.  

 A ESAG foi então a minha primeira opção e nesta ingressei no meu ano 

de estágio. 

 A ESAG é uma escola do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino 

secundário no concelho e freguesia de Matosinhos, situada na Rua de Damão. 

Tendo em conta que a escola tinha uma tradição artística e era, por isso, 

referenciada, o nome da mesma homenageia o pintor Augusto Gomes (1910 – 

1976), que na sua vasta obra aborda a temática da terra e das suas gentes e 

que nasceu e acabou por falecer nesta mesma cidade,. 

 A ESAG nasce oficialmente na atual localização em 1972, e tinha a 

designação de Liceu Nacional de Matosinhos. A acessibilidade à escola é 

elevada tendo uma saída da autoestrada direta para a mesma, paragens de 

autocarro e metro também próximas, o que facilita a frequência de alunos de 

todas as freguesias e de outros concelhos (como por exemplo, Porto e Maia). 

 No âmbito do projeto de intervenção da empresa Parque Escolar, a 

escola esteve durante o ano letivo em processo de requalificação do edifício 

escolar. Apesar de grande parte dos espaços estarem já concluídos, o edifício 

que à Educação Física diz respeito começou a ser demolido no final da 

segunda semana de aulas, como tal apenas 4 aulas foram lecionadas no 
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mesmo. Este facto condicionou seriamente a realização das aulas. As 

alternativas a esta foram apresentadas 2 semanas depois, sendo elas o Campo 

sintético de futebol de 5 presente na Junta de Freguesia de Matosinhos, que se 

localizava a cerca de 100 metros da escola, o Pavilhão do Colégio Jardim 

Escola João de Deus que era em frente à escola e o parque de estacionamento 

exterior das piscinas municipais que se situa ao lado da escola. A partir de 

março encontrou-se outra solução para toda a escola e as aulas eram 

lecionadas nos pavilhões da Escola Secundária João Gonçalves Zarco 

(ESJGZ), que se localiza a cerca de 10 minutos da ESAG ou em alguns 

horários nas piscinas municipais. 

 Abordando mais concretamente cada caso, a utilização do campo 

sintético estava condicionada às questões climatéricas, visto que era um 

campo exterior, e tendo em conta que tivemos um ano bastante chuvoso, as 

aulas destinadas a este espaço nem sempre foram possíveis de realizar.  

 O mesmo problema se colocava aquando da realização das aulas no 

parque de estacionamento das piscinas municipais. Para além deste problema, 

as condições do mesmo não eram as melhores, como era de prever, e 

colocava a integridade física dos alunos em risco. O chão era de paralelo e um 

pouco inclinado em algumas partes. Como tal, por questões de segurança, as 

aulas deixaram de ser lecionadas neste espaço no início do segundo período. 

 O pavilhão do Jardim Escola João de Deus estava condicionado devido 

à sua ocupação pelas turmas desta escola. Apenas com a turma do 10º ano do 

Ensino Profissional foi possível realizar aulas neste espaço. Era um espaço 

pequeno, no entanto ideal para lecionar Dança e Ginástica, como veio a 

acontecer, tendo ainda a vantagem em relação aos outros o facto de ser 

coberto. Acabou por ser de grande utilidade para a conclusão de todos os 

módulos da turma do Ensino Profissional.  

 Em março, e após várias promessas camarárias de resolução do 

problema da falta de pavilhão para lecionação das aulas de Educação Física, o 

grupo de EF em conjunto com a direção da escola, e após aval da Câmara 

Municipal, apresentaram duas novas alternativas para a lecionação das aulas 

para todas as turmas da escola. Cito para todas as turmas da escola, pois até 
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este momento todos os espaços disponíveis a prioridade era para os núcleos 

de estágio (da FADEUP e do Instituto Superior da Maia) quando estes tinham 

aulas para lecionar. A partir daqui, conseguiu-se elaborar um roulement para 

todas as turmas, no entanto as aulas foram reduzidas para metade, ou seja, 

todas as turmas da escola teriam apenas um bloco de 90 minutos por semana. 

Apesar da redução de horário, penso que foi a situação mais justa para todos 

os alunos.  

 O nosso NE não realizou nenhuma aula nas piscinas municipais, devido 

à incompatibilidade de horários, todavia a partir deste momento as aulas foram 

realizadas nos pavilhões disponíveis da EJGZ. Apesar de ser mais longe da 

minha escola, as condições apresentadas eram as mais indicadas para a 

lecionação da disciplina, com material e pavilhões com espaço para as 

modalidades em questão. 

 O grupo de Educação Física da escola funcionava como um grupo muito 

unido, em que as decisões eram tomadas em conjunto, e que todos nós, 

inclusivamente os professores estagiários, participavam nos tópicos a ser 

discutidos. A minha PC teve um papel fulcral na nossa receção e na integração 

dos estagiários do departamento. Não obstante esse facto, todos os elementos 

nos receberam da melhor forma, mostrando-se disponíveis para dissipar 

qualquer dúvida que pudesse surgir e a integrar no contexto escolar, o que 

ajudou bastante o nosso início nesta nova etapa. 

  

3.3. O Núcleo de Estágio 

 

 Uma boa relação e entendimento dentro do NE são aspetos fulcrais para 

o desenvolvimento da nossa capacidade enquanto professores, bem como 

para a execução dos objetivos traçados para as atividades a realizar durante o 

ano letivo. O desenvolvimento da cooperação, o espírito de grupo e o trabalho 

em equipa são componentes elementares do EP e só através do entendimento 

atrás referido conseguimos alcançar o sucesso para o núcleo. 

 Segundo o Regulamento da Unidade Curricular EP do Ciclo de Estudos 

Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
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Básico e Secundário da FADEUP, o número de estagiários por núcleo irá 

depender da especificidade de cada Escola e do PC, conforme o estabelecido 

no Protocolo celebrado entre a Escola e a FADEUP. Neste sentido, foram 

atribuídos 3 alunos ao NE da minha escola. 

 O NE era então constituído por mim, pelo José Salta (Zé) e a Liliana 

Santos (Lila), e a PC era a professora Camila Vasconcelos. Eu já conhecia 

todos os meus colegas, se bem que de uma forma muito superficial pois não 

tinha relação de amizade com nenhum deles, mas que acabou por ser uma 

vantagem para mim, e que ao mesmo tempo, foi uma vantagem para todo o 

grupo, pois servi de elo de ligação para todos os elementos, de forma a 

conhecermo-nos um pouco melhor. 

 Ao longo do ano letivo fui aprendendo a lidar com ambos, a gerir as 

situações da melhor forma com os dois e fui-me apercebendo como tiraríamos 

mais vantagens para o grupo lidando, aprendendo e adaptando-me a cada um 

deles de maneira diferente, isto é, tal como nas aulas, cada caso é um caso e 

para o mesmo caso abordava as questões de forma diferente com cada um 

deles, pois as suas personalidades eram deveras diferentes. Fomos criando 

alguns laços de união e fomos vivendo, rindo, aprendendo e “sofrendo” juntos. 

O facto de a “Lila” ser da Póvoa, não me permitiu trabalhar tantas vezes com 

ela e ter uma aproximação tão vincada como aconteceu com o “Zé”. Em 

relação a este, apesar de já o conhecer, apenas tínhamos conversas de 

ocasião e conheci-o pelo facto de ter estudado na mesma instituição. Contudo, 

durante este ano fomos criando laços de amizade, talvez pelo facto de termos 

horários semelhantes, o que não acontecia com a “Lila”. Apesar de tudo 

isto, aprendi muito com eles e com todos os momentos que passámos juntos. 

Passámos bons tempos e marcantes, uns mais positivos, outros nem tanto, 

mas sempre com um espírito de grupo que por respeito uns aos outros íamos 

cumprindo. Posso dizer que tive sorte no NE que me apareceu, pois apesar de 

nem sempre estarmos de acordo e de em alguns assuntos demorarmos a 

chegar a consenso, sem dúvida que me fez crescer e evoluir. 

 A troca de ideias no final de cada aula e a abertura com que o fomos 

fazendo logo de início teve um papel fulcral no nosso relacionamento e 
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evolução, íamo-nos ajudando mutuamente e acabamos por nos dar muito bem 

com isso. 

 

3.4. A Minha Turma e a Turma de Todos (11ºG e 10ºL) 

 

 A turma foi por nós escolhida de forma meramente aleatória. Antes da 

PC nos transmitir qualquer informação acerca da caracterização das 3 turmas 

do ensino regular, pediu-nos para escolhermos uma delas, tendo em conta 

apenas os horários atribuídos. Como eu era quem morava mais perto, 

disponibilizei-me para lecionar a turma cuja uma das aulas era às 8:15, e desta 

forma não teria nenhuma aula ao último tempo, o que me facilitaria para estar 

presente nos meus treinos que se iniciavam às 18:30. Optei então pelo 11ºG e 

em boa hora o fiz, como será evidenciado durante todo o relatório. 

 Esta turma no ano transato pertencia à minha PC, e apenas uma aluna 

proveio de outra escola, o que para se tornou mais fácil de obter algumas 

informações de forma a que a minha primeira abordagem fosse já com algum 

conhecimento prévio de algumas situações. Não obstante isto, tentei não ir 

com algum “pré-conceito” acerca dos mesmos, para que eu pudesse fazer o 

julgamento que considerasse mais indicado de cada um deles, até porque uns 

meses tinham passado e os alunos podiam já estar num nível de maturidade 

diferente, para o bem e para o mal. 

 No entanto, algumas características relatadas pela professora, como o 

facto de ser uma turma muito conversadora, veio a revelar-se logo no nosso 

primeiro encontro. A revelar-se também logo de início foi a empatia gerada por 

ambas partes, como se pode verificar neste excerto da reflexão de aula do dia 

19 de setembro de 2012, lecionada ao 11º G: 

 “…Deu para conhecer alguns alunos com a chamada, e 

perceber alguns comportamentos já referidos anteriormente pela 

professora Camila, pois os alunos estavam um pouco agitados e 

conversadores na altura do preenchimento das fichas individuais de 

caraterização do aluno. 
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Apesar deste único senão, considero ter havido uma empatia bastante 

positiva dos dois lados, pelo que encaro como ter sido um bom 

começo. 

 (Reflexão da aula do dia 19 de setembro de 2012 do 11ºG)  

 

 Após análise dos dados levantados no questionário de caracteriazação 

dos alunos, concluí que turma do 11ºG na disciplina de EF seria constituída por 

19 alunos, 10 elementos do sexo masculino e 9 do sexo feminino. No final do 

primeiro período um aluno mudou de escola e ficaram então 9 raparigas e 9 

rapazes. Na turma, catorze alunos tinham nascido no ano 1996, como tal estão 

no ano de escolaridade indicado, quatro no ano 1995, tendo reprovado de ano 

uma vez e apenas um aluno tinha duas reprovações, tendo nascido em 1994. 

Pude com isto concluir que era uma turma com algum sucesso escolar.  

Apenas dois dos alunos da turma não moravam no concelho de 

Matosinhos, o que permitia que houvesse uma proximidade habitacional 

considerável entre os elementos da mesma. 

 Em relação aos problemas de saúde, cinco alunos tinham problemas 

visuais, três tinham problemas de coluna, uma aluna tinha crises de ansiedade 

e um aluno problema de mobilidade num braço. Estas situações permitiram 

aperceber de alguns cuidados que teria de ter durante a lecionação das aulas. 

Os alunos com problemas visuais apenas implicavam o uso de óculos ou 

lentes. Em relação aos problemas de coluna, seria um problema a ter em conta 

durante a realização de alguns exercícios, todavia nunca nenhum dos alunos 

em questão demonstrou condicionantes em relação a este problema. A aluna 

com historial de crises de ansiedade também sempre realizou as aulas sem 

condicionantes. O aluno com problemas de mobilidade no braço, pois não o 

conseguia elevar acima da cabeça, teve algumas condicionantes durante a 

prática de algumas modalidades, todavia, foi sempre integrado nas aulas 

realizando exercícios condicionados ou tendo outro papel de relevo durante o 

decorrer das mesmas. 

 Nesta turma apenas 3 alunos gostavam pouco da disciplina de 

Educação Física (EF), os restantes gostavam da mesma e para 3 deles era a 

sua disciplina favorita, o que me deu um feedback bastante positivo da turma 
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acerca da sua participação nas aulas. Outro aspeto bastante positivo a reter 

desta análise foi o facto de 14 alunos praticarem alguma modalidade desportiva 

extracurricular, mostrando assim o interesse por grande parte dos alunos na 

prática desportiva. As modalidades favoritas dos alunos eram o Futebol, o 

Voleibol e o Badminton, sendo que estas últimas foram abordadas durante o 

ano letivo. A única modalidade que cinco alunos revelaram ter receio de 

realizar era a Ginástica, todavia devido às condições espaciais que 

dispunhamos não foi uma modalidade abordada neste ano. 

 Esta análise da turma foi importante para ter a noção do processo de 

ensino aprendizagem a ter para cada caso em concreto, percebendo desde 

logo que a aprendizagem difere de aluno para aluno, e o que para uns é mais 

acessível e de fácil compreensão para outros pode não o ser. 

  

 Tivemos também ao nosso encargo uma turma do Ensino Profissional, o 

10ºL, que estava conotada com alguns alunos com comportamentos menos 

positivos. Nesta turma abordávamos um módulo cada um e na Ginástica íamos 

lecionando as aulas de forma alternada para termos a oportunidade de lecionar 

uma modalidade que para quem não é da área se torna sempre de difícil 

abordagem.  

 Inicialmente a turma era constituída por 28 alunos, 14 raparigas e 14 

rapazes e terminou apenas com 21 alunos dos quais 10 eram do sexo feminino 

e 11 do sexo masculino. Apenas quatro alunos nunca tinham reprovado de 

ano, tendo nascido em 1997, onze alunos tinham ficado retidos uma vez e 

nasceram em 1996, oito alunos nasceram em 1995 e cinco em 1994 tendo 

reprovado 2 ou 3 vezes respetivamente. Esta primeira análise fez-nos perceber 

que eram alunos que o seu empenho e comportamento poderiam não ser os 

melhores. A experiência vivida com esta turma ajudou-me bastante a evoluir e 

crescer enquanto professor, pois obrigou-me a refletir de maneira diferente em 

alguns aspetos e a resolver situações inesperadas conforme se irá verificar 

posteriormente. 
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 Apenas oito alunos já estudavam na ESAG, pela ue se tratava de uma 

turma nova e que se foi conhecendo aos poucos e criando laços durante o 

decorrer de todo o ano letivo. 

 Um ponto positivo nesta análise foi que para metade da turma a 

disciplina favorita era a EF, o que nos motivou um pouco mais na crença em 

relação ao seu empenho e comportamento durante o decorrer da lecionação 

das aulas. A adicionar a este facto percebemos que dezoito alunos da turma 

praticavam modalidades desportivas extracurriculares. 

 Em relação a problemas de saúde, dois alunos revelarem ter problemas 

de visão e quatro revelaram ter problemas de asma ou alergias. São problemas 

que nos indicam que devemos ter um pouco mais de atenção em relação a 

estes, mas que não condicionam a prática da disciplina. 

 Esta análise permitiu-nos ter uma noção maior do que iríamos encontrar 

nesta turma, podendo até fazer uma comparação em relação à nossa outra 

turma. Desta forma conseguimos perceber quais os fatores que as 

diferenciavam, ajudando-nos a ter uma maior perceção de como gerir algumas 

situações iguais em contexto diferentes. 

 

3.5. A Capacidade Reflexiva do Professor e a Sua Importância 

 

 “ A reflexão (…) baseia-se na vontade, no pensamento, em atitudes de 

questionamento e curiosidade, na busca da verdade e da justiça. Sendo um 

processo simultaneamente lógico e psicológico, combina a racionalidade da 

lógica investigativa com a irracionalidade inerente à intuição e à paixão do 

sujeito pensante; une a cognição e afetividade num ato específico, 

 próprio do ser humano.” 

(Alarcão, 1996, p. 175) 

 

 

 O processo reflexivo é um dos suportes da conceção do EP, como tal 

não poderia deixar de referir a importância deste na minha experiência. Este 

teve um papel fulcral no meu desenvolvimento e crescimento, pois ia-me 
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apercebendo e corrigindo situações que considerava que poderiam ter sido 

realizadas de uma outra forma para que o sucesso fosse maior. Como defende 

Cunha (2008) esta complexidade das situações obriga o professor a possuir 

um maior conhecimento científico, rigoroso e profundo, bem como uma grande 

capacidade de questionamento, de análise, de reflexão e de resolução de 

problemas. 

 No entanto, tal como nos diz Perrenoud (1999) a reflexão não é 

instintiva, mas sim metódica e sustentada pela vontade de tornar o seu trabalho 

mais eficaz e ao mesmo tempo o mais próximo possível da sua ética pessoal. 

Deste modo, podemos afirmar que a reflexão tem um papel de extrema 

importância para que a qualidade do nosso trabalho aumente, mantendo 

sempre o nosso cunho pessoal no mesmo. 

 Mantendo a mesma linha de pensamento Batista (2008) afirma que é 

imprescindível que a formação inicial do professor trabalhe a reflexão de forma 

a dar resposta ao grande volume de informação que existe e como tal, se torna 

impossível todo o seu processamento e retenção. Refere ainda que é fulcral 

que a formação inicial crie estratégias para que os estagiários desenvolvam 

comportamentos intencionais e conscientes, que conduzam a uma atuação 

reflexiva, pois só assim é possível dar resposta às elevadas exigências da 

profissão docente. 

 Desta forma, como refere Fernandes (2000), o professor deve ser um 

profissional com capacidade de reflexão e questionamento crítico acerca das 

finalidades e conteúdos do ensino, capaz de questionar as suas práticas e de 

produzir novos conhecimentos a partir delas, contribuindo tanto para a 

renovação do conhecimento pedagógico como do próprio ensino, na tentativa 

de o adequar às necessidades dos alunos. Assim segundo Whipple (2002), é 

através do pensamento reflexivo que o professor evolui na sua atitude pessoal. 

 Foi então este pensamento reflexivo que me foi acompanhando durante 

todo o processo do meu EP e que eu fiz questão que estivesse sempre 

presente. Apesar de já no segundo semestre deste ciclo de ensino as reflexões 

acerca das aulas terem estado presentes e sido importantes para a melhoria da 
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nossa lecionação, estas eram realizadas em grupo e, como tal, o impacto que 

este processo teve neste ano de estágio foi muito maior e notório. 

 A minha perceção acerca da importância das reflexões para a minha 

evolução, aprendizagem e crescimento foi aumentando ao longo de todo o 

trajeto do EP. Assim, aos poucos fui realizando as três diferentes formas de 

reflexão propostas por Schön (1987): a reflexão na ação, a reflexão sobre a 

ação e a reflexão sobre a reflexão da ação. Em qualquer dos casos procurei 

atingir sempre o mesmo objetivo, que se baseia em encontrar soluções para 

modificar de uma forma positiva as minha ação, de maneira a tornar-me mais 

capaz de resolver situações futuras. O anterior autor afirma isso mesmo, ou 

seja, que “a nossa reflexão acerca de uma ação passada pode modificar 

indiretamente a forma de uma futura nova ação” (Shön, 1987, p. 31). 

 O que eu senti em relação a este processo foi que esta reflexão, 

para além de tudo, tem de partir da iniciativa e procura de cada um, pois 

só desta forma esta é realizada na sua plenitude máxima. Considero por 

isso, que o empenho dedicado a este processo, bem como a vontade de 

aprender estão diretamente relacionados com a qualidade e eficácia 

destas reflexões. Zeichner (1993), afirma mesmo que estas reflexões 

integram também a intuição, emoção e paixão, pelo que não podem ser 

consideradas um conjunto de técnicas que possam ser empacotadas e 

transmitidas aos professores. 

 No decorrer deste ano de estágio muito foi feito, muitas aulas 

lecionadas, muitas atividades realizadas, muitas reuniões de vários efeitos 

foram presenciadas. Após cada momento destes seguia-se um momento 

reflexivo formal (entenda-se por escrito) ou informal (“apenas” pensamentos e 

ou conversas acerca do sucedido) e deste momento surgia um conhecimento 

novo, quer fosse para confirmar o já compreendido anteriormente, quer fosse 

para refutar o que tínhamos considerado que seria uma boa ideia, 

acrescentado sempre algo ao nosso “saber”. Por em quase todos eles ter 

refletido cheguei à conclusão que umas vezes cometi erros, mas muitas mais 

vezes acertei no que seria correto mas que ainda podia melhorar, e só desta 
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forma consegui evoluir. Já o realizava no treino e muito mais sentido passou a 

ter após esta minha visão e experiência enquanto professor estagiário. 

 Como nos revelam Oliveira e Serrazina (2002, p. 5) “o processo reflexivo 

caracteriza-se por um vaivém constante entre acontecer e compreender na 

procura de atribuição de significado às experiências vividas”. E arrisco-me a 

acrescentar ainda à frase anterior: bem como na tentativa de melhoria para 

experiências futuras. 

 

3.6. O que é o “Bom Professor” de Educação Física? 

 

 Definir em que consiste o “Bom professor” de EF é algo de muito difícil 

execução pois o que se entende por “bom” varia de pessoa para pessoa, do 

contexto em que se está inserido e da importância que cada um atribuí ao 

poder da educação.  

 Neste sentido, Pimenta (1997) afirma que o ser “bom professor” é uma 

identidade em constante construção e não algo que seja permanente em 

qualquer contexto ou época. 

 O ser “bom professor” irá exigir de nós uma atenção redobrada sobre 

aquilo que nos rodeia, pois para além do saber acerca daquilo que ensinamos, 

temos de saber sobre tudo o resto. Temos de ter a capacidade de adaptação 

necessária para nos integrarmos em meios diferentes. Por vezes, dentro da 

mesma escola a postura tida numa turma de um ciclo, pode já não ser a mais 

aceite noutra turma de um ciclo diferente (estudo realizado no capítulo 6 no 

qual abordarei um pouco esta questão). 

 Indo ao encontro do referido, Martins (2006), declara que o “bom 

professor” é aquele que, mais do que a competência, habilidade interpessoal e 

equilíbrio emocional, tem a consciência de que mais importante do que o 

desenvolvimento cognitivo, é o desenvolvimento humano e a perceção e o 

respeito pelas diferenças. 

 Assim, Pereira e Garcia (1996) consideram que o conceito de “bom 

professor” deve estar ligado a uma determinada situação histórica, com 
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implicações sociológicas, culturais e políticas, manifestadas na sua forma de 

ser, como pessoa e como profissional. 

 Segundo Oliveira (2010, p. 26) “o conceito de ‘bom’ possui também 

diversas nuances, mas para o senso comum, no qual se apoiam os valores dos 

alunos, o ‘bom’ corresponde ao correto, ao eficiente, à satisfação, ao 

apropriado. Assim, a qualidade de ‘ser bom’, implica uma série de fatores que 

estão ligados à competência, à proficiência e à habilidade. Aquele que é 

considerado ‘bom’, relaciona-se à sua capacidade docente, com natureza e 

função educativa.”. 

 Pretendi, durante todo este ano, aprimorar as minhas qualidades 

enquanto professor, esse aprimoramento não ficará por aqui, esperando 

manter esta procura incessante durante toda a minha vida profissional. Para 

que tal suceda necessito de saber lidar com todas as situações que vão 

surgindo e aprender com elas. Ir ao desafio perante as adversidades, tirando o 

que de melhor elas têm: ensinamentos e alertas para situações futuras.  

 A nossa vida pessoal é baseada nisso, a cada momento tentámo-nos 

(ou eu tento) tornar pessoas melhores e seguir a velha máxima de “tirar o que 

de melhor a vida tem para nos dar”. O mesmo sinto em relação à minha vida 

profissional e cada situação que ocorre serve para me tornar um professor 

melhor, recorrendo sempre à base teórica confrontando-a com a prática. 

 Assim como Matos (cit. por Oliveira, 2010, p. 27) nos afirma “na atividade 

teórica que tem que desenvolver, quer seja na preparação e análise do ensino, no 

confronto com a literatura, quer seja no desenvolvimento de métodos meios e 

formas do trabalho educativo, o professor desenvolve capacidades, adquire 

conhecimentos, altera motivos e atitudes que irão forçosamente implicar mudanças 

na prática. A vivência da prática, por sua vez, fornece-lhe elementos que lhe 

permitem reformular o equacionar teórico dos problemas, isto é, a teoria informa a 

prática e esta, por sua vez, ilumina os quadros teóricos porque exige novas 

reflexões. Assim, o professor terá de exercer a sua atividade pedagógica no 

confronto sistemático entre a teoria e a prática, se não pretender dotar a sua ação 

de dogmatismo ou praticismo”. 

 Visto a importância que considero terem as qualidades de um professor, 

pretendi perceber junto dos alunos da minha escola qual a sua visão em relação a 
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este aspeto, tentando perceber se no meu meio existiam diferenças entre as 

opções de ciclos diferentes. O estudo elaborado nesta área apresenta-se no sexto 

capítulo deste relatório. 
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4. O TRAJETO PERCORRIDO 
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 “Uma longa viagem de mil milhas inicia-se 

com o movimento de um pé.”1 

(Lao Tsé, s.d.) 

 

 Neste capítulo vou relatar todo o meu trajeto durante este ano letivo tão 

marcante, que resulta no culminar de mais uma etapa do meu percurso 

académico que consistiu no meu ano de EP. Foi um ano em que contava 

colocar testar muitos dos ensinamentos adquiridos durante o meu trajeto 

académico, quer nos dois primeiros semestres deste ciclo de ensino, quer 

durante a licenciatura, num contexto diferente do treino. Contava também que o 

ano seria completamente diferente do que realmente foi. 

 Foi um ano com diversas situações que não estavam previstas neste 

meu início: começando pelo facto de não ter local para lecionar as aulas; 

seguindo-se de diversos locais que não teriam as condições desejadas; 

passando por adaptar o programa a todas estas questões, pelo número aulas 

reduzidas por causa das mesmas; e o facto de ter para além da minha, uma 

turma do ensino profissional, que se inseria num contexto completamente 

diferente tanto no funcionamento das aulas, como no comportamento e na 

atitude. Enfim, um sem número de “imprevistos”, e que não nos ensinam de 

uma forma concreta ou pragmática como os resolver ao longo da formação. 

 No entanto, se virmos estes “imprevistos” como desafios as coisas 

mudam de figura, e foi realmente isso que senti. Esta transição de aluno para 

professor foi sem dúvida recheada de desafios e esses desafios fizeram-me 

crescer, sendo que a melhor forma que encontrei para os resolver foi, para 

além da noção de professor que tinha de ter, nunca esquecer o lado dos alunos 

e nem os seus interesses, tentando sempre ser diferente e marcar pela 

diferença positiva, claro está. 

 Neste capítulo irei então relatar todos estes desafios, a forma como 

refleti sobre eles e como fiz para tentar resolvê-los. Irei relatar a minha vida 

enquanto professor estagiário da minha ESAG, tendo como suporte as 

três/quatro áreas de desempenho: Organização e Gestão do Processo de 
                                            
1
 Consult. a 31 de julho de 2013, disponível em  http://www.citador.pt/frases/uma-longa-viagem-

de-mil-milhas-iniciase-com-o-mo-laotse-4822 
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Ensino e da Aprendizagem; Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade; Desenvolvimento Profissional. 

 

4.1. Área 1: Organização e Gestão do Processo de Ensino e da 

Aprendizagem 

 

4.1.1. O primeiro impacto 

 

 A primeira vez que entrei na minha escola enquanto professor acabou 

por ser um tanto ao quanto estranho. Como já referi, foi uma escola na qual 

tinha estudado e tinha uma boa relação com grande parte da comunidade 

escolar.  

 Tive de ir à secretaria entregar alguns documentos que foram pedidos 

pela PC através do e-mail e ao lá entrar fui muito bem recebido e a minha 

primeira estranheza foi a mudança repentina de tratamento. Passando a 

explicar: quando cheguei, como algumas funcionárias já me conheciam 

trataram-me por Carlos; após explicar que me encontrava na escola porque iria 

lecionar EF, começaram a tratar-me por “Dr. Carlos”. Foi como se me tivesse 

tornado diferente naquele momento, algo que não sentia de todo pois era a 

mesma pessoa que há uns minutos atrás era reconhecido como aluno. 

 Este foi logo um dos primeiros desafios para mim, pois não me sentia 

nem melhor nem pior do que era, nem superior em relação aos que me 

rodeavam. Posto isto, insistia sempre que as/os funcionárias/os me 

chamassem pelo nome. Apesar de em relação a alguns não ter conseguido, 

penso que a mensagem de proximidade e de igualdade foi transmitida. O 

respeito sempre foi mútuo, independentemente do “Dr.” estar ou não presente. 

 Seguiu-se depois o meu primeiro contato com a PC e com o restante 

NE. A escola encontrava-se em obras (situação que se manteve durante todo o 

ano letivo) naquele dia 3 de Setembro de 2012 em que nos encontrámo no 

contentor que se fazia de sala de professores naquela data. Começámos logo 

a definir tarefas para as reuniões que se iriam seguir, trocámos os e-mails e 

começámos desde logo a trabalhar.  
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 Após a reunião, fomos visitar o pavilhão de EF, que ainda se encontrava 

intacto. Este espaço podia-se dividir em 3 e apesar de já ser bastante antigo, 

ainda tinha condições para a realização das aulas. Foi então a partir destas 

condições que fomos planeando o ano letivo. 

 Tivemos uma reunião do grupo de EF no dia 10 de setembro de 2012, 

tendo sido nesta que escolhemos as nossas turmas, da forma já referida 

anteriormente, e sido definido o que iria ser abordado, tendo em conta o 

Programa Nacional de Educação Física do Ensino Secundário e a Gestão de 

Conteúdos realizada pelo grupo da escola, que definia quais as Unidades 

Temáticas a abordar durante o ano letivo em cada um dos anos de 

escolaridade. 

  Apesar desta definição não foi possível de todo abordar as UT 

pretendidas, devido às condicionantes que foram surgindo em relação à falta 

de pavilhões e consequente redução de carga horária. Assim tivemos de 

adaptar as Unidades Temáticas e substituir umas por outras. Esta capacidade 

de adaptação ajudou-me também a crescer, apesar da constante incerteza do 

que poderia ser abordado na aula seguinte. 

 

 

4.1.2. A Primeira Aula 

 

 Curiosamente a minha primeira aula foi lecionada com os meus outros 

dois colegas estagiários, já que foi lecionada à turma do Ensino Profissional 

que, como já foi referido, seria atribuída a todos nós, e pela qual ficaríamos 

responsáveis por lecionar um módulo cada um. 

 Uma das tarefas que realizámos nas reuniões anteriores ao início das 

aulas foi planear uma lista com tópicos a abordar na nossa primeira aula, após 

alguma troca de ideias, chegámos a um consenso e com a ajuda da PC foi 

mais fácil abordar a turma e saber o que dizer, como o fazer e como estar 

nesse momento. Obviamente que a teoria nem sempre é fácil de aplicar, no 

entanto sinto que no meu caso até correu de uma forma bastante positiva. 
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 Encontrávamo-nos sentados à frente de toda a turma, todos os 

elementos do NE se apresentaram dizendo o seu nome. Passámos de seguida 

para o “guião” referido atrás em que “abordámos uns pontos que considerámos 

fulcrais para o bom funcionamento das aulas, apresentando algumas normas e 

avisos.” (Reflexão de aula do dia 18 de setembro de 2012). Inicialmente criou-

se um momento de silêncio após a apresentação do NE à turma, então tomei a 

iniciativa e após fazer a chamada, comecei a abordar estes tópicos. Apesar do 

nervosismo natural e de um ou outro momento de gaguez temporário, senti que 

seria a melhor forma de iniciar a minha carreira de professor no terreno. Aos 

poucos as palavras foram saindo com mais naturalidade e a confiança foi 

crescendo. A reflexão desta primeira aula do dia 18 de setembro de 2012 

lecionada ao 10º L, revela isso mesmo: 

 

“Após esta apresentação, entregámos uma ficha de caracterização do 

aluno a cada um deles, para estes preencherem. A minha primeira 

abordagem penso que foi bastante positiva, houve recetividade por 

parte dos alunos e comportaram-se de uma forma exemplar, também 

algo que considero normal, tendo em conta, que foi a primeira aula de 

uma turma que ainda não se conhece bem. 

Considero que nós estivemos bem e criamos empatia nos alunos.” 

(Reflexão de aula do dia 18 de setembro de 2012). 

 

 Senti logo desde este momento a importância do planeamento, seja este 

a nível Anual, de Unidade Temática (UT) ou da Aula e do que devemos 

abordar, pois sem a “ajuda” do que havia sido preparado para abordar esta 

primeira aula, não teria de todo corrido da forma que correu. 

 

4.1.3. Conceção 

 

 A primeira das tarefas da vida profissional do professor consiste na 

conceção do ensino, isto é, a nossa atuação enquanto professor é projetada 

com base na análise dos documentos disponíveis referentes ao meio 

envolvente e aos alunos da escola e das suas crenças, bem como referentes 

ao sistema educativo. Só assim foi possível adquirir o conhecimento do 
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contexto sociocultural em geral e, através da caracterização das minhas 

turmas, adquiri o conhecimento dos meus alunos em particular, tendo sido tudo 

isto crucial para a realização do planeamento e para adaptar o processo de 

ensino aprendizagem à minha realidade, já que tal como nos afirma Januário 

(1996), muito do que o professor realiza, vai depender da forma como o 

concebe, e como o decide. 

 Posto isto, o referido atrás consistiu na análise dos Programas Nacionais 

de Educação Física do Ensino Secundário, do Projeto Educativo da Escola, da 

Gestão de Conteúdos das Unidades Temáticas, definido pelo Grupo de EF, e 

por fim a caracterização da turma em consonância com as informações obtidas 

através da PC e do Conselho de Turma. 

 Com a análise dos Programas Nacionais de Educação Física, mais 

concretamente o relativo ao 11º ano, pude concluir que muitos dos objetivos 

neste apresentados eram de certa forma irrealizáveis tendo de fazer 

adaptações claras ao que era “exigido”. Concluí também que certa 

nomenclatura utilizada não era a mais correta (exemplo: “ h - manchete para 

defesa alta e baixa”, tendo em conta que defesa alta consiste na ação do bloco, 

não é percetível o que nos é pedido neste tópico) em uma ou outra 

modalidade. Com isto podemos concluir que uma revisão do programa deveria 

ser realizada de forma a ir ao encontro da realidade com que nos deparamos. 

 A análise do Projeto Educativo da Escola ajudou-me a compreender 

melhor as linhas orientadoras da cultura da escola bem como o seu 

funcionamento. Com a Gestão de Conteúdos das Unidades Temáticas, definido 

pelo Grupo de Educação Física percebi o que iria ser abordado exatamente 

durante o ano letivo, quantas aulas eram dedicadas a cada UT e quantas 

podíamos acrescentar consoante a necessidade apresentada em cada 

momento. Todavia foi algo que acabou por não ser utilizado como inicialmente 

teria sido previsto devido à necessidade de adaptação do programa por causa 

das condicionantes espaciais.  

 A caracterização da turma e as informações recolhidas através da PC e 

do Conselho Turma tiveram um papel fulcral para o conhecimento social, 

cultural, familiar e académico dos meus alunos. Essas informações foram 
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bastante positivas, pois a grande maioria da turma apreciava a minha 

disciplina, estando motivados para a mesma. Era uma turma com poucas 

reprovações, o que também, de certa forma, mostrava uma turma interessada 

e empenhada. Outro facto que me demonstrou bastante interesse foi o de 

apenas cinco alunos não praticarem qualquer modalidade extracurricular, dos 

quais três deixaram de o fazer no ano letivo anterior devido à falta de poder 

económico. Tudo isto reflete, para além do gosto pela prática desportiva dos 

alunos, o estado em que o país se encontra neste momento. 

 Após esta análise cuidada e que me fez compreender melhor os meus 

alunos mesmo antes de conviver com eles e do contexto escolar que iria 

encontrar, pude começar a planear o futuro. Como nos diz Bento (2003, p.7) 

“todo o projecto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na 

concepção”. 

 

4.1.4. Planeamento 

  

 Após todo este conhecimento adquirido dei mais um passo neste trajeto, 

passando desta forma para a concretização do planeamento e aqui, tal como já 

tinha referido no subcapítulo anterior, as características específicas do meio 

envolvente bem como da turma foram fundamentais para a adequação dos 

programas à realidade da minha turma. Para além disto, percebi que o 

conhecimento pedagógico do que iria ser abordado é muito importante, pois a 

forma com que nos expomos aos alunos e a confiança com que o fazemos é 

diretamente proporcional ao conhecimento que possuímos e como tal à 

percentagem de sucesso possível em cada momento e ação. Este sucesso 

também é percetível com a capacidade de adaptação a cada contexto ou até à 

capacidade de improvisação que, por vezes, é necessária num momento 

específico da aula, algo que mais uma vez está relacionado com o 

conhecimento, porque sem este as capacidades referidas tornam-se de difícil 

execução. 

 Antes de passar ao planeamento propriamente dito, penso que devo 

expressar a minha opinião acerca do mesmo, pois considero que o 
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planeamento deve servir de guia, mas com várias opções, ou seja, não deve 

(ou não pode) ser visto como “lei” que tem de ser imutável, mas sim como 

processo, que deve ser constantemente repensado e alterado caso seja 

necessário. Temos que ter em conta que poderá ser necessário aumentar ou 

diminuir o número de conteúdos a abordar consoante o nível da turma a cada 

momento, pois só desta forma conseguimos que o processo de ensino 

aprendizagem seja maximizado a cada situação. É um processo que está longe 

de ser fácil, mas este é o nosso papel enquanto professores: ajudar a que os 

alunos aproveitem cada momento para aprender e de forma clara, tentando 

fazer com que estes passem por todas as etapas adquirindo o máximo naquela 

em que se encontram. 

 Apesar do que refere o Programa Nacional de Educação Física para o 

11º ano, que nos diz que deverão ser lecionadas duas modalidades coletivas, 

uma modalidade entre Atletismo e Ginástica, Dança e duas modalidades 

alternativas, na minha escola, após reunião do grupo de EF foram definidas as 

seguintes modalidades a abordar no 11º ano em toda a escola: Atletismo, 

Ginástica de Aparelhos e Acrobática, como desportos coletivos optou-se pelo 

Basquetebol e o Voleibol, no lugar da Dança o grupo optou por lecionar 

Badmínton, teríamos ainda uma matéria alternativa a definir posteriormente e 

por fim demos espaço para duas modalidades opcionais que seriam escolhidas 

pelos alunos de cada turma. 

 Em relação ao plano anual propriamente dito foi também realizado em 

conjunto, após verificarmos o número de aulas (blocos de 45 minutos) 

dividimos as modalidades da seguinte forma: no 1º período tínhamos 52 aulas 

à disposição, assim dedicámos 4 aulas para o Fitnessgram, 8 aulas para o 

Atletismo, 8 aulas para a Ginástica de Aparelhos, 14 para o Basquetebol e, por 

fim, 14 aulas para o Badmínton, sobrando 4 aulas (créditos horários) para 

possíveis imprevistos (como visitas de estudo, ocupação do pavilhão por algum 

motivo, entre outras); o 2ª período era constituído por 42 aulas e a divisão foi 

realizada da seguinte forma: 10 blocos para a ginástica acrobática, 14 para o 

Voleibol, 6 aulas para o atletismo e 8 para a matéria alternativa, ficando 

novamente com 4 aulas para créditos horários; no último período 
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continuaríamos com a matéria alternativa dedicando mais 6 aulas a esta, e 

teríamos 16 aulas para a primeira modalidade opcional e 12 para a segunda 

mais escolhida, sobrando 6 aulas para créditos horários. 

 Todavia, este planeamento não foi de todo possível realizar. Iniciámos 

as aulas normalmente com o pavilhão ainda disponível, tendo as aulas 

dedicadas ao Fitnessgram sido lecionadas com sucesso. Depois, apenas 

tivemos oportunidade de lecionar 4 blocos de aulas de atletismo e ficámos sem 

acesso ao pavilhão de EF devido ao início das obras. A partir deste momento o 

planeamento foi realizado período a período, pois estávamos em constante 

dependência das condições espaciais disponíveis. 

 Duas semanas passaram e definimos então abordar no 1º período o 

Andebol como uma das modalidades coletivas substituindo assim o 

Basquetebol, devido a não termos condições para a abordagem desta 

modalidade. No segundo período abordámos o Voleibol e no 3º tivemos duas 

possibilidades, Futebol ou Badmínton, algo que iria depender dos espaços 

disponíveis. No meu caso, dediquei 14 aulas à lecionação do Badmínton, 

porque tendo em conta que o espaço era favorável, preferi enfatizar a 

qualidade desta modalidade, em prol da quantidade de modalidades 

abordadas. 

 Assim consegui aos poucos compreender de melhor forma a narrativa 

de Bento (2003) quando nos diz que a planificação é realizada em três níveis, 

sendo eles o plano anual (nível I), planos periódicos, que consiste nas 

Unidades Didáticas (UD) (ou Temáticas) (nível II), e os planos de aula (nível 

III). Em todos estes três níveis o Modelo de Estruturas do Conhecimento (MEC) 

de Vickers (1990) foi tido em conta. Este modelo subdivide-se em três fases: a 

fase de análise, a fase de decisões e a fase de aplicação, sendo todas elas 

interligadas, não fazendo sentido uma sem as outras. Este modelo de instrução 

é baseado em dois tipos de conhecimento, o declarativo e o processual, em 

que estes ajudam a identificar a estrutura de conhecimentos do professor para 

o ensino e os tipos de processos de instrução possíveis de serem aplicados. 

 Então, o meu passo seguinte foi realizar os MEC de cada modalidade 

que iria ser abordada, tendo começado pelo atletismo, apesar de não ter sido 



41 
 

concluída a sua lecionação. Para além da análise do envolvimento e da análise 

dos alunos, a realização das avaliações diagnósticas foram o ponto de partida 

para a elaboração do Módulo 4 que determina a extensão e sequência da 

matéria. No entanto, o planeamento de uma UT vai para além disso e apenas 

com o passar do tempo e da experiência adquirida me fui apercebendo da real 

importância de todos os módulos que constituem o Modelo eleito para esse 

planeamento. 

 Começando então pela estrutura do conhecimento propriamente dita, 

começávamos por analisar e a refletir sobre as categorias transdisciplinares 

que consistem na Cultura Desportiva, nas Habilidade Motoras, na Fisiologia do 

Treino e Condição Física e nos Conceitos Psicossociais da modalidade em 

questão. Ora, após análise e busca de conhecimento neste primeiro módulo, e 

com as análises do envolvimento e dos alunos já realizadas, os conteúdos a 

abordar na avaliação diagnóstica foram de mais fácil determinação e assim, 

com esta realizada, o plano de unidade didática (UD) era designado em 

consonância com o resultado desta avaliação inicial. 

 Com o desenrolar das aulas, alguns conteúdos eram acrescentados ou 

não abordados consoante a necessidade dos alunos, para o bem destes ia 

modificando as UD de maneira a proporcionar-lhes uma maior qualidade de 

aprendizagem e de maior tempo de jogo, como se pode verificar, por exemplo, 

na reflexão do final da lecionação da UT de Voleibol, relativa à turma do 11ºG: 

 

“Outro senão da lecionação da modalidade foi o espaço das aulas, que 

condicionou alguma evolução do jogo, para jogos reduzidos mais 

numerosos, previamente expectáveis, como o 3x3 e 4x4. A altura da 

rede, também condicionou a evolução do jogo, e passo a explicar, 

estando a rede com uma altura bastante reduzida o ataque dos alunos 

era muito mais rápido e eficaz, posto isto, a realização dos três toques 

na defesa tornava-se uma tarefa bastante mais difícil. Assim sendo, 

optei por não abordar o gesto técnico de remate como estava 

inicialmente previsto, pois a tarefa que já era difícil, tornava-se 

praticamente impossível, e o gesto técnico não ia ser aprendido da 

maneira mais correta, pois como a rede era baixa os alunos iriam estar 

a exercitar o “erro”. O mesmo acontecia em relação ao serviço, em que 

os alunos serviam por baixo e por cima, mesmo que alguns já o 
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conseguissem fazer em salto, para não condicionar tanto o momento 

de side-out.” 

(Reflexão final da UT de Voleibol do 11ºG) 

 

 O terceiro nível de planeamento diz então respeito ao plano de aula. A 

estrutura deste foi definida logo na segunda reunião do NE, sendo que cada 

elemento com a sua, mostrava à PC e esta corrigia o que sentia ser 

necessário. A minha grande dificuldade inicial foi a definição dos objetivos da 

forma mais correta. Assim utilizando o Módulo 4 do MEC de cada modalidade, 

tentava realizar exercícios que fossem ao encontro dos conteúdos que 

pretendia lecionar na aula em questão. O problema estava em como descrever 

e encontrar o objetivo concreto para cada aula e para cada exercício. Senti que 

foi um dos campos em que mais evoluí e pois inicialmente não me senti 

concretizado neste campo como se verifica na reflexão de uma das primeiras 

aulas lecionadas ao 11ºG, no dia 9 de setembro de 2012: 

 

“Volto a referenciar na necessidade de ter de melhorar alguns aspetos 

relativos à elaboração do plano de aula, mais concretamente questões 

relativas aos objetivos. Aspetos a manter será o controlo da turma, bem 

como a comunicação e o desenvolvimento desta.” 

(Reflexão da aula do dia 9 de setembro de 2012 do 11ºG) 

 

 Fui aos poucos alterando as estratégias, e assim com os conteúdos já 

definidos na UT, comecei inicialmente a definir o objetivo da aula, após este 

estar concretizado, e depois dividi-o em outros objetivos que nos levassem a 

alcançar o objetivo principal. Após esta divisão, idealizava os exercícios a 

realizar tendo em conta os objetivos definidos anteriormente. Desta forma, a 

definição daquilo que eu tinha mais dificuldade tornou-se facilitada e 

consequentemente, a realização de todo o plano de aula também. Pretendia 

sempre propor exercícios em que os alunos fossem obrigados a ter um papel 

muito ativo, de forma a rentabilizar todos os minutos disponíveis que tinha. 

 Sinto, desta maneira, que o plano de aula é indispensável para o 

sucesso do professor na sua tarefa de ensinar. Podendo ser planos de aula 
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mais ou menos minuciosos, a noção do que será abordado e como será feito 

trás outra confiança e segurança durante a lecionação da mesma.  

 No meu caso, mais do que a descrição do exercício propriamente dito, 

considero importantíssimo a realização dos esquemas dos exercícios. Com 

estes e com os objetivos específicos a abordar em cada exercício, sinto que 

consigui manter a complexidade e a riqueza das aulas, realizando um plano de 

aula de uma maneira mais pragmática. 

 

4.1.5. A Gestão de Todo o Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

 Vou então começar a relatar a minha experiência em cada momento 

mais marcante na minha primeira experiência enquanto professor de EF, ao 

nível da prática, pois não descurando os momentos anteriormente referidos, é 

na aula propriamente dita que as capacidades do professor são mais postas à 

prova e da mesma forma, mais valorizadas. 

 Passarei pelos momentos de gestão do tempo de aula, de gestão de 

conflitos, de gerir o facto de não ter espaço para lecionar e de não haver 

quaisquer alternativas para que algo pudesse ser feito, o facto das UD a 

lecionar não serem as inicialmente prevista nem as indicadas para uma turma 

neste ano de escolaridade, vou abordar algumas questões ocorridas nas aulas 

referenciando a turma do ensino profissional e da minha turma do ensino 

secundário.  

 A minha experiência enquanto treinador ajudou-me de facto a contornar 

algumas destas situações com mais ou menos dificuldade. Sinto que contornei 

grande parte dos problemas que me foram surgindo com bastante brevidade 

devido à minha experiência já referida, contudo só foi possível com a ajuda das 

reflexões realizadas sobre os desafios com que me ia confrontando, isto é, a 

minha experiência ajudou-me a arranjar soluções, mas apenas com a reflexão 

no momento foi concebível encontrar a verdadeira fonte do problema. 
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4.1.5.1. A Gestão do Tempo de Aula 

 

 Uma das minhas dificuldades nas primeiras aulas foi a gestão do tempo 

de aula, pois desejava cumprir com tudo o planeado e, assim, o tempo 

potencial de aprendizagem era reduzido, dando mais quantidade de exercícios 

em prol da qualidade dos mesmos.  

 O que acontecia era o seguinte, quando me apercebia que o tempo de 

aula não iria dar para realizar todos os exercícios conforme o previsto, em vez 

de retirar um ou outro exercício, diminuía o tempo dos mesmos tendo como 

consequência o já referido no parágrafo anterior. Com o tempo fui planeando 

de melhor forma as aulas e quando algum imprevisto surgia, optava por retirar 

um exercício que considerava menos importante, dividindo o tempo deste com 

o exercício mais importante e com a situação de jogo reduzido ou formal 

consoante a situação como poderemos ver na reflexão da aula do dia 5 de 

fevereiro de 2013, lecionada à turma do 10ºL: 

 

“Como referi acima, a aula iniciou-se um pouco mais tarde que o 

previsto, como tal eu tive de realizar algumas alterações no plano de 

aula. No exercício do circuito técnico, os alunos apenas passaram por 

cada posto uma vez, contrariamente ao inicialmente previsto que 

seriam duas vezes. De seguida íamos realizar um exercício de 1x1 e 

outro de 2x2, senti por bem juntar ambos, devido ao reduzido número 

de alunos (15), mantendo um campo de 1x1 e 3 de 2x2, os que 

ganhavam continuavam no sentido dos campos 2x2 e quem perdia 

rodava no sentido de 1x1. Desta forma os jogos iam-se equilibrando 

naturalmente.” 

(Reflexao da aula do dia 5 de fevereiro de 2013 do 10ºL) 

 

 Outro dos motivos que mais me dificultou a gestão do tempo de aula foi 

a transição entre tarefas, pois era muito demorada, mas com o tempo também 

fui melhorando como podemos verificar nas reflexões de aula que se 

apresentam de seguida: 
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“...a transição entre tarefas tem de ser mais rápida, pois alguns alunos 

aproveitam para parar e é algo que não pode acontecer; nas tarefas 

devo definir logo no inicio do exercício com e quando partem, em 

situações de exercícios em que os alunos estão em fila, pois só assim 

a dinâmica do exercício, será a mais vantajosa…” 

(Reflexão da aula do dia 28 de setembro de 2012 do 11ºG) 

 

“A transição entre tarefas já melhorou, mas pode ainda ser mais bem 

conseguida.” 

(Reflexão da aula do dia 31 de outubro de 2012 do 11ºG) 

 

“A transição entre tarefas foi quase perfeita, mostrando a minha 

evolução neste capítulo, o tempo dedicado a esta foi bastante reduzido, 

maximizando assim o tempo de aula.” 

(Reflexão da aula lecionada do dia 5 de abril de 2013 do 11ºG) 

 

 Tanto as modalidades em questão – Andebol e Badminton – como o 

local onde foram lecionadas bem como o local onde foram lecionadas – campo 

exterior da junta de freguesia e o pavilhão de ginástica da ESJGZ –  ajudaram 

a esta evolução, já que facilitavam as transições. Todavia, fiz questão que as 

estratégias mudassem de forma a melhorar este meu problema, e assim 

quando um exercício estava quase a terminar, eu tentava ir montando o que 

era possível do exercício seguinte. Colocando todos os alunos a participar na 

montagem dos exercícios para que a transição fosse desta feita, realizada mais 

rapidamente. Outra solução passou por treinar em casa a explicação dos 

exercícios mais complexos, de forma a tentar utilizar uma linguagem mais 

pragmática e eficaz. 

 

4.1.5.2. A Adaptação Relativamente ao Número de Alunos 

 

 Outra questão que exigiu a minha capacidade de adaptação para o 

sucesso da realização das aulas, foi o facto de nem sempre ter os alunos todos 

disponíveis para as mesmas. Dois alunos tiveram um problema num braço 

durante o ano letivo e, como tal, nem sempre conseguiam participar nas aulas 

de uma maneira ativa, sendo por isso atribuídas outras tarefas aos mesmos. 
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Este facto, juntando a algumas faltas ou dispensas (sempre com justificação 

médica ou dos pais), devido também às aulas não serem realizadas nas 

melhores condições nem com a frequência que era pretendida, obrigou-me a 

adaptar muitas vezes os planos de forma a que o tempo potencial de 

aprendizagem fosse o mais indicado. Relato assim algumas alterações, que fui 

realizando durante o ano letivo, através de reflexões realizadas: 

  

“Devido ao facto de apenas 13 alunos terem realizado a aula, em vez 

de 6 equipas de 3 alunos, formámos 3 equipas de três alunos e uma de 

4, que iam trocando entre si, nos exercícios dos jogos reduzidos 3x3. O 

tempo potencial de aprendizagem foi também gerido com mais cuidado 

mas foi aplicado com sucesso. No final realizámos de 6x6, dividimos a 

turma em duas equipas, uma de 6 e outra de 7 elementos. A de 7 

elementos trocavam entre si a cada golo sofrido ou marcado, o aluno 

que entrava ia para a baliza.” 

(Reflexão da aula do dia 30 de outubro de 2012 do 11ºG) 

 

“Consegui desenvolver as situações de aprendizagem conforme o 

pretendido. Quanto ao plano de aula, apenas foi realizado um ajuste 

quanto ao número de alunos, pois apenas 12 realizaram a aula. Deste 

modo, diminuí o número de grupos e na constituição do terceiro 

exercício utilizei o campo todo em vez de dividir a turma a metade, 

adaptei desta forma para que os alunos não perdessem rendimento, 

nem que o objetivo fosse modificado. Na situação de jogo apenas 

estavam duas equipas de 6, o que acabou por ajudar ao tempo 

potencial de aprendizagem na situação de jogo reduzido.”  

(Reflexão da aula do dia 14 de novembro de 2012 do 11ºG) 

 

“O plano de aula foi cumprido conforme previsto, exceto no último 

exercício que devido a não haver alunos suficientes para rodarem da 

forma inicialmente prevista, coloquei limite de pontos, para que todos 

se mantivessem em atividade e sempre em contacto com a bola.” 

(Reflexão da aula do dia 8 de fevereiro de 2013 do 11ºG) 

 

4.1.5.3. A Gestão de Comportamentos Menos Positivos 

 



47 
 

 Algo que também foi importante durante este meu ano de estágio foi a 

gestão de conflitos e comportamentos menos positivos durante as aulas. 

Nunca foi um problema excessivo nem demasiado preocupante, no entanto 

algumas situações foram acontecendo e tendo em conta o número de aulas 

lecionadas numa e noutra turma, mais casos para resolver surgiram na turma 

do ensino profissional do 10º L, do que na do 11º G. 

 Uma das aulas com maior dificuldade de comportamento foi a última 

aula do 1º período do 10º L. Um aluno e uma aluna começaram-se a insultar 

sem motivo aparente. Intervi de imediato, mas não estava fácil de os controlar, 

então mandei um para cada canto do recinto onde estávamos a lecionar a 

modalidade. Após ter continuado a discussão, avisei-os que iria marcar falta 

disciplinar a ambos caso não se entendessem. Com algumas reservas e 

dificuldade em ultrapassar algum orgulho pessoal, lá pediram desculpa um ao 

outro no final da aula. Esta não foi uma situação nada fácil de controlar, 

principalmente se tivermos em conta que já ambos tinham 19 anos.  

 Na mesma aula, uma outra aluna, achou que não devia ajudar a montar 

os campos para os exercícios que se seguiam, alegando não saber fazê-lo e 

portanto nem se quer ia tentar. Esta foi uma situação que me marcou, e após a 

mandar sentar por uns instantes, chamei-a à parte e apelei à sua consciência, 

tentando fazê-la perceber onde tinha errado, e que ninguém é obrigado a saber 

tudo, não havendo problema em não saber algumas coisas. Problema há em 

continuar a não querer sabê-las, não perguntar quando se tem dúvidas e não 

tentar até conseguir saber o que pretendia. Penso que a mensagem que lhe 

queria transmitir foi concretizada, pelo menos, no final da aula a aluna em 

questão veio-me pedir desculpa por iniciativa própria, e tendo em conta o 

comportamento geral desta, sinto que algo ficou da conversa que tivemos. No 

final desta aula do dia 11 de dezembro de 2012  

 “(…) juntei então toda a turma, fazendo-lhes uma                               

chamada de atenção geral para os comportamentos e                                                     

dizendo-lhes que o empenho é fundamental, pois eles                                                  

devem encarar cada módulo como uma prioridade, que                                                      

não devem ser eles a transmitir uma imagem de uma                                                    

turma mais limitada ou com menos capacidades,                                                             



48 
 

devem ser eles defender-se a si próprios, devem tentar dar 

sempre o melhor, seja de que maneira for.”  

 (Reflexão da aula do dia 11 de dezembro de 2012 do 10ºL) 

 

 

 Após estas situações e conversa não tive mais problemas demasiado 

graves como estes, no entanto voltei a ter situações para gerir nesta turma. 

Todavia, penso que apesar de tudo sempre consegui gerir as situações da 

melhor forma, ou pelo menos senti que fui melhorando com o tempo neste 

capítulo. Com mais dificuldade como a relatada anteriormente ou menos 

dificuldade como as que se seguem, penso que pelo menos não aconteceram 

duas situações iguais, o que considero ser um aspeto positivo. 

 

“(…) O comportamento também não foi o melhor. Destabilizaram a aula 

durante quase toda a sua realização. Os alunos estavam muito pouco 

concentrados e fizeram bastantes disparates, o que perturbou o normal 

funcionamento da mesma. Muito pouco disciplinados na realização dos 

exercícios. Situações estas que não devem voltar a ocorrer.  

As situações de aprendizagem não foram desenvolvidas da forma 

pretendida, devido ao mau comportamento e concentração dos alunos.  

(…)Tenho de ser muito mais assertivo durante as aulas, para que tais 

comportamentos e situações não voltem a suceder. (…)” 

(Reflexão da aula do dia 28 de janeiro de 2013 do 10ºL) 

 

 Na aula seguinte melhorei este aspeto como se pode verificar nessa 

mesma reflexão: 

 

“ (…) Em relação ao comportamento, comparando com a aula anterior, 

foi muito melhor. Os alunos cumpriram muito mais as regras e foram 

muito mais disciplinados. O empenho dos mesmos foi também 

bastante positivo na maior parte da aula. Não existiram 

comportamentos desviantes comprometedores com o desenrolar 

normal da aula. 

(…) As situações de aprendizagem foram realizadas com algum 

sucesso a maior parte da aula. (…) senti que os alunos, apesar de 
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apenas o realizarem após “pressão” da minha parte, iam cumprindo as 

situações conforme era esperado. (…) 

(…) A minha assertividade tem de se manter desta forma, continuando 

a melhorá-la aos poucos.” 

(Reflexão da aula do dia 5 de fevereiro de 2013 do 10ºL) 

 

 Ou então um caso como este, com um aluno que após uma conversa 

bastante séria no final do primeiro período e uma nota que este não esperava 

no final do mesmo, melhorou exponencialmente o seu comportamento, o que 

juntando com as habilidades motoras em quase todas as modalidades, acabou 

por se tornar o melhor aluno da turma do 11º G. Esta foi uma reflexão ainda da 

parte inicial do ano, no dia 28 de setembro de 2012: 

“O empenho e comportamento dos alunos foi mais uma vez o mais 

correto, no entanto há uma situação pontual que terá de ser resolvida 

com brevidade. O aluno Y, tem respondido de uma forma menos 

correta aos professores, com o intuito de chamar a atenção para o 

resto da turma. Apesar de cumprir e comportar-se quando os 

professores o alertam para o comportamento menos positivo, o mesmo 

deverá ser sempre exemplar mesmo sem ser necessário a chamada de 

atenção destes. (…) 

(…) a tal situação do aluno atrás referenciado, tem de ser controlada, 

talvez uma pequena conversa no início da aula seguinte (…)”. 

 

 

4.1.5.4. A Adaptação da Dificuldade dos Exercícios 

 

 A adaptação da dificuldade dos exercícios às capacidades dos alunos foi 

outro aspeto que ia tentando melhorar constantemente e sempre que sentia 

que algo não estava a correr como previsto ou a não ter o rendimento 

expectável alterava o exercício de maneira a que este fosse mais rentável. Esta 

adaptação é muito importante para maximizar o desenvolvimento das 

habilidades motoras dos alunos. 

 Tinha sempre bastante cuidado para que tal acontecesse da melhor 

forma. Alguns aspetos no momento do planeamento não eram percetíveis e 

como tal, o sucessoe previsto seria diferente, ou porque os alunos estavam 
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demasiado tempo parados, ou porque os contactos com a bola não eram os 

desejados. Todavia, a minha sensibilidade em relação a estes pormenores foi-

se aprimorando com a experiência adquirida ao longo das aulas e tentava com 

uma ou outra alteração melhorar nestes aspetos. 

 

“Esta aula estava planeada para ser realizada no parque de 

estacionamento, no entanto, o campo exterior da junta de freguesia 

ficou livre (…). 

O plano de aula teve então de ser alterado, inicialmente modifiquei o 

primeiro exercício, pois a parte de realização de condição física estava 

planeada de acordo as condições que ia encontrar no parque de 

estacionamento, assim os alunos já puderam realizar os abdominais e 

extensões de braços, sem problemas da condicionante do solo ser em 

paralelo. No jogo dos 10 passes realizei também algumas alterações, 

aqui devido ao número de alunos não ser o expectável, então não 

realizaram tanto tempo como estava previsto, para que não fosse 

saturante para os alunos. O mesmo sucedeu no jogo d’ ”A bola ao 

capitão” pelas mesma razões. O exercício que estava planeado ser 

realizado em último não foi realizado e foi substituído pela situação de 

jogo reduzido 6x6. Visto que apenas 12 alunos realizaram a aula e 

tinha o campo disponível, aproveitei para que estes realizassem jogo, 

de maneira a poderem exercitar um pouco mais a parte coletiva. 

Postas todas estas adaptações, penso que as situações de 

aprendizagem foram bem desenvolvidas, apesar de não ter sido 

conforme estava previsto, o mesmo aconteceu relativamente aos 

objetivos propostos, pois alcançamos o pretendido. (…)” 

(Reflexão da aula do dia 30 de novembro de 2012 do 11ºG) 

 

“(…) Realizei algumas adaptações no plano de aula, de forma a tirar 

mais proveito do rendimento dos alunos, sem nunca mudar a estrutura 

original do mesmo. No primeiro exercício (consistia em realizar 

estafetas) o momento no qual os alunos partiam foi alterado, estes só 

iriam partir ao toque do colega na mão e passou a ser ao meu apito, 

para que não tivessem tanto tempo à espera. No exercício de circuito 

técnico, alterei os arcos pelos sinalizadores e pelo movimento do 

colega que está a servir, de forma aos alunos não terem um alvo 

estático na construção da jogada. Na situação de jogo 2x2 foi alterado 

a forma como era realizados os jogos devido ao aluno Y se ter 
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lesionado numa mão, como tal, num campo realizavam jogos de 2x2 

até aos 5 pontos e no campo do lado 2x1 para que os alunos não 

estivessem parados à espera e assim conseguirem ter mais contactos 

com a bola. As situações de aprendizagem foram concretizadas e 

mantidas. (…)” 

(Reflexão da aula do dia 15 de fevereiro de 2013 do 11ºG) 

 

4.1.5.5. A Adaptação às Condições Espaciais 

 

 A esta fase do meu estágio chamo-lhe “adaptação às condições 

espaciais”, porque durante todo o ano letivo tudo foi incerto. Até ao fim do 2º 

período (altura em que começamos a usufruir do pavilhão da ESJGZ, apesar 

do horário ter sido reduzido para metade) nunca sabia se iria ou não poder 

lecionar devido às condições meteorológicas. Pior do que isso, era que nem 

sempre na escola tinha alternativas para a realização de algumas atividades. 

Posto isto, vou referenciar algumas soluções que foram surgindo, umas que fui 

aplicando, uma outra que não foi possível devido à condições não serem as 

ideais. 

 Esta parte do meu estágio fez-me crescer, obrigou-me a a utilizar o meu 

lado mais criativo, o que é sempre positivo pois gosto bastante desse meu 

lado. Umas vezes com mais sucesso, outras nem tanto. Umas vezes 

diretamente relacionadas com a disciplina, outras em que apenas apelava ao 

sentido de cooperação e união da turma com simples jogos de tabuleiro, ou até 

visualização de um filme (apenas aconteceu uma vez) que não tendo a ver com 

o desporto (devido a estes serem considerados demasiado longos e só serem 

possíveis visualizar em duas aulas distintas, algo que como posteriormente se 

veio a verificar teria sido possível de realizar), transmitia uma mensagem de 

superação e de que devemos perseguir e lutar por aquilo acreditamos, apesar 

de termos de sacrificar algumas coisas para que tal aconteça, e na minha 

opinião, é sem duvida uma mensagem que não está a chegar da melhor 

maneira aos nossos adolescentes. 

 Sentia assim que era preferível isso, a estarmos a conversar sobre a 

atualidade desportiva do fim de semana no bufete, lugar onde não se podia 



52 
 

realizar qualquer tipo de jogos ou tarefas com uma motricidade mais elaborada 

devido ao barulho e ao facto de ocorrerem aulas teóricas no andar de cima. 

 Não obstante o facto de quando as questões climatéricas não eram as 

ideais para a lecionação, termos de ficar “enclausurados” no bufete, ainda 

tínhamos alguns dias em que as condições climatéricas eram positivas, mas 

não tínhamos local para realizar as aulas. Surgiu o parque de estacionamento 

situado ao lado da escola, mas rapidamente deixou de ser válido por decisão 

da direção devido às condições não serem as melhores e colocarem a 

integridade física dos alunos em “risco”. E coloco o risco entre aspas, porque 

cheguei a lecionar neste espaço e apesar das condições não serem de todo as 

melhores, para mim a maior condicionante era o facto de os alunos não 

poderem tomar banho. Era de facto difícil realizar alguns movimentos e 

situações em certas modalidades, no entanto temos e devemos ser criativos. 

Acredita assim que algum tipo de exercício físico naquele horário era melhor 

que nenhum, principalmente quando as turmas estavam, por vezes, várias 

semanas sem aulas e para alguns alunos era o único local ou momento de 

realizarem qualquer exercício físico. 

 Após este relato sobre algumas condicionantes e sem divagar mais, 

passo então por descrever algumas soluções que foram surgindo para colmatar 

estas falhas das condições espaciais.  

 A minha primeira solução, aconteceu no dia 19 de outubro de 2012, em 

que realizámos uma aula de condição física no parque de estacionamento. 

Esta aula consistia em desenvolver a mesma ao nível coordenativo e também 

um pouco de resistência aeróbia, bem como aumentar a cooperação entre os 

elementos da turma. Cinco alunos não realizaram a aula por receio, mas na 

parte final apenas um não se envolveu na realização da mesma. Como 

motivação extra, toda a aula funcionou por equipas e pontuações, havendo 

prémios para os mais pontuados (apesar de no final todos terem tido direito a 

recompensa). Deixo aqui parte da minha reflexão desta aula para melhor 

compreensão:  

“Este relatório é correspondente à aula lecionada num parque de 

estacionamento ao lado da Piscina Municipal. Tendo em conta que as 

condições para a realização da mesma não eram as melhores, tentei 
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elaborar uma aula em que os alunos se sentissem o mais motivados e 

empenhados possível, pondo-os a trabalhar sempre em competição.  

(…)No final  da aulacontámos os pontos, e os vencedores ganharam 

um lanche na escola, os outros um doce de satisfação. 

(…)os alunos da turma, este empenharam-se ao máximo durante toda 

a aula, apesar das condições não serem as melhores e os alunos 

estarem com algum receio na parte inicial, tentaram cumprir sempre 

com o pretendido, de maneira a conquistar o maior número de pontos. 

Os alunos que tiveram dispensa por estar doentes, também se 

empenharam e dedicaram quando foram chamados a intervir, na ajuda 

do controlo do último exercício. (…) 

(…)Quanto à concretização do plano de aula, existiram algumas 

situações que foram alteradas, foram elas: (…) como os alunos (…) 

não tinham possibilidade de tomar banho, decidi não aumentar a carga; 

neste mesmo exercício, também não realizaram dorsais, pois o espaço 

não tinha condições para se deitarem no chão. (…) 

Concluindo, sinto que aula de uma forma geral correu muito bem, e 

senti o mesmo pelas reações dos alunos à mesma. (…) Um senão, é o 

facto dos alunos não terem balneário para se equiparem e tomar 

banho, o que condiciona bastante a prática seja de que modalidade for 

neste espaço, pois os alunos têm aulas após a aula de Ed. Física e não 

têm condições higiénicas ideais para o máximo bem-estar nessas 

aulas.” 

(Reflexão da aula do dia 19 de outubro de 2012 do 11ºG) 

 

 Após esta, lecionei mais uma aula neste espaço – aula de Voleibol no 

dia 11 de janeiro de 2013 – que consistiu em vários exercícios com maior 

enfase técnico, tendo em conta não haver rede nem condições para a colocar. 

Não pude realizar mais nenhuma aula neste local devido ao já referido 

anteriormente. 

 Em relação às aulas que tínhamos de ficar no bufete também fui 

tentando encontrar soluções aos poucos. Primeiro tentei fazer uma caminhada 

da minha escola até à praia, mas devido à PC sentir que seria uma 

responsabilidade bastante grande caso algo acontecesse, não foi possível 

realizar a mesma. Depois levei um jogo de tabuleiro (Party & company) em 
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duas aulas, em que os alunos apelavam à sua criatividade e criavam alguns 

elos de ligação, para além da cooperação pois eram realizados em equipas.  

 Por fim, no mesmo dia em que não foi possível realizar a caminhada até 

à praia (dia 24 de outubro de 2012), pedi emprestadas as raquetes de ténis de 

mesa a uns alunos que lá estavam a jogar, e realizei alguns jogos com alguns 

alunos (apenas foi neste momento porque a mesa não estava disponível até 

então). A partir daqui pedi, com a ajuda de outros professores que já faziam o 

mesmo com as raquetes dos alunos, que tentassem comprar algumas raquetes 

e bolas, pois seria benéfico para todo o grupo de EF visto estarmos todos na 

mesma situação. Assim, várias raquetes e bolas surgiram, bem como outra 

mesa de ténis de mesa. Com tudo isto fomos realizando mini-torneios de 

duplas e individuais, com jogos até aos 7 de forma a toda a gente jogar e não 

estar muito tempo de fora e fomos conseguindo aos poucos colmataro facto de 

não termos possibilidade de realizar as aulas, se bem que de forma muito 

superficial. 

 

4.1.5.6. As Aulas Teóricas 

 

 Com todas estas condicionantes, no final de cada período lecionava 

sempre uma aula teórica, visto termos horário em que não podíamos lecionar a 

disciplina por falta de espaço, reservávamos com alguma antecedência uma 

sala de aula para que uma parte teórica fosse transmitida da melhor maneira e 

para dar uma base maior para o teste escrito sumativo que os alunos iriam 

realizar.  

 Na primeira aula teórica abordei questões relacionadas com o 

Fitnessgram, com o Atletismo e com o Andebol. Tentava sempre que as 

minhas abordagens fossem de uma forma que mantivessem os alunos 

interessados e que de certo modo lhes trouxesse algo de novo e importante 

para os seus conhecimentos. Assim para a parte de Andebol que foi a mais 

abordada por ter sido a que tinha sido lecionada durante mais tempo durante o 

primeiro período, realizei um Powerpoint com imagens engraçadas e vídeos da 

modalidade, para além do texto com a informação que pretendia transmitir. 
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Assim, consegui com que os alunos se fossem mantendo atentos e 

interessados durante toda a aula.  

 Em relação ao atletismo e visto que apenas lecionei durante 4 blocos de 

45 minutos, correspondentes a 2 aulas e logo no início do ano, não aprofundei 

muito esta matéria, e optei por transmitir a estes quais os portugueses que já 

tinham sido campeões do Mundo e medalhados Olímpicos. Senti que esta 

informação os ia enriquecer mais do que qualquer outra, e pelo menos alguns 

deles já ficaram a saber quem foram atletas como Carlos Lopes, Fernanda 

Ribeiro e Rosa Mota.  

  Na lecionação da aula teórica de Voleibol, utilizei a estratégia já 

elaborada com a modalidade de Andebol e fui chamando um ou outro alunos 

para “me ajudar” a dissipar algumas dúvidas que iam surgindo. O mesmo 

Powerpoint foi utilizado na lecionação da aula teórica do 10ºL, todavia o teste 

escrito sumativo apresentado a estes foi mais acessível por motivos óbvios, do 

que o apresentado à turma do 11ºG. 

  A última aula teórica por mim lecionada foi sobre Badminton, que se 

tratou da última modalidade a ser abordada. Nesta, optei por uma estratégia 

diferente, sentindo que devia arriscar para ver como me sairia nesta nova 

experiência. Assim, com um Powerpoint também realizado, dividi a matéria do 

mesmo em 5 partes e com a turma dividida com o mesmo número de grupos, 

atribuí uma parte a cada um, de forma a que cada grupo pudesse estudar e 

analisar a sua parte, tendo acesso às folhas com a matéria das suas partes, 

bem como à internet (em dois computadores) que lhes disponibilizava mais 

alguma informação complementar caso precisassem. Então, pedi que fossem 

criativos na apresentação da matéria aos colegas, podendo apresentar vídeos 

e imagens que encontrassem na internet e que sentissem ser relevantes para a 

matéria em questão. Não foi uma aula perfeita, mas foi uma aula em que tive 

algum sucesso e que me ajudou a perceber como melhorar numa ou outra aula 

futura do mesmo género. 

“Houve bastante empenho por parte dos alunos para que pudessem 

apresentar a matéria de uma forma diferente. Alguns com mais 

habilidade que outros, mas todos participaram e todos tentarem ter um 

papel ativo e criativo nesta apresentação. 
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Penso que acabei por ter sucesso neste molde de apresentação da 

aula teórica, apesar de ainda poder melhorar alguns aspetos, como por 

exemplo o material a disponibilizar. O único senão foi o controlo do 

tempo em que os grupos iniciais tiveram mais tempo para realizar a 

sua apresentação, um aspeto que devo melhorar numa futura aula 

deste formato.” 

(Reflexão da aula do dia 24 de Maio de 2013 do 11ºG) 

 

4.1.5.7. A Competição como Motivação 

 

 Durante todo o ano tentei colocar competição em todas as aulas, e 

sempre que possível implementava-a nos exercícios que apresentava. Sem 

dúvida que a parte competitiva aumenta a motivação para a realização dos 

exercícios, no entanto, não podemos descurar o facto de que por vezes essa 

competição pode afetar diretamente a qualidade dos exercícios. Ou seja, 

apenas para conseguirem alcançar o que se pretende, os alunos contornam 

algumas regras ou desprezam algumas situações tático-técnicas. 

 Com isto, tentava que sempre que existisse competição. Os alunos 

primeiramente competiam dentro do grupo em que se encontravam, pois 

assim, estes ir-se-iam controlar uns aos outros, não deixando os colegas fazer 

“batota” porque assim estes iam sair prejudicados com isso. O grau de 

concentração e atenção no exercício aumentaria também, ora os alunos 

estariam preocupados em fazer bem e em estar a atentos aos colegas para 

que estes só “pontuassem” no caso de realização correta do pretendido. 

 Por exemplo, na aula do dia 11 de janeiro de 2013, os alunos realizavam 

o seguinte exercício: 
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Borboleta: com os mesmos grupos 
definidos. 
Cada grupo estará num espaço 
simulando um campo. O exercício é 
conforme a figura e funciona da 
seguinte forma: 
-A serve por baixo para B; 
-B recebe a bola para C; 
-C realiza passe de frente para B; 
-B executa passe em suspensão ou 
remate para D;  
-D agarra a bola iniciando outra 
sequência;  
    Rotação dos alunos; 
P – Professor; 
 

 

- Vai rápido para o 

teu sítio; 

- Tenta colocar a 

bola no colega 

 

 

 

Figura 1. Exercício incluido no plano de aula. 

  

Neste caso, iria vencer o aluno que estando em B colocasse mais vezes 

a bola de forma correta no colega que se encontra em C. Assim o aluno que 

está em A dificultaria um pouco mais o serviço e o de C iria exigir a bola em 

condições perfeitas de jogabilidade.  

 Posto isto, a competição dentro do grupo aumentava a qualidade das 

habilidades motoras e a cobrança entre os elementos de todo grupo. Tentei 

assim que esta opção fosse estando sempre presente a cada aula que 

passava. 

 

4.1.5.8. A Maior Dificuldade e a Aula Menos Positiva 

 

 Coloquei estes dois tópicos no mesmo subcapítulo porque apesar de 

serem dois assuntos diferentes, ocorreram na mesma UT. E passo a explicar 

de uma forma mais clara. 

 A minha maior dificuldade enquanto professor foi lecionar a UT de 

Ginástica, não propriamente pelos seus conteúdos, mas sim pelo receio de 

perder o controlo da aula em uma ou outra situação e que algum aluno se 

lesionasse com a prática da mesma. 

 Apenas lecionei duas aulas desta modalidade, por ser da turma do 

ensino profissional, e como a PC (em boa hora, diga-se) queria que todos nós 
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experimentássemos a abordagem desta modalidade tão complexa, dividiu as 

aulas por todos os elementos do NE. 

 Preparei a minha primeira aula com muito cuidado. A minha primeira 

abordagem foi novamente as ajudas, apesar dos meus colegas já o terem feito. 

Para me precaver imprimi umas folhas em tamanho A4 a cores, com as ajudas 

dos conteúdos que iriam ser abordados na minha aula. Apesar de não ser uma 

garantia de que os alunos as iriam realizar corretamente, pelo menos 

lembrava-os como era e fazia com que estes não relaxassem neste tópico. 

 Assim no final desta primeira aula ultrapassei um estigma, pois acabou 

por correr melhor que o esperado. 

“(…) Tendo em conta que o número de alunos foi menor do que o 

previsto, dividi a turma em grupos mais pequenos em relação ao 

número de alunos por grupo anteriormente estipulado no plano de aula. 

Apesar disto, acabou por ajudar um pouco no desenrolar da aula, pois 

sendo menos alunos houve menos dispersão. As situações de 

aprendizagem foram alcançadas (…) 

Os alunos tiveram um comportamento bastante positivo, principalmente 

se tivermos em conta que a modalidade que está a ser abordada, foi a 

que os alunos consideravam que gostavam menos. O seu empenho 

também foi bastante positivo em quase toda a aula. (…) 

Em relação ao papel por mim desempenhado na aula considero 

positivo, apesar de ainda poder melhorar. Tive alguma dificuldade em 

gerir alguns exercícios à distância e não me apercebia com facilidade 

dos erros que cometiam. Fui fazendo referência às ajudas, para que 

eles estivessem mais seguros uns com os outros, pondo me a mim 

menos preocupado mas sempre alerta. Foi um desafio interessante 

que me fez evoluir e que me fez perder alguns medos em relação à 

modalidade em si. (…)” 

(Reflexão da aula do dia 16 de abril de 2013 do 10ºL) 

 

 Agora irei fazer referência ao facto referido acima como a aula menos 

positiva. Curiosamente, a aula que considero que me correu menos bem, foi a 

segunda e última aula de ginástica que lecionei. Ocorreu uma situação a nível 

pessoal que me abalou bastante, foi marcante e tive uns dias sem conseguir 

reagir a tal facto. Nesse dia foi um dos piores, tinha acabado de prestar uma 

última homenagem ao que ocorreu e de seguida fui para a escola lecionar esta 
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minha aula de ginástica. Sei que deveria ter conseguido “separar as águas” e 

que me deveria ter abstraído de tudo o resto no momento em que entrei no 

pavilhão, mas no entanto não consegui. 

 Tentei mas não consegui, não consegui dar o ritmo que pretendia à aula, 

não consegui que os alunos se ativassem como deveriam. O comportamento 

destes não foi mau, no entanto o seu empenho foi quase nulo. Nenhum 

acidente aconteceu, mas serviu-me de alerta para ter muito cuidado numa 

próxima. 

     

“(…)Em relação ao papel por mim desempenhado não foi o melhor, 

apesar de estar a nível pessoal abalado, não consegui fazer com que 

os alunos se envolvessem melhor nas tarefas, nem tive a capacidade 

de adaptar uma ou outra situação para que estes conseguissem ter 

uma participação mais motivadora. Senti que talvez tenha sido a aula 

que correu menos bem durante todo o ano letivo, devido a tudo o que a 

envolveu. Terei de melhorar numa próxima. (…)” 

(Reflexão da aula do dia 7 de maio de 2013 do 10ºL) 

 

 Desta vez vacilei e não consegui ser o professor que esperava. 

 

4.1.5.9. A proximidade 

 

 Por fim neste tópico irei abordar as questões de proximidade que foram 

surgindo com as turmas e com todos os seus elementos. A turma do 11ºG era 

a minha turma, a minha primeira turma e passei todo o ano com a mesma, por 

isso é normal que a proximidade e ligação tenha sido maior com esta do que 

com a outra. A turma do 10ºL apenas convivi durante o 2º período e parte do 

3º, era uma turma em que os alunos faltavam mais, mas que no entanto houve 

uma grande proximidade com alguns deles também.  

 Nesta última senti algo diferente, pois se na outra sempre fui bem 

recebido, na do 10ºL fui ganhando a confiança dos seus alunos aos poucos. E 

cheguei ao fim do ano a conseguir ter conversas mais sérias, de maneira a 

tentar ajudar aquelas alunas que sempre se fecharam e até com a aluna já 
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anteriormente referida, que me procurava para a tentar ajudar a comunicar com 

os outros professores. 

 Para mim a grande surpresa desta turma do 10ºL foi a forma como 

foram evoluindo durante o ano, como se foram tornando mais independentes e 

mais capazes. Terminando em beleza com um jantar organizado por eles para 

todos os professores da turma. Foi uma turma que vi crescer como um todo, 

apesar de alguns terem desistido aos poucos, os que ficaram agarraram-se às 

oportunidades e tentaram evoluir. Ajudou-me a crescer e isso irá sempre 

marcar-me. 

 Em relação ao 11º G, tive uma relação muito mais próxima como já 

referido. Começando pelo grito de turma definido logo na primeira aula e que já 

não passávamos nenhuma sem ele. 

  Recordo assim alguns casos pontuais que me foram marcando, o facto 

de um aluno desta turma vir falar comigo acerca do seu passado e dos seus 

interesses, numa visita de estudo que fizemos, visto ser um aluno bastante 

reservado surpreendeu-me bastante. Uma aluna perguntar-me qual a minha 

opinião acerca de um conflito com um professor e como iria abordar o mesmo 

com a DT, pois demonstra confiança em mim bem como no meu 

discernimento. Um aluno, após eu sentir que ele estava um pouco em baixo, e 

lhe perguntar o que se passava, ele ter falado comigo acerca do seu “problema 

amoroso” e o que eu achava acerca do assunto, que conselho lhe deveria dar. 

Ter outro aluno que aparentemente no ano transato não gostava nada da 

disciplina e que este ano a sua aplicação e empenho foram melhorando a cada 

aula que passava. 

  Um aluno que apesar de não conseguir realizar aulas devido ao seu 

problema de mobilização no braço, lhe dei a tarefa de “professor-adjunto” tendo 

lhe dado uma folha com as habilidades técnicas fundamentais da modalidade 

de Voleibol, quais os principais erros e como os corrigir. O seu empenho e 

entrega nesta tarefa foi tal que passava as aulas sempre atento ao que 

acontecia de forma a intervir de forma mais correta. Sempre que tinha dúvidas 

colocava-as quando mudávamos de exercício, ele já sabia como montar o 

exercício seguinte e tentava realizá-lo com a maior rapidez. Com tudo isto 
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acabámos por criar uma grande empatia um pelo outro e o seu empenho foi 

compensado. 

 Um grupo de alunas que me pediram ajuda em relação a outra 

disciplina. E acima de tudo a abertura com que a maioria falava comigo e que 

ao mesmo tempo a forma como me respeitava, demonstrou a ligação criada 

entre nós e a importância que eles acabaram por ter na minha vida, foi 

distribuída de igual forma da importância que tive em cada um deles. 

 Assim na última aula do ano senti que lhes devia dar uma pequena 

lembrança da minha passagem pelas suas vidas, tendo oferecido a cada um 

deles a seguinte fotografia que dizia o seguinte: 

 

 

Obrigado por tudo, Maltinha! 

Espero que tenham aprendido 

tanto como eu convosco! 

Um último conselho: NÃO 

TENHAM MEDO DE SEREM 

FELIZES! 

QUEM SÃO OS MAIORES? 

G G G  

11º G - ESAG -2012/2013 

Prof. Carlos Pinto 

 

  

 

 

Qual não foi a minha surpresa que após ter oferecido esta minha 

lembrança a todos eles, eles me tenham também presenteado com a imagem 

que passo a mostrar, num passepartout e com algumas expressões que os 

faziam lembrar de mim: 

Figura 2. Lembrança entregue aos alunos 
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Figura 3. Lembrança entregue pelos alunos. 

 

 A mesma imagem, dois presentes, um oferecido e outro recebido, no 

mesmo dia entregues. Após este momento senti que a ligação foi realmente 

grande de ambos os lados e na reflexão do dia 7 de junho de 2013 relato o 

seguinte: 

“ (…) Por fim posso afirmar que foi um dia especial, pensava que a 

despedida me iria custar mais, mas após esta feliz coincidência, só 

tenho de estar alegre e de cabeça erguida. A vida é feita de momentos 

felizes e de etapas, esta foi mais uma delas e descansa-me o facto de 

saber que consegui cumprir o meu objetivo, de uma forma ou de outra 

marquei a vida de alguns pela minha forma positiva de estar. 

Posso não me ter libertado da lei da morte, mas prolonguei-a mais 

um pouquinho.” 

 

4.1.6. A Avaliação 

 

 A avaliação é sempre um processo um tanto ao quanto complexo. A 

justiça na sua realização deve ser a base do nosso princípio para a elaboração 

desta tarefa. Por mais que nos custe, e como nos diz Bento (2003), em 
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conjunto com a planificação e com a realização do ensino, a análise e 

avaliação são tarefas centrais de cada professor. 

 Tendo em conta esta central e importante tarefa, devemos tentar ao 

máximo ser equilibrados, justos e atentos nas análises que realizámos e nas 

classificações que atribuímos. Apenas assim conseguimos manter a 

hegemonia na turma e o bem-estar connosco próprios. 

  As fichas de avaliação diagnóstica e sumativa foram sendo realizadas 

sempre com o apoio da PC. Esta fazia questão que as fichas fossem divididas 

por conteúdos a abordar, técnicos e táticos, e cada conteúdo se dividia em 3 

níveis. Cada um desses níveis teria de cumprir com objetivos que eram 

também descritos na ficha de avaliação, ou seja, para que o aluno tivesse nível 

1, 2 ou 3, este teria de cumprir com aquilo que eu em conjunto com a PC 

definimos como mínimo para tal conteúdo. Depois em cada nível, durante a 

avaliação, colocava um mais (+) caso o aluno se encontrasse acima daquele 

nível proposto mas ainda não chegava ao superior, um menos (-) caso o aluno 

se encontrasse abaixo do nível em questão sem alcançar o inferior, ou uma 

cruz (x) caso aquele fosse o nível indicado. 

 Para formularmos esses objetivos utilizávamos a informação elaborada 

no Módulo 1 – Estrutura do Conhecimento de cada MEC, que nos descreve a 

forma mais correta de realizar os conteúdos desejados. Foi desta forma que 

durante todo o ano elaborei as minhas fichas de avaliação diagnóstica que 

seriam muito idênticas às realizadas no final da UD, aquando da avaliação 

sumativa. 

 Faziam também parte dessa ficha, os exercícios que iriam ser 

abordados nestas avaliações, para que fosse mais fácil a perceção de como 

abordar cada conteúdo e para a posterior realização do plano de aula de uma 

maneira mais eficaz. 

 A minha primeira avaliação diagnóstica foi na UD de Atletismo, e apesar 

de algum nervosismo acabou por ocorrer de uma forma bastante positiva. 

“(…)Relativamente à minha postura enquanto professor, julgo ter sido a 

adequada, apesar de inicialmente não me sentir muito confiante 

perante esta avaliação diagnóstica, sinto que apesar da dificuldade de 
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observar todos os alunos de igual forma, alcancei o que pretendia, 

também muito à custa da colaboração dos alunos. (…)” 

(Reflexão da aula do dia 26 de setembro de 2012 do 11ºG) 

 

 Aos poucos fui-me habituando à realização das avaliações, tentando 

aperfeiçoar as fichas e os seus conteúdos, pois senti que seria através dessa 

estratégia que no momento da aula a avaliação ficaria simplificada. Com tempo 

fui melhorando e os pormenores durante a mesma aperfeiçoados. 

 

“Assim os objetivos foram cumpridos e consegui realizar a avaliação a 

todos os elementos da turma  (…). 

Sinto que a minha postura foi correta, colocando me em boa posição 

em relação aos alunos de forma a poder observá-los da melhor 

maneira e também tendo sempre o cuidado para que estes não 

estivessem de frente para o sol quando eu estava a explicar as 

situações e os exercícios. Esta avaliação correu de uma forma 

bastante positiva (…)”. 

(Reflexão acerca da avaliação sumativa do 11º G no dia 5 de dezembro 

de 2012) 

 

 No entanto a avaliação é constituída por três domínios e não apenas por 

este atrás referido e é com o somatório das classificações destes que podemos 

atribuir uma classificação no final de cada período. Mais uma vez a justiça tem 

de constituir a base da mesma, não podendo avaliar um aluno sem considerar 

os outros ou não usar termo de comparação entre eles. A meu ver esta é a 

forma mais justa de avaliar, e mesmo assim nem sempre conseguimos aplicar 

a atribuição mais correta na sua plenitude. 

 Assim os três domínios são os seguintes: o domínio do saber fazer, ou 

no caso concreto da minha escola era o domínio das habilidades motoras e da 

fisiologia do treino e condição física, também visto como psicomotor. Este 

domínio tinha um peso de 60 % na nota final e consistia nas performances e 

habilidades desportivas, bem como a aptidão física do aluno. Esta avaliação 

era realizada com a observação dos alunos na parte prática das aulas que 

ocorriam, tendo um ou dois momentos de avaliação formal. 



65 
 

 O domínio do saber estar, ou no meu caso domínio psicossocial, que 

consistia na assiduidade, pontualidade, disciplina, cooperação e empenho e 

contribuía com 25% para a nota final, o que acabava por certo positivo, pois 

exigia aos alunos um comportamento mais exemplar, fazendo com que 

cumprissem com o desejado. Neste campo, era assinalado na ficha de 

assiduidade, quando algo não ocorria conforme era expectável. 

 Por fim, existe o domínio dos saberes, ou cognitivo que consiste no 

conhecimento teórico dos alunos acerca das modalidades aprendidas e passa 

pelo regulamento destas, bem como marcos históricos, a sua evolução, bem 

como conceitos táticos e técnicos mais básicos. Este domínio contribui com 

15% na avaliação final e pode ainda ser enriquecida com a apresentação de 

um trabalho escrito. 

 Assim elaborei uma tabela para que se tornasse mais simples a minha 

avaliação, dando-me, após todos os dados inseridos em todos os parâmetros 

atrás referidos, uma média aritmética. Utilizando o valor desta média aritmética, 

cheguei mais facilmente a um valor de classificação a atribuir aos alunos no 

final de cada período. O valor atribuído não era igual à média resultante, pois 

como já referi, sinto que a justiça e o equilíbrio entre todos os elementos da 

turma devem estar sempre presentes. Como tal, após o valor dessa média, a 

classificação seria atribuída um valor acima ou abaixo, consoante a sua 

prestação durante o ano e a diferença em relação a todos os seus colegas. 

 

4.2. Área 2 e 3 - Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

 Não faz sentido um professor existir sem estar intrinsecamente ligado a 

toda a comunidade escolar ou sem participar ativamente nas ações e 

atividades escolares. Seguindo esta minha perspetiva, era minha intenção 

participar sempre que possível em todas as iniciativas às quais era 

“requisitado” para o fazer.  

 No entanto a participação na escola e a relação com a comunidade não 

fica por aqui, a ligação entre todos os seus elementos é fundamental, sendo 
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que a interação entre professores, funcionários e alunos tem uma importância 

elevada para o bom ambiente escolar e bem-estar de todo o meio envolvente. 

 Por isso, tentei logo de início saber o nome de todos os funcionários, e 

fazia questão de os cumprimentar quando chegava e partia da escola. Esta 

ligação que criei com alguns deles foi um ponto que considero bastante 

positivo, pois apesar deste à-vontade, tratavam-me com respeito e faziam-me 

sentir como se de um professor “da casa” há vários anos fosse. 

 A minha postura em relação aos meus colegas professores era a 

mesma, no entanto, visto que tinha estudado naquela escola e que grande 

parte deles tinham sido meus professores, não conseguia afastar o “professor” 

antes do nome, nem trata-los por “tu” como alguns iam pedindo. Alguns com o 

tempo e convívio fui conseguindo fazê-lo, outros ainda agora não consigo. 

Todavia a minha relação foi sendo positiva e de proximidade com quase todos 

eles. 

 Em boa verdade relato que esta ligação interpessoal com todos estes 

elementos foi das mais gratificantes experiências que retiro deste ano. O outro 

lado do professor e da contribuição que todos temos em conjunto para que as 

aulas sejam abordadas e vistas de outra forma. 

 

4.2.1. O Grupo de Educação Física 

 

 Todo o grupo me recebeu muito bem desde início, a mim e a todo o 

nosso NE. Colocaram-se à disposição para nos ajudar, trocámos mails e 

rapidamente fomos integrados nas decisões e assuntos que eram discutidos 

nas reuniões. Apesar desta rápida integração, a nossa participação mais ativa 

só aos poucos foi acontecendo, mas se não fosse este à-vontade com que nos 

deixaram, se calhar as nossas intervenções nunca teriam acontecido. 

 Mesmo antes de começarem as aulas tivemos uma reunião de grupo, a 

segunda do mesmo e em que nos estávamos a começar a conhecer. Nesse dia 

foi marcado um jantar para todos os professores de EF. Foi uma sensação 

estranha, pois como ainda estava a assimilar toda esta minha nova “vida” 

enquanto professor, não saberia o quão à vontade me sentiria nesse jantar, 
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principalmente porque nenhum dos meus colegas do NE iria poder estar 

presente. No entanto arrisquei porque senti que seria uma boa altura para 

começar a integrar-me e quanto mais cedo melhor. 

 O risco não foi nenhum e a opção foi sem dúvida a melhor. Conheci o 

outro lado dos professores, alguns deles já tinha sido meus enquanto aluno da 

escola. Após alguns momentos de silêncio, em que também estava com os 

meus colegas do NE do ISMAI, lá se começou a falar aos poucos. A certa 

altura dei por mim a pensar “afinal eles são pessoas como eu”, pois era isso 

que sentia. Não eram mais nem menos, eram como eu. Divertimo-nos bastante 

nesse jantar e acabámos a noite num karaoke em que todos participámos.  

 Ficou uma ligação forte e um à-vontade bastante saudável entre todos. 

Na reunião seguinte, já me sentia com confiança para participar, opinar e 

questionar mais. Aprendi mais com isto e consequentemente cresci enquanto 

professor, dentro e fora de aula. 

 Outros convívios fomos tendo, o que nos fez fortalecer os elos de 

ligação entre todos. 

 

4.2.2. Corta-Mato 

 

 A minha participação na organização no Corta-Mato foi muito reduzida, 

pois estava ao cargo do NE do ISMAI. No entanto ajudámos na definição do 

trajeto e estávamos colocados em locais estratégicos para ajudar os alunos. 

 O Corta-Mato escolar é sempre um ponto alto da atividade desportiva da 

escola, principalmente este ano que estivemos quase impossibilitados de o 

organizar devido à falta de condições na escola. Desta feita, transferímos a 

participação dos alunos para o parque 25 de Abril em Matosinhos e lá 

conseguimos realizar a prova no dia 13 de dezembro de 2012. 

 Tudo correu pelo melhor, apesar da adesão não ter sido a ideal, 

principalmente no setor feminino, os alunos participaram e deram o seu melhor. 

Acabou também por ser um momento de convívio entre alunos e professores 

com espírito desportivo e de fair-play bastante positivo.  
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 Apesar do frio os inscritos participaram de bom grado, os prémios foram 

entregues aos vencedores, bem como os lanches a todos os participantes. A 

mim coube estar na meta a ajudar os alunos, alertando-os onde terminava. Foi 

um bom momento. 

 Um dos pormenores que mais me marcou foi a forma de atribuir a 

classificação, poupando trabalho e tempo, para que tudo fosse publicado no 

imediato. Esta fórmula será por mim utilizada, com certeza, quando voltar a 

estar inserido numa prova destas. Então funcionava da seguinte maneira: cada 

aluno tinha um autocolante com o seu nome, número e turma, que lhe era 

atribuído no início da prova; após terminarem a corrida eram “afunilados” para 

a mesa dos juízes, onde existia uma cartolina com diversos retângulos com o 

mesmo tamanho que a identificação atrás referida. Assim, consoante os alunos 

terminavam a prova dirigiam-se à mesa dos juízes que retiravam a identificação 

ao aluno e colavam na posição correspondente e sempre por ordem. Mal todos 

os alunos terminassem a prova, a tabela de classificações era afixada de 

imediato. É uma estratégia simples e eficaz, e espero ter oportunidade de a 

usar 

 

4.2.3. Meeting de Atletismo 

 

 O Meeting de Atletismo foi mais uma atividade organizada pelo Grupo de 

EF. Esta atividade foi realizada no dia 27 de fevereiro de 2013 na pista de 

Atletismo da Bataria, em Leça da Palmeira. Os alunos eram responsáveis pelo 

seu transporte para este local. 

 Todos participámos na montagem e organização das provas. As provas 

a realizar neste Meeting foram de corrida de velocidade de 60 m; 1500 metros, 

salto em altura, salto em comprimento e lançamento do peso. Inicialmente, eu 

e o “Zé” do meu NE ficámos responsáveis pelo lançamento do peso, medindo a 

distância conseguida pelos participantes e validando ou anulando o 

lançamento, conforme fosse o caso. 

 Foi uma experiência bastante interessante pois obrigou-me a relembrar 

alguns conteúdos da modalidade e ao mesmo tempo fez-me conviver com 
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alguns alunos que não conhecia. Outro aspeto que considerei relevante foi 

assistir foi o facto de ter a oportunidade de conhecer as capacidades de alguns 

alunos nesta modalidade, algo que desconhecia por completo. 

 Após terminar esta prova, fui ajudar os outros meus colegas do grupo a 

tirar os tempos nas provas de 60 metros, de forma a que ficasse um professor 

com cada aluno, sendo que desta forma os tempos eram o mais próximos da 

realidade possível.  

 Foi mais um momento interessante neste meu ano de estágio, pois 

ajudou-me a compreender alguns pormenores da organização de um evento 

destes. O único senão foi não ter havido a possibilidade de entregar prémios 

devido à falta de verbas, todavia foi um momento bastante positivo, como 

podemos verificar na ata da reunião do Grupo de EF do dia 7 de março de 

2013. 

“Os professores consideraram que a atividade - Meeting de Atletismo- 

foi globalmente muito positiva. A logística deve manter-se, já a sua 

calendarização deverá ser revista de forma a otimizar a possibilidade 

de participação dos alunos. Contudo a participação e empenho dos 

alunos foi um dos aspetos mais gratificantes nesta atividade. Apesar 

das dificuldades, os professores consideram muito importante retomar 

a entrega de prémios aos alunos classificados nos três primeiros 

lugares das diferentes disciplinas.” 

(ATA da reunião do grupo de EF do dia 7 de março de 2013) 

 

 

4.2.4. Torneios de Voleibol 

 

 Sendo a minha especialidade (licenciatura tirada no ramo do treino 

desportivo de Voleibol) e a minha formação na área do Voleibol, o Grupo 

decidiu que eu ficaria a auxiliar a professora Cristina, como responsável pela 

equipa masculina da escola. Esta equipa participou em dois torneios, o XX 

Torneio de Voleibol Escolar da EJGZ e o XV Torneio Desportivo Escolas 

Secundárias do Concelho de Matosinhos. 
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XX Torneio de Voleibol Escolar da EJGZ 

 

 Este torneio realizou-se na última semana do 2º período, entre 11 e 13 

de março de 2013. A minha participação neste torneio como professor teve um 

sentimento especial, pois já tinha participado nele enquanto atleta, nas IX, X e 

XI edições, e agora 10 anos depois estava a ter uma nova participação, pela 

mesma escola, mas no papel de treinador. Fiquei muito feliz com esta 

possibilidade e empenhei-me ao máximo para manter a boa imagem da escola 

fora de portas e a qualidade neste torneio. 

 Tive muito pouco tempo para conhecer os alunos que fariam parte da 

equipa, sendo que alguns deles só os conheci no dia da prova e como tal não 

tive nenhuma oportunidade de ver a equipa a jogar como um todo. Aliás, em 

relação ao voleibol propriamente dito, apenas conhecia as capacidades de 3 

alunos dos 12 inscritos e devido a serem atletas no clube onde sou treinador. 

Como tal, devido à impossibilidade de treinarmos por não haver pavilhão 

disponível, foi difícil gerir algumas situações como a escolha da equipa. 

 Após alguma troca de informação com os alunos que conhecia, 

começámos o torneio com “um 6” improvisado. Lá fomos ganhando e assim 

também fomos tendo a oportunidade para colocar todos os alunos a jogar, 

cumprindo assim dois objetivos: o de ver as qualidades deles enquanto 

jogadores e o de todos participarem neste torneio em que representam a 

escola. 

 Perdemos o jogo que iria definir quem ficaria em 1º ou em 2º lugar do 

grupo, foi por pouco mas Escola Secundária do Padrão da Légua levou a 

melhor. A nossa atitude e postura foram sempre as melhores, mostrando fair-

play e saber estar em campo e fora. Para mim este pormenor foi uma grande 

vitória, tendo em conta que no ano transato, alguns problemas disciplinares 

tinham ocorrido, este ano consegui controlar o grupo da melhor maneira. 

Mantendo o índice competitivo, mas a saber perder como foi o caso. Ficámos 

em 3º no torneio, mas saímos de cabeça erguida. 
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XV Torneio Desportivo Escolas Secundárias do Concelho de Matosinhos 

 

 Este torneio realiza-se anualmente e engloba 6 modalidades com 

participantes do sexo masculino e feminino em todas elas. Cada torneio da 

respetivo modalidade é organizada por cada uma das 6 escolas secundárias do 

concelho de Matosinhos. À minha escola cabia a responsabilidade de organizar 

os torneios masculinos e femininos de Voleibol. Como não tínhamos pavilhão 

disponível, a organização ficou na mesma a nosso cargo, mas no pavilhão da 

Bataria em Leça da Palmeira. Os jogos de apuramento para a final ocorreram 

nos dias 9 e 10 de abril de 2013 e as finais de todas as modalidades era todas 

realizadas no dia 12 de abril no mesmo pavilhão. 

 Para este torneio já tivemos a possibilidade treinar uma vez, após 

alguma insistência e procura de espaço. O grupo já se conhecia melhor e as 

minhas opções acerca de quem jogava já eram um pouco mais conscientes. 

 Tinha então a esperança, que a nível desportivo, este torneio corresse 

ligeiramente melhor em relação ao anterior. Mas tivemos logo azar no primeiro 

jogo e um dos nossos melhores jogadores lesionou-se, tornando a nossa tarefa 

ainda mais difícil. Voltámos a ficar em 3º lugar.  

 Um aspeto positivo foi a forma como os alunos se entregaram aos jogos 

e se divertiram ao mesmo tempo. Sabendo que tínhamos a tarefa dificultada, 

os alunos nunca deixaram de insistir. Estava a jogar a certa altura, com 6 

alunos que as únicas vivências com a modalidade teriam sido ou nas aulas ou 

no torneio anterior, mesmo assim quiseram mostrar vontade e empenhar-se da 

melhor forma. 

 Considero que foi uma participação positiva em ambos os torneios em 

vários aspetos. A minha relação com os alunos foi a melhor, e a postura deles 

durante todo o torneio também, não dando assim espaço a insegurança, 

lembrando os atritos e a indisciplina ocorrida no ano anterior. Penso que por 

tudo isto foi uma experiência bastante benéfica e bem conseguida. 
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4.2.5. Os Dias de Encontro 

 

 Os dias de encontro são dois dias que a escola dedica ao cultivo 

extracurricular dos alunos, pretendendo com estes dias repensar a escola 

(sendo este o seu slogan). Consistem em dois dias dinâmicos com diversas 

atividades, exposições, oficinas, artes, e como não podia deixar de ser, 

momentos dedicados ao desporto. 

 Assim a nossa PC pediu me a mim e ao meu outro colega do NE que 

elaborássemos algum torneio de índole desportiva para realizarmos nestes 

dias. Após alguma troca de ideias, surgiu uma após ter visto um aluno numa 

aula a tentar acertar com um remate no ferro da baliza que se encontrava mais 

distante. Porque não fazer um torneio com esta atividade lúdica, visto que é 

uma ação que os alunos estão constantemente a tentar executar? 

 Sabíamos que seria arriscado e receávamos um pouco em relação à 

adesão dos mesmos. Todavia, este nosso torneio denominado (tal como o 

programa televisivo) “Bola na Barra” teve bastantes participantes e de ambos 

os sexos. Os alunos iam aparecendo e tentando a sua sorte. Acabámos por 

realizar dois torneios, um em cada dia, e atribuímos um prémio a cada um dos 

vencedores.  

 Uma ideia que inicialmente parecia descabida teve bastante sucesso, 

comprovando assim que por vezes temos é de tentar, por mais estranha que 

seja a opção. 

 

4.2.6. Visitas de Estudo 

 

 Durante este ano letivo acompanhei as minhas duas turmas em várias 

saídas da escola, em várias visitas e atividades que foram realizadas por estas, 

organizadas por professores de outras disciplinas com a nossa (NE) 

colaboração. 
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Visita à Igreja do Bom Jesus de Matosinhos 

 

“Nesta aula, a turma realizou uma visita de estudo no âmbito da 

disciplina de Português, à Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, com o 

objetivo dos alunos apreciarem a arte barroca da que é constituída a 

Igreja em questão, explicada pelo Professor Joel Cleto. 

Outro sentido que teve a visita, foi de os alunos assistirem a uma 

atuação de uma passagem do livro de Padre António Vieira, O Sermão 

de Santo António aos Peixes. 

Os alunos comportaram-se bem, sendo necessário uma simples 

chamada de atenção muito de vez em quando.” 

(visita realizada com a turma do 11ºG no dia 16 de novembro de 2012) 

 

 Foi a minha primeira experiência com a minha turma “fora de portas”. 

Estava mais curioso do que receoso. Será que iria correr bem? Se alguém se 

portar mal o que faço? Estava com mais dois professores comigo – a PC e a 

DT – portanto teria sempre o apoio destas caso algo fugisse do meu controlo. 

 Tudo correu bem, os alunos comportaram-se e cumpriram o que era 

esperado. Não houve comportamentos desviantes, apenas uma ou outra 

conversa paralela, que foi resolvida com uma chamada de atenção.  

 

OS MAIAS 

 A minha segunda visita de estudo realizou-se com a mesma turma, no 

dia 22 de fevereiro de 2013. Fomos ao auditório municipal de Gaia assistir a 

uma aula encenada acerca d’ Os Maias. 

 Apreciei bastante esta experiência por vários motivos. A viagem para o 

local foi realizada de Metro, e tive oportunidade de conhecer melhor alguns 

alunos, falando acerca de tudo um pouco e tive a oportunidade de conhecer o 

lado mais pessoal de alguns deles, tendo gerado maior proximidade de ambos 

os lados. 

 O momento da “aula” propriamente dita foi também bastante 

enriquecedora. Já tinha lido “Os Maias” há várias anos, mas aquele momento 

fez-me relembrar o romance e o desenrolar do mesmo. Os atores iam-nos 

captando a atenção cena após cena e quem já tinha lido livro, ia 
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acompanhando o desenrolar das ações na sua cabeça como se o livro 

estivesse a ser lido. Os alunos comportaram-se bastante bem. O único senão, 

foi para aqueles que nunca tinham lido o livro, pois a peça tornou-se de difícil 

compreensão. 

 

Visita de Estudo a Rio Maior 

 Esta visita de estudo foi a primeira com os alunos do 10º L e ocorreu no 

dia 5 de março de 2013. Esta visita de estudo à Escola Secundária de Rio 

Maior visou a partilha de experiências entre duas turmas do Curso Profissional 

de Turismo, de concelhos distantes e distintos. 

 Assim realizámos a visita da seguinte forma: na parte da manhã, 

conhecemos algumas características da cidade que é caracterizada pelas suas 

salinas. Neste momento foi explanado a forma como era tratado e retirado o 

sal, bem como os locais onde eram armazenados e o material típico utilizado. 

Foram também abordados os doces típicos da cidade. 

 De seguida os professores foram almoçar a um local típico da cidade, 

perto das salinas, enquanto os alunos ficaram a almoçar na escola. Tivemos 

um momento bastante interessante em que tivemos a oportunidade de 

perceber como funcionava o Curso de Turismo naquela escola. 

 Na parte da tarde estava planeada uma caminha pela montanha, mas 

devido ao mau tempo tal não aconteceu, no entanto a cidade é também 

conhecida pelo seu centro desportivo. Assim, os alunos vivenciaram momentos 

desportivos diferentes durante a tarde com os novos colegas. O nosso papel foi 

ajudar na organização e na gestão desses momentos desportivos, organizados 

pelo nosso colega de EF da escola de Rio Maior. 

 A mim foi-me atribuída a tarefa inicial de fazer segurança aos alunos que 

realizavam escalada e depois realizámos jogos de futebol e andebol com 

equipas constituídas por professores e alunos. Foi uma experiência gratificante 

e fez-nos conhecer melhor estes alunos mais rebeldes, que afinal souberam-se 

comportar à altura. 

“Penso que a visita foi muito bem conseguida, sem haver qualquer tipo 

de problemas de comportamento. Os alunos participaram 
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positivamente nas atividades, mostrando-se interessados no que era 

abordado. 

O único senão foi a aluna X ter-se sentido mal, o que não a permitiu 

participar nas atividades desportivas. 

Sinto que apesar do mau tempo, que não permitiu os alunos 

conhecerem o monte, tarefa que estava inicialmente prevista, a 

atividade cumpriu com os objetivos. Os alunos envolveram-se nas 

tarefas e foram conhecer a festa da cidade que decorria no dia, 

conhecendo assim algo novo também. 

A visita correu de forma muito positiva, em que os alunos mostraram 

interesse em repetir o momento para trocar novas vivências e 

experiêcias. O comportamento e envolvimento dos alunos foi um 

aspeto crucial para o desenrolar positivo da visita.” 

(relatório da visita a Rio Maior com o 10ºL no dia 5 de março de 2013) 

 

Teatro Constantino Nery 

 Esta foi mais uma, e a última, visita realizada com a turma do 11ºG. Esta 

visita foi uma forma de os alunos conhecerem o Teatro da sua cidade e 

aumentarem um pouco a sua cultura musical. Fica assim a reflexão do dia 24 

de abril de 2013, data da concretização desta visita. 

 

“Partimos da escola a pé às 13:30h com a turma, para o Teatro 

Constantino Nery, para os alunos assistiram a um concerto de música 

Jazz no Teatro da cidade às 14h.  

Foi uma experiência diferente e bastante positiva, que permitiu aos 

alunos assistirem a um estilo de música que não estão tão habituados 

a ouvir e a perceberem como funcionavam alguns aspetos e 

improvisações deste estilo. Foi também uma oportunidade dos alunos 

conhecerem o Teatro da cidade da sua escola, situação que foi uma 

novidade para muitos deles. 

A turma comportou-se bastante bem e toda junta voltou a pé para a 

escola, sendo acompanhada por nós, professores.” 

(Reflexão da visita do dia 24 de abril de 2013 com 11ºG) 

 

Visita da turma de Rio Maior à nossa escola 
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 No dia 14 de maio de 2013, os papéis inverteram-se e a turma que 

tínhamos ido visitar, veio-nos visitar. As expectativas eram elevadas, muito 

devido ao sucesso que foi a nossa visita em Rio Maior. 

 Desta feita o nosso NE ficou encarregue de realizar a atividade para os 

alunos da parte da tarde. Tentámos então realizar uma tarefa que fosse 

bastante ativa e que ao mesmo tempo permitisse aos nossos convidados 

ficarem a saber um pouco mais acerca da nossa cidade, tudo isto, sempre em 

conjunto com os nossos alunos de cá. Posto isto considerámos que a melhor 

opção para que tudo isto acontecesse seria a realização de um peddy-paper. 

 Foi um momento importante e interessante para o NE. Eu como era 

quem conhecia melhor Matosinhos, fui com o meus colegas a alguns marcos 

importantes da mesma, mostrando-lhes os possíveis postos em que os alunos 

teriam de parar para responder às questões que teriam de ser colocadas. 

Assim, os nossos convidados tiveram de passar pela praia, pela biblioteca, pelo 

parque característico da cidade, pela igreja e pela camara. Tudo isto, com a 

festa do Senhor de Matosinhos a decorrer para embelezar um pouco mais a 

sua experiência. Para nomear e enriquecer cada etapa, demos o nome de nós 

de marinheiro (visto que Matosinhos é uma cidade piscatória), para os alunos 

com a corda que lhes foi dada no início do percurso realizarem o nó em 

questão. 

 Apesar de ter sido uma tarefa complexa, foi gratificante a forma como 

correu com os alunos, bem como a recetividade dos mesmos. Para além do 

peddy-papper tivemos outras atividade e momentos que vou então passar a 

relatar segundo ordem cronológica correta dos mesmos. 

 Na parte da manha, decorreu a receção dos alunos de Rio Maior. Foi 

realizado um resumo em forma teatral da visita realizada anteriormente dos 

nosso alunos a Rio Maior, por parte dos mesmos. De seguida realizou-se uma 

apresentação com a caracterização da cidade de Matosinhos e foi exposta uma 

das lendas referentes a milagres atribuídos ao Senhor de Matosinhos.  

 À hora do almoço ocorreu como em Rio Maior, sendo agora a nossa vez 

de levar os professores a almoçar no centro de Matosinhos para uma troca de 

ideias acerca dos Cursos. 
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 Na parte da tarde, os alunos realizaram um conhecimento de 

Matosinhos, passando pelos marcos históricos considerados mais importantes 

através da realização de um peddy-paper. Houve um lanche e convívio entre 

todos os docentes e discentes. No final realizámos uma despedida com 

algumas músicas tocadas e cantadas pelo nosso NE, que culminou com a 

participação e envolvimento de todos. 

 

“Penso que a visita foi muito bem conseguida, sem haver qualquer tipo 

de problemas de comportamento. Os alunos participaram 

positivamente nas atividades, mostrando-se interessados nos temas 

que eram abordados e ajudando os alunos que vieram de fora a 

integrar-se rapidamente. Podemos afirmar que esta receção aos alunos 

de Rio Maior foi um sucesso, conseguindo alcançar ou talvez superar 

as expectativas.” 

(Reflexão sobre a visita de estudo dos alunos da Escola de Rio Maior,) 

 

 Com todas estas experiências consegui perceber a importância desta 

troca de ideias e de vivências. Ficámos todos um pouco mais ricos com a 

convivência nestes vários locais que trouxeram algo de novo à vida de cada 

um. 

 A organização destas visitas e alguns cuidados a ter para as mesma 

foram também aspetos enriquecedores nesta minha passagem pelo EP. Sinto 

que tenho muita mais bagagem para poder realizar num futuro alguns 

momentos como os que aqui foram referidos e explicitar a importância dos 

mesmos. 

 Uma citação que revela a importância destes bocadinhos na vida de 

cada um, é a de Abel Salazar (s/d): “O médico que só sabe de medicina, nem 

de medicina sabe.” 

 

4.2.7. As Reuniões  

 

 Este é um tópico que não poderia deixar de abordar. Tive reuniões que 

considerei terem mais importância que outras ou pelo menos na minha 

evolução foram mais marcantes.  
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 As reuniões do grupo de EF eram bastante produtivas e tentava 

participar ao máximo tentando ajudar a encontrar soluções para os problemas 

que iam surgindo, nomeadamente ao nível da situação em que nos 

encontrávamos. Era também um momento em que podia aprender e trocar 

ideias com professores mais experientes, que me podiam auxiliar ou esclarecer 

em uma ou outra situação específica que ia surgindo com as aulas. Uma 

situação que me deixou bastante satisfeito o facto de o grupo me ter pedido a 

minha aula teórica de andebol, pois tinham na achado interessante. Partilhei-a 

com todo o gosto e orgulho, tendo ganho alguma confiança extra em relação à 

minha abordagem neste capítulo. 

 As reuniões do Conselho de Turma eram reuniões que me motivavam 

imenso. Gostava bastante de estar presentes nestas, para além de ter o 

contacto com todos os professores da turma, dava para me aperceber em que 

situação se encontravam os alunos, e qual o comportamento deles nas outras 

matérias. A minha PC sempre me deu a total liberdade para participar nestas, 

deixando-me intervir sempre que eu considerasse necessário. Os restantes 

professores da turma de igual forma me apoiaram e me deram total 

credibilidade para poder intervir neste sentido.  

 Assim sentia que era levado a sério, e que o meu papel naquela turma 

era realmente relevante, principalmente quando alguns comportamentos de 

alguns alunos em algumas disciplinas não iam ao encontro daquilo que eu 

verificava nas minhas aulas. Tentava sempre compreender o lado dos alunos 

para terem este ou aquele comportamento, expondo-o perante o conselho e 

esperando ter contribuído para que algo mudasse nas suas disciplinas em cada 

caso. Sentia por vezes que eu os conhecia melhor que os outros professores, 

ou pelo menos que os compreendia melhor (se bem que se calhar não era bem 

assim), mas tentava sempre uma explicação para uma ou outra ação destes e 

tentava em conjunto tentar encontrar uma solução para o mesmo. 

 Sei que talvez não passasse de uma ilusão ou de uma vontade enorme 

que todos os meus alunos se dessem bem em todas as áreas, tentando desta 

maneira ajudá-los. Sei igualmente que acabava por me dar bem nestes 

encontros, tendo uma boa relação com quase todos os restantes professores 
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da turma e participando nas decisões tomadas nestas. Estas reuniões foram 

um ponto muito importante na minha afirmação enquanto professor. 

   

4.2.8. Direção de Turma 

 

 Fui tendo algum contacto com a DT do 11º G e assim vou relatar 

algumas considerações que, após a minha experiência e troca de ideias com a 

mesma, encaro como importantes. 

 Assim começo por referir a importância considerada pela DT de ter 

sempre presente o currículo escolar dos anos de ensino que os alunos 

frequentam, no dossier da turma. Desta feita, em qualquer reunião com os 

encarregados de educação é possível apresentar a carga horária e 

consequente importância de cada disciplina. Deste modo, qualquer dúvida 

referente a este capítulo é naturalmente dissipada. 

 Outro ponto fulcral para o bom funcionamento da turma é o controlo e o 

rigor com as faltas. É importantíssimo que o DT faça cumprir sem exceções o 

prazo de 3 dias úteis para a justificação das mesmas, não abrindo assim 

precedentes e todos os alunos que pretendem ter as faltas justificadas terão de 

cumprir os prazos estipulados. Um aspeto que ajuda no controlo destas 

justificações de faltas, é tê-las sempre presentes no dossier da turma e 

ordenadas pelos números dos alunos. Quando estas são aceites, o DT coloca 

uma marca no canto superior direito da folha para ser de fácil perceção e para 

saber que são faltas já resolvidas.  

 Em relação aos Encarregados de Educação vários assuntos devem 

tratados e com alguma delicadeza. O primeiro ponto deverá ser adquirir todos 

os contactos de todos os Encarregados logo na primeira reunião do ano, na 

mesma em que o representante dos mesmos na turma é eleito. Nesta mesma 

reunião é apresentado o horário de atendimento aos ditos, que no caso da 

minha turma era às quintas-feiras entre as 11:45 e as 13:15. A DT deverá 

possuir uma folha de atendimento de Encarregados de Educação para cada 

um dos alunos, onde tudo o que se passa no horário de atendimento fica 

registado. Os contactos telefónicos realizados pela DT aos Encarregados 
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deverão também ser aqui descritos, tanto a hora a que foi realizada, como o 

que foi abordado no telefonema. Desta feita, serve de segurança para 

eventuais problemas que possam surgir. 

 Para além deste horário em casos de exclusão de faltas, a DT deve 

contactar os pais por telefone e via mail. Caso nenhum destes meios de 

comunicação seja eficaz, a DT deve enviar uma carta registada para dar 

conhecimento aos Encarregados desta exclusão e respetivo plano de 

recuperação que o aluno tem de cumprir. Com isto, estes têm conhecimento de 

todo o processo e a escola fica com a garantia que os mesmos tiveram 

conhecimento, após assinarem a carta que receberam. 

 A DT tem por norma uma reunião por período com os Encarregados de 

Educação. Uma a meio do primeiro período para eleger o representante dos 

encarregados de Educação e para se apresentar aos mesmo; outra em janeiro 

de modo a avaliar o 1º período, e outra no início do 3º período para avaliar o 2º 

período. 

 Em situações mais graves em termos de dificuldades de aprendizagem 

(algo que não ocorreu na minha turma) a professora aconselha a convocar os 

professores das disciplinas que os alunos têm essas dificuldades para 

participarem na reunião com a DT e com os responsáveis pelo aluno para 

estes terem a noção da situação em que os seus protegidos se encontram. 

 Com os restantes professores da turma as reuniões são por norma 

cinco. Duas intercalares em que os representantes dos Encarregados também 

estão presentes e ocorrem por norma a meio dos 1º e 2º períodos, e três 

reuniões de avaliação no final de cada período, sem a presença dos 

representantes atrás referidos. 

  No dossier da turma deverão estar igualmente presentes as 

convocatórias das reuniões e respetivas atas; pautas de todos os anos do ciclo 

de ensino ao qual a turma se encontra, bem como as fichas individuais dos 

alunos. As visitas de estudo e todas as informações disponíveis referentes às 

mesmas são de igual forma documentos que os DT devem ter fácil acesso. 

 Após esta convivência com a DT senti que esta seria a forma mais 

indicada de relatar aquilo que aprendi, realizar uma espécie de guia para o meu 
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futuro ou para quem necessite dele. Tendo em conta que não houve casos de 

elevada gravidade com elementos da minha turma, e que todos os problemas 

foram resolvidos com ponderação sem ser necessário a utilização de medidas 

mais drásticas, a minha aprendizagem neste capítulo baseou-se 

essencialmente em como agir para que num futuro me seja mais simples 

cumprir com este papel. 

 

4.3. Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

 Esta área consiste nas experiências mais marcantes que contribuíram 

de forma enriquecedora para o meu desenvolvimento profissional. 

 Todos os relatos anteriormente já abordados foram contribuindo para 

que o meu “eu professor” fosse melhorando. Em cada bocadinho desta minha 

etapa foi possível encontrar algo que tenha aumentado o meu conhecimento 

enquanto professor, tal como fui referindo ao longo de todo este meu relatório. 

 Mais uma vez evoco o poder que a reflexão teve sobre mim durante este 

ano e a forma como contribuiu para a minha melhoria ou tentativa de melhoria 

dia após dia. O simples facto de me sentar a pensar acerca do que tinha 

acontecido durante a lecionação das aulas ou durante momentos que foram 

surgindo neste meu trajeto, aumentava a minha capacidade de perceção sobre 

como lidar com os mesmos problemas no futuro. 

 Pretendia a cada reflexão que realizava, analisar os erros cometidos e 

os problemas que tinham surgido, sendo minha intenção principal não voltar a 

cometer os erros da mesma forma. Desejava definir algumas soluções para os 

problemas para poder tentar resolvê-los com essas mesmas conclusões, tendo 

sempre a certeza que a repetição do erro seria iminente, mas com o cuidado 

de realizar uma ação diferente, porque assim tinha a certeza que com algumas 

tentativas o erro seria contornado e ultrapassado. 

  

 O NE e em concreto a minha Professora Cooperante tiveram crucial 

importância nesta minha evolução. Com eles aprendi, trabalhei, stressei e 

aborreci, mas só com a ajuda de todos consegui levar o meu trajeto até ao fim. 
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A forma como a minha PC abordava alguns assuntos e nos punha a pensar 

sobre eles, fazem agora todo o sentido, mesmo quando não o compreendia no 

momento. 

 A realização de trabalhos exigidos por ela foram fazendo sentido ao 

longo do tempo e agora percebo o quão mais culto fiquei. Tivemos de realizar 

um sobre as características de adolescentes dos 13 aos 18, tendo ficado cada 

um de nós com dois anos desta adolescência. Este trabalho ajudou-me a 

perceber um pouco melhor alguns comportamentos e atitudes destes, bem 

como me fez recordar o meu ser com estas idades. Pela leitura de certos 

artigos confirmei também aquilo que sinto e que hoje observo nestes jovens.  

 Um trabalho sobre o Estatuto da Carreira de Docente foi de igual forma 

exigido pela PC na parte final do ano, em que para além de entregarmos o dito 

em papel, tínhamos de o apresentar em conjunto. Numa altura em que os 

trabalhos e testes se acumulavam, parecia não fazer sentido a realização de 

um trabalho deste género e com algum grau de exigência. Apesar de tudo, 

olhando agora para trás, à custa desse trabalho fiquei a saber um pouco mais 

sobre o meu estatuto enquanto professor e sobre os meus direitos e deveres. 

Sinto ainda que talvez me pudesse ter empenhado um pouco mais na 

elaboração do mesmo, pois algumas dúvidas ficaram por esclarecer. A 

dissipação dessas dúvidas é algo que irei realizar a curto prazo. 

 Por fim (embora tenha sido a primeira a tarefa realizada), a elaboração 

de uma lista de tópicos a abordar na primeira aula, foi algo que me ajudou 

bastante e que sinto que me irá acompanhar ao longo de todo o meu processo 

e carreira enquanto professor. A presença dessa lista deixou-me mais tranquilo 

no momento de falar com a turma, já sabia o que ia abordar e caso não 

soubesse tinha aquela pequena “cábula” para me ajudar. Com isto, o meu foco 

de atenção ficou facilitado pois não tinha de me preocupar com o que ia dizer a 

seguir e em não me esquecer de alguma coisa, porque isso estava no papel 

que se encontrava à minha frente, mas sim perceber o que me rodeava, 

analisar os alunos e os seus comportamentos. Estava desta maneira mais 

tranquilo e confiante, qualidades que foram fundamentais para a primeira 

abordagem para com uma turma. 
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 Os meus colegas do NE ajudaram-me na resolução de vários problemas 

e aprendi com os problemas deles. Íamo-nos ajudando mutuamente e em 

conjunto fomos subindo um degrau de cada vez. Os seus feedbacks às minhas 

aulas eram de elevada importância, sabia que ao estarem de fora conseguiam 

perceber situações que a mim me escapavam. Ao observar as aulas deles, 

percebia que aquele erro detetado de fora, igualmente o cometia, podendo 

desta feita corrigir o meu colega e corrigir-me numa próxima aula que 

lecionasse. Foram, sem hesitação, uma parte importante no meu 

desenvolvimento profissional. 

 

 Os meus alunos por tudo que já foi referido e relatado atrás, foram um 

pilar no meu desenvolvimento. Sem eles os desafios não surgiam e como tal a 

evolução estagnava. Fizeram-me pensar, e querer dar-lhes algo novo e 

diferente a cada momento que passava. Nem sempre o consegui, mas sinto 

que a intenção foi valorizada e sentida. Fizeram-me querer mais deles e ao 

mesmo tempo de mim próprio. Por tudo isto foram os que mais contribuíram 

para o meu crescimento, porque acabam por ser os atores principais deste 

processo, tendo aumentando a minha vontade pela busca incessante de ser 

“bom professor”. 

 

 Essa busca veio a ser valorizada pelo estudo realizado sobre a perceção 

dos alunos acerca das qualidades do “bom professor” de EF, tendo-me ajudado 

a perceber o que os nosso pupilos mais valorizam, tentando por isso, ir 

encontro dessas qualidades sempre que possível. Aprendi também que o nível 

de conhecimento era o mais valorizado em ambos os ciclos estudados, o que 

me leva a afirmar que esta é sem dúvida a qualidade principal para um bom 

profissional, o seu conhecimento, não só acerca do que é ensinado mas de 

todos os pormenores que nele estão inerentes. 

 

 Foi um trajeto longo durante este ano, a aprendizagem foi constante e a 

cada momento mais uma pecinha era acrescentada ao meu puzzle do 

conhecimento acerca da vida, do “ser professor” e do ser “bom professor”. 
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Apesar de tudo isto o puzzle ainda agora começou a ser montando, ainda nem 

uma imagem se distingue, e muitas peças nem se quer se sabe da existência 

delas. Muito há para aprender, e é isso que pretendo continuar a fazer a cada 

dia futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO E O FUTURO
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 Termina assim este meu trajeto de aprendizagem nesta etapa. Trajeto 

que aparentemente seria longo e moroso, verificou-se recheado de coisas 

boas, que apesar de tudo ia sendo fácil de percorrer e a velocidade com que 

aconteceu foi demasiada elevada. Será um trajeto que deixará saudades, mas 

que estará sempre presente neste meu percurso de vida. 

 Já olho para trás de uma forma saudosista, com vontade de iniciar todo 

o trajeto novamente. Voltar àquele momento em que entrei na Faculdade pela 

primeira vez como aluno do 1º ano da licenciatura, ou então, no inicio do 1º 

semestre deste 2º ciclo de ensino, e passar por tudo de novo. Tive umas 

alturas melhores outras menos positivas. Ri, sofri e trabalhei, umas noites mais 

bem dormidas, outras nem por isso. Mas que me fizeram cresceram, evoluir e 

me ajudaram a tornar na pessoa que hoje muito me orgulho ser. 

 Este ano de estágio não foi exceção nesse trajeto. Fez-me exigir mais 

de mim e dos meus alunos a cada semana que passava, sentia a evolução em 

cada realização de plano de aula e em cada momento reflexivo.  

 A procura de conhecimento e vontade de aprender dos meus alunos 

fizeram com que eu desejasse o mesmo para mim, para que desta maneira 

estivesse à altura das expectativas e assim em constante crescimento. 

 Aprendi com todos os que me rodearam, dos funcionários aos 

professores, dos alunos aos meus colegas estagiários, todos contribuíram para 

a melhoria da minha capacidade de ser professor. A minha PC teve um papel 

fulcral nesta melhoria. Apesar de, por vezes durante o ano achar que “era 

demasiado”, agora olho para trás e afirmo que foi essencial e só devido à sua 

insistência e exigência consegui evoluir para o professor (ainda muito 

inexperiente) que me tornei. 

 Sabendo que não é fácil, espero continuar a manter a relação, que 

consegui com os meus alunos deste ano, com todas as futuras turmas que por 

mim passem. Desejo manter a minha personalidade dentro e fora da pele de 

professor, pois sinto que teve um papel importantíssimo para que o 

relacionamento fosse o mais positivo. 
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 Como já referi anteriormente alcancei assim o fim da primeira estrada da 

minha vida como professor. Começando desde já a percorrer outra na 

continuação deste meu trajeto. 

 O futuro não está fácil nesta área, todavia fui abençoado com uma 

oportunidade já para o próximo ano letivo, oportunidade essa que não quero 

desperdiçar. Para que o sucesso esteja presente nesta minha nova caminhada 

terei de me suportar de tudo o que aprendi neste ano tão importante da minha 

vida.  

 Terei que me lembrar constantemente do que mais me ajudou a evoluir, 

refletindo por isso sobre as adversidades que me forem ocorrendo, mas 

também sobre os momentos positivos para que os consiga manter. Terei que 

me lembrar das palavras sábias que me foram transmitindo e no apoio que me 

foram dando, para que conseguisse avançar aos poucos neste meu trajeto. 

 Tenho ainda muito que caminhar para ser o professor que sempre 

idealizei ser, mas sinto que vou estando no caminho certo. Tenho ainda muitos 

anos pela frente, para que o meu puzzle do conhecimento fique pelo menos ¼ 

preenchido, mas também continuarei a trabalhar nesse sentido. 

 Por fim, deixo algumas palavras que os meus alunos me dedicaram no 

presente que me ofereceram no final deste ano: Especial; Atencioso; 

Inesquecível; Genuíno; Dedicado; União; Amigo e Obrigado. Deixo-as aqui não 

num sentido de imodéstia, mas com intuito que não caiam no esquecimento e 

que me façam sempre desejar recebê-las no fim de cada ano de profissão, pois 

com estas fiquei com a sensação de dever cumprido, sentindo que os marquei 

um pouco pela minha maneira positiva de estar na vida. 

 Alcancei o meu objetivo e sempre com o meu lema presente: não ter 

medo de ser feliz! Espero que o mesmo seja continuamente transmitido. 
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Resumo 

 A perceção dos alunos acerca das qualidades do “bom professor” de 

Educação Física é de fulcral importância para a evolução e melhoria do 

desempenho do professor na sua atividade de docente. 

 O questionário, preenchido com sucesso por 157 alunos da Escola 

Secundária Augusto Gomes, sendo 86 do 3º ciclo e 71 do ensino secundário, 

contemplava cinco categorias que enquadravam o desempenho do professor 

de Educação Física quando se encontra no espaço de aula (“Atitudes”, “Nível 

de Conhecimento”, “Destrezas de Comunicação”, “Objetivos da Comunicação” 

e “Integração no Sistema Sociocultural”).  

 Após análise de resultados, verificou-se que as categorias que os alunos 

mais valorizam são “Nível de Conhecimento” e as “Atitudes” do professor. Na 

comparação entre ciclos constatou-se a mesma valorização de categorias. 

Relativamente às qualidades consideradas mais importantes pelos alunos do 

3º ciclo e do ensino secundário são privilegiadas a qualidade “Vê-se que gosta 

do que ensina” e a “Conhece bem as matérias que ensina.”  

 

Palavras-chave: Alunos; Bom Professor; Educação Física; Perceção; 

Qualidade. 

 

6.1. Introdução 

A investigação nesta temática está a começar a ter cada vez mais 

importância na vida académica e na formação dos professores. A necessidade 

que o profissional sente em melhorar as suas capacidades de forma a 

conseguir um ensino mais eficaz é elevada e como tal é de fulcral importância 

perceber o que os alunos sentem relativamente a este capítulo. 

“A investigação sobre o ponto de vista dos alunos, do ensino básico e 

secundário, relativamente às qualidades do professor é importante e 

necessária devido à validade, precisão e honestidade do mesmo, e ainda 

porque os esforços para se perceber a opinião dos alunos nesses ciclos é 

menos frequente e rigorosa do que no ensino universitário” (Gorham, 1987, cit. 

por Meireles 2012, p. 37). 
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 Em alguns estudos já realizados neste âmbito revelam-nos quais as 

qualidades consideradas mais importantes pelos alunos acerca do 

desempenho do “bom professor”. Assim Rendeiro (1994) também numa 

comparação entre ciclos constatou que as qualidades mais importantes do 

“bom professor” consideradas pelos alunos do 3º ciclo eram a facilidade e 

clareza com que o professor se expressa, a atenção que presta à reação dos 

alunos em relação àquilo que está a ser ensinado, para esclarecer cada um 

quando necessário, o gosto que demonstra pelo que ensina e o conhecimento 

que possui das matérias que ensina. Já as que são consideradas mais 

importantes pelos alunos do ensino secundário eram a facilidade e clareza com 

que o professor se expressa, o gosto que demonstra pelo que ensina, o 

conhecimento que possui das matérias que ensina e a preocupação que 

demonstra em provocar o gosto pelo conhecimento, pelo saber-fazer. 

 Já Rendeiro (1998) aplicou o mesmo estudo mas dedicado aos 

profissionais da EF, tendo verificado que para além da importância atribuída ao 

conhecimento, houve uma valorização das questões relacionadas com a 

atitude e com as destrezas da comunicação.  

 Ainda no mesmo seguimento de estudos realizados nesta área, Meireles 

et al. (2013) constatou que as qualidades atribuídas pelos alunos ao “bom 

professor” de EF são novamente as relacionadas com o domínio das matérias 

que ensina e com as atitudes deste. 

 Foi com base nestes estudos que iniciámos a nossa pesquisa, tendo 

como alicerce 5 categorias: Atitudes; Nível de Conhecimento; Destrezas de 

Comunicação; Objetivos da Comunicação; e Integração no Sistema 

Sociocultural, tal como realizaram os 3 autores atrás referidos. 

 

Atitudes 

 As atitudes dos professores são qualidades que exprimem bastante a 

importância num professor na sala de aula. Neste trabalho as qualidades 

atribuídas a esta categoria são: “Movimenta-se por todo o espaço da aula para 

ajudar individualmente”; “Vê-se que gosta do que ensina”; “Mostra-se uma 
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pessoa segura”; “Presta atenção à reação dos alunos em relação àquilo que 

está a ser ensinado, para esclarecer cada um quando necessário”; “É capaz de 

prever as dificuldades dos alunos”. 

 Estas atitudes dizem respeito ao comportamento do professor perante 

os alunos, perante a sua postura na sala de aula e perante a demonstração 

daquilo que sente aquando a lecionação da mesma. 

  

Nível de Conhecimento 

 O nível de conhecimento questionado neste estudo refere-se apenas ao 

domínio do professor acerca das matérias que ensina.  

 Graça (1999) refere que esse conhecimento vai para além do 

conhecimento das matérias e seus conteúdos, incorporando também 

conhecimento do senso comum.  

Apenas uma qualidade pertencia a esta categoria e era a “Conhece bem 

as matérias que ensina”. 

 

Destrezas e Objetivos da Comunicação 

 A comunicação é um dos aspetos mais importantes na vida profissional 

do professor, a forma como se exprime e aborda as questões relacionadas com 

a aula vão definir o grau de entendimento existente entre professores e alunos 

promovendo uma melhor aprendizagem para os mesmos. 

 Relativamente às destrezas, Rendeiro (1994) diz-nos que estas têm a 

ver com a precisão e o ritmo com que o professor comunica. A mesma autora 

divide as destrezas de comunicação em três grupos: as verbais, as não-verbais 

e a utilização de linguagens integradas. Nesta categoria estão engobadas as 

qualidades “Os gestos e as expressões que faz ajudam a compreender os 

assuntos”; “Expressa-se com facilidade e clareza”; “Sempre que é oportuno, 

exemplifica ou apresenta figuras, esquemas, etc., realmente esclarecedores 

dos assuntos”; e “Sabe adequar as situações a velocidade, o volume e a 

entoação de voz”. 

 Os objetivos da comunicação referidos são relativos à intencionalidade 

que é aplicada à informação e que podem de facto modificar as intenções dos 
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alunos (Rendeiro, 1994). Nesta categoria as qualidades atribuídas no estudo 

são “Preocupa-se em provocar o gosto pelo conhecimento, pelo saber-fazer.” e 

“Faz questão de mostrar a utilidade do que ensina”. 

 

Integração no Sistema Sociocultural 

 Esta categoria diz respeito ao papel que o professor desempenha dentro 

da comunidade escolar. Esta categoria engloba as qualidades “Nunca se 

esquece que é professor” e “ Mostra-se com uma apresentação cuidada”. 

 “A comunidade escolar, nomeadamente os alunos, constroem 

expetativas relativamente ao desempenho docente em termos de participação 

no seio da mesma. Por isso, este deve estar sempre consciente da sua função 

de educador e colega de trabalho, esforçando-se para contribuir positivamente 

para o ambiente envolvente.” (Meireles, 2012, p. 42) 

 

6.2. Objetivos do estudo 

 O objetivo deste estudo passa numa primeira fase por perceber quais as 

qualidades que os alunos mais valorizam num “bom professor” de EF e de 

seguida comparar as opções dos alunos do 3º ciclo e do ensino secundário de 

forma a verificar se existem ou não diferenças nessa valorização.  

 Este estudo surgiu devido à importância que atribuímos à busca da 

melhoria das nossas qualidades enquanto professores. Assim, entendemos 

que ninguém melhor que os alunos para nos ajudarem nesse sentido, 

percebendo quais os fatores mais valorizados por estes. Deste modo, se 

evoluirmos estas capacidades cujos os alunos percecionam como mais 

importantes, aproximamo-nos mais facilmente do que é considerado o “bom 

professor”. 

 

6.3. Metodologia 

 

6.3.1. Amostra 

Este estudo contou com uma amostra de 157 alunos da ESAG, situada 

no concelho de Matosinhos, sendo eles 81 do sexo feminino e 76 do sexo 
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masculino. Desta amostra 86 alunos frequentavam o 3º ciclo de ensino, sendo 

44 alunos do 7º ano e 42 do 8º ano de escolaridade, e 71 alunos frequentavam 

o ensino secundário, dos quais 54 eram do 11º ano de escolaridade e 17 do 

12º ano de escolaridade. Em termos percentuais, o número de alunos do 3º 

ciclo corresponde a 54,8 % e o número de alunos do secundário equivale a 

45,2% do total da amostra. 

De referenciar que esta foi uma amostra por conveniência. Na escola em 

que foi aplicado o estudo, apenas existiam turmas do 7º e 8º ano de 

escolaridade, como tal apenas estes anos do 3º ciclo foram abordados. Em 

relação às turmas do ensino secundário, foram estas as escolhidas por 

disponibilidade de acesso. 

 

6.3.2. Instrumento de recolha de dados 

 Rendeiro (1998) adotou o questionário que Rendeiro (1994) produziu 

aquando a sua dissertação de mestrado, adaptando-o de forma a direcioná-lo 

ao professor de EF, para ir ao encontro do seu mestrado sobre as 

características do “bom professor” de EF. As adaptações realizadas foram na 

questão A3, referente à área das Atitudes, onde substituiu “toda a sala” por 

“todo o espaço de aula”; na questão O7, referente à área dos Objetivos de 

Comunicação, trocando-se “saber” por “saber-fazer” e, na questão D10, 

referente à área das Destrezas de Comunicação, “faz ou apresenta esquemas, 

gráficos, etc.” por “exemplifica ou apresenta figuras, esquemas, etc.”. 

 As restantes áreas deste questionário são as áreas da Integração no 

Sistema Sociocultural e do Nível de Conhecimento, que em conjunto com as já 

referidas, perfazem as 5 áreas às quais questionário se divide. Estas áreas 

resultam do desenvolvimento teórico ao longo da dissertação de Rendeiro 

(1994). 

 Também Meireles et al. (2013) utilizou este questionário já adaptado, na 

realização do seu estudo acerca da perceção dos alunos sobre as qualidades 

do “bom professor” de EF. 

 O questionário aplicado aos alunos (Anexo 1) consistia então em 14 

categorias, que descreviam características de um professor de EF em situação 
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de lecionação. Destas, cinco eram referentes à área da Atitude, quatro das 

características eram inseridas na área das Destrezas de Comunicação, duas 

eram do âmbito da área da Integração do Sistema Sociocultural, outras duas 

dos Objetivos de Comunicação e apenas uma característica dizia respeito à 

área do Nível do Conhecimento. Os alunos deveriam enumerar estas 

características do 1 ao 14, sendo que a 1 seria a mais valorizada e a 14 a 

menos valorizada. Havia também um espaço para os alunos poderem 

enumerar mais duas qualidades do “bom professor” de EF durante a 

lecionação, que considerassem importantes mas que não constavam no 

questionário. 

 Para testar a fiabilidade deste instrumento, Rendeiro (1998) testou-o 

com uma amostra de 10 alunos do 7º ano, 12 alunos do 10º ano e 10 alunos do 

12º ano de escolaridade, nesta amostra também participaram 10 professores, 

pois os docentes também participaram posteriormente no estudo. Para que tal 

acontecesse, foi escolhida a forma de Bellack: 

 

%acordo =           nº de acordos__     x   100 

                   Nº acordos + desacordos 

 

Em termos percentuais os acordos variaram entre 81,8% e 83,0%, 

encontrando-se dentro do intervalo de fiabilidade referido por Bellack 

(Rendeiro, 1998). 

 

6.3.3. Procedimentos metodológicos 

 Para a recolha de dados, foi inicialmente necessário contactar o Diretor 

da escola para que o mesmo desse autorização para que fosse realizado um 

estudo com os alunos da mesma (Anexo 2). Este assunto foi rapidamente 

resolvido com toda a colaboração do mesmo. 

 De seguida, foi a vez dos professores de EF das turmas em questão 

serem abordados, para que autorizassem a intervenção nas suas aulas. A boa 

relação entre todo o grupo de EF da escola proporcionou uma rápida e eficaz 

recolha de dados para com as turmas em questão. 
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 Todos os sujeitos participaram de forma voluntária e consciente, tendo 

sido informados dos propósitos da investigação antes de preencherem o 

questionário e o seu preenchimento realizado de forma anónima. 

 Depois da recolha dos dados, estes foram inseridos na base de dados 

de um programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences versão 

20 para que fossem analisados.  

 

6.3.4. Procedimentos estatísticos 

 Primeiramente determinámos a amostra, através de uma análise de 

frequências. Este procedimento realizou-se entre sexos, entre anos de 

escolaridade e entre ciclos. 

 O passo seguinte foi agrupar as questões do inquérito foram consoante 

a sua área (Atitudes, Destrezas de Comunicação, Objetivos da Comunicação, 

Nível Conhecimento e Integração no Sistema Sociocultural) através da 

computação de variáveis, permitindo desta forma calcular a média de cada 

uma, para cada sujeito. Por exemplo, (D1+D5+D10+D12)/4 representava a 

média da valorização das perguntas referentes às Destrezas de Comunicação 

do professor. 

 De seguida, realizámos uma análise descritiva para perceber qual ou 

quais as categorias mais valorizadas pelos alunos, sendo que a que 

apresentasse a média mais baixa seria a mais valorizada (devido ao valor 1 ser 

o que consideravam mais importante) e a mais alta a que menos relevo tinha 

nas qualidades de um “bom professor”. Nesta análise descritiva foram retirados 

os dados da média e do desvio padrão. 

 Para determinar a diferença de valorização de cada categoria entre 

ciclos, e a sua significância, foi aplicado o Teste T de medidas independentes. 

Este teste foi repetido para todas as questões das duas áreas consideradas 

mais importantes para os alunos para perceber qual das qualidades 

enumeradas no questionário, os alunos de cada ciclo, mais apreciam.  

 O nível de significância para a rejeição da hipótese nula em todos os 

testes estatísticos foi fixado em p≤0,05. 
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6.3.5. Análise das respostas abertas 

 A análise das respostas abertas consistiu no levantamento de todas as 

ocorrências, de forma a conseguirmos relacionar algumas delas, e assim inseri-

las ou nas categorias já definidas ou criando novas categorias. 

 

6.4. Apresentação de Resultados 

O quadro 1 apresenta-nos já por ordem de valorização, as categorias 

mais e menos valorizadas, representando as médias e os respetivos desvios 

padrão de cada área das qualidades do “bom professor” de EF. 

 

Quadro 1. Valorização, por categorias, das qualidades do “bom professor” de EF segundo os alunos. 

Categorias Média ± Desvio Padrão 

Nível de Conhecimento 5,85 ± 3,61 

Atitudes 6,91±1,40 

Destrezas de Comunicação 7,61±1,56 

Objetivos da Comunicação 7,63±3,58 

Integração no Sistema Sociocultural 9,37±3,11 

 

Analisando este quadro, constata-se que o “Nível de Conhecimento” é a 

categoria que os alunos mais valorizam num “bom professor” de EF, com a 

média mais baixa de 5,85±3,61. A segunda mais valorizada é a das “Atitudes” 

(6,91± 1,40). No lado inverso da tabela encontra-se a área de Integração no 

Sistema Sociocultural (9,37±3,11). As categorias relacionadas com a 

comunicação encontram-se no meio das preferências e com valores muito 

idênticos: “Destrezas de Comunicação” (7,61±1,56) e “Objetivos da 

Comunicação” (7,63±3,58).  

 

 No quadro 2, são apresentados os resultados relativos ao Teste T de 

medidas independentes, isto é, à comparação, das médias de cada categoria, 

entre ciclos. 
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Quadro 2. Diferença entre ciclos na valorização, por categorias, das qualidades do “bom professor” de 

EF. 

 

 

 Os resultados da tabela 2 manifestam uma diferença significativa na 

valorização das categorias dos “Objetivos da Comunicação” e da “Integração 

no Sistema Sociocultural” entre o 3º ciclo e o ensino secundário. No caso da 

primeira, as questões relacionadas com a Comunicação são muito mais 

valorizadas no Secundário do que no 3º Ciclo, sendo que a elevada média 

desta categoria é fortemente influenciada pelas respostas dos alunos do 3º 

ciclo. Esta diferença tem significado estatístico (p≤0,05), o que quer dizer que 

os alunos ensino secundário valorizam realmente mais os objetivos de 

comunicação do que os do 3º ciclo de ensinos. Em relação à última referida, 

apesar de ser de fácil perceção que os alunos do ensino secundário pouco 

valorizam esta área e da diferença ser significativa em termos estatísticos, em 

ambos os ciclos de ensino é a menos valorizada. 

 Em relação às restantes categorias, não existem diferenças significativas 

entre a valorização dos alunos do 3º ciclo e dos do secundário, logo não se 

pode afirmar que uns valorizem mais essas categorias do que os outros 

(p≤0,05.). 

 

 Tendo em conta que apenas uma questão (“Conhece bem as matérias 

que ensina”) é integrada na categoria mais valorizada (Nível de 

 3º Ciclo Secundário P 

Nível de 

Conhecimento 
5,69±3,61 6,06±3,63 0,545 

Atitudes 6,92±1,44 6,88±1,56 0,865 

Destrezas de 

Comunicação 
7,76±1,54 7,44±1,59 0,209 

Objetivos da 

Comunicação 
8,21±2,55 6,92±2,44 0,002 

Integração no Sistema 

Sociocultural 
8,52±3,14 10,39±2,77 0,000 
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Conhecimentos), a aplicação do teste T de medidas independentes para 

determinar qual a qualidade preferida dos alunos de cada ciclo apenas se 

justifica para as qualidades englobadas na área das “Atitudes”.  

 O quadro 3 fornece então os dados correspondentes à valorização de 

cada uma dessas qualidades por parte dos alunos do 3º ciclo de ensino e do 

ensino secundário e a respetiva significância. 
 
Quadro 3. Diferença entre ciclos na valorização das qualidades do “bom professor” de EF, da categoria 

“Atitudes”. 

 3º Ciclo Secundário P 

Vê-se que gosta do que ensina 4,98±3,94 4,82±4,23 0,807 

Movimenta-se por todo o 
espaço da aula para ajudar 

individualmente 
6,41±4,18 6,52±3,89 0,861 

Mostra-se uma pessoa segura 6,85±3,71 8,62±3,89 0,004 

Presta atenção à reação dos 
alunos em relação àquilo que 

está a ser ensinado, para 
esclarecer cada um quando 

necessário 

7,90±3,62 6,41±3,40 0,009 

É capaz de prever as 
dificuldades dos alunos 

8,50±3,95 8,07±3,50 0,476 

 
 Verificamos assim pelo quadro 3 que a qualidade que ambos os ciclos 

mais valorizam nesta categoria é a transparência do professor pelo gosto 

acerca do que ensina, com o 3º ciclo a ter uma média de (4,98±3,94) e os 

alunos do secundário (4,82±4,23). 

 Concluímos também que existem duas qualidades em que podemos 

afirmar que são mais valorizadas num ciclo do que no outro devido ao seu 

significado estatístico.  

 Assim, os alunos do 3º ciclo valorizam mais a segurança que um 

professor tem, do que os alunos do ensino secundário. No entanto, os alunos 

do ensino secundário atribuem maior importância em relação aos do 3º ciclo ao 

facto do professor prestar atenção à reação dos alunos em relação àquilo que 

está a ser ensinado, esclarecendo-os de imediato. 

 Os outros resultados não têm significado estatístico (p≤0,05.).  
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6.4.1. Respostas Abertas 

 Após análise e levantamento de todas as respostas abertas 

conseguimos perceber mais algumas qualidades que os alunos consideram 

importantes. 

 Sentimos que podíamos associar algumas dessas qualidades a algumas 

já presentes no questionário. Foram elas em relação à resposta “Ensina com 

clareza” que foi associada à questão D5 “Expressa-se com facilidade e 

clareza”; e à resposta “Compreende o que os alunos gostam de praticar”, em 

que a associámos à questão A11 “Presta atenção às reações dos alunos em 

relação àquilo que está a ser ensinado, para esclarecer cada um quando 

necessário”. 

 No quadro seguinte verificamos sete novas qualidades que os alunos 

valorizavam para o desempenho do “bom professor” de EF. Essas qualidades 

foram inseridas em três novas categorias: Afetividade, Aspetos Morais e 

Conduta Profissional, e Prática Docente. Estas categorias foram utilizadas por 

Meireles et al. (2013) na mesma análise. Após analisarmos as nossas 

respostas abertas, considerámos que se enquadravam na perfeição nas já 

definidas pelos mesmos autores. 
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Quadro 4. Resultados das respostas abertas, por categorias e qualidades, e respetivo número de 

ocorrências. 

Categoria Qualidades Ocorrências 

Afetividade 

Estabelece uma boa relação 
com os alunos 

3 

  

Simpatia 2 

Aspetos Morais 
e Conduta Profissional 

Respeita de igual forma 
todos os alunos 

3 

Prática Docente 

Sabe motivar os alunos para 
a realização das aulas 

3 

Interage e pratica a 
modalidade com os alunos 

1 

Realiza aulas criativas e 
originais 

2 

Tem atenção especial aos 
alunos com mais dificuldade 

1 

   

 Antes de realizarmos uma análise propriamente dita do quadro anterior, 

há que referir que tendo em conta o elevado número da amostra, foram muito 

poucas as respostas abertas dadas. Tende-se por isso a afirmar que o 

questionário utlizado foi ao encontro das perspetivas dos alunos em relação à 

sua perceção sobre as qualidades do “bom professor” de EF na sala de aula. 

 A maior frequência destas respostas recai sobre a Prática Docente 

demonstrando uma vez mais a importância que os alunos atribuem à forma que 

os professores envolvem os alunos no momento da lecionação. De seguida, 

surge a categoria da Afetividade demostrando que esta característica é 

também algo muito valorizada pelos alunos. No que diz respeito aos aspetos 

morais e de conduta profissional, o Respeito foi algo que três alunos 

consideraram crucial para o desempenho do “bom professor” de EF. 

 

6.5. Discussão de resultados 

 Este estudo teve como objetivo perceber quais as características que os 

alunos mais valorizam num “bom professor” de EF durante a lecionação. 
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 Após análise, os resultados demonstram que a qualidade mais 

valorizada pelos alunos num “bom professor” de EF é o seu Nível de 

conhecimento. É portanto de central importância para os alunos que os 

professores tenham o completo domínio das matérias que estão a abordar, 

relatando e demostrando pormenores acerca da mesma e não transmitindo 

apenas os conteúdos em questão. 

 Estudos semelhantes realizados por Cunha (1989), Rendeiro (1994), Liu 

e Meng (2009), Albuquerque (2010) e Meireles et al. (2013) também 

identificaram o nível de conhecimento como o aspeto mais valorizado pelos 

alunos. 

 Na comparação entre ciclos não se verificaram diferenças neste campo, 

sendo que em ambos os casos o nível de conhecimento foi o eleito como o 

mais importante para o desempenho do “bom professor” de EF. 

 O facto de apenas uma questão estar inserida nesta categoria pode ter 

facilitado na valorização desta como mais importante. Talvez na presença de 

outra qualidade o resultado fosse alterado. 

 Se compararmos as qualidades entre todas as que pertenciam às duas 

categorias mais valorizadas (Atitudes e Nível de Conhecimento), verificámos 

que a mais valorizada em ambos os ciclos é a que afirma “Vê-se que gosta do 

que ensina” e não a qualidade referente ao conhecimento “Conhece bem as 

matérias de ensino”. Todavia, tendo em conta que na categoria das atitudes 

outras qualidades são muito pouco valorizadas, culminou na segunda 

considerada mais importante para os alunos. Rendeiro (1994) também 

constatou este resultado no seu estudo em que para ambos os ciclos uma das 

qualidades mais valorizadas era a da atitude referida acima. No mesmo estudo, 

os alunos do ensino secundário não consideraram a categoria do 

conhecimento, como das mais valorizadas, ao contrário dos do 3º ciclo. 

 Já Meireles et al. (2013, p. 233) constataram o mesmo resultado 

afirmando que “...a qualidade pertencente à categoria “Nível de Conhecimento” 

é superada por algumas qualidades da categoria das atitudes”. Tanto no caso 

das raparigas como no caso dos rapazes a qualidade “Vê se que gosta do que 
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ensina” foi mais valorizada em prol da qualidade do conhecimento (Meireles et 

al., 2013). 

 Em relação às outras categorias existem diferenças significativas entre 

alunos do 3º ciclo de ensino e alunos do ensino secundário nas categorias 

“Objetivos de Comunicação” e “Integração no Sistema Sociocultural”. A 

primeira podemos afirmar que é mais valorizada no ensino secundário que no 

3º ciclo, sendo porém a terceira considerada mais importante de todas as 

categorias neste ciclo de ensino. Já a “Integração no Sistema Sociocultural” é 

claramente mais valorizada pelos alunos do 3º ciclo, todavia em ambos os 

casos, é categoria que menos importância tem para os alunos quando 

percecionam o desempenho do “bom professor” numa aula de EF. 

 

 Abordando agora mais especificamente a segunda categoria mais 

valorizada tanto no total da amostra como em ambos os ciclos de ensino 

estudado, a categoria mostra-nos as preferências de cada ciclo, existindo 

diferenças significativas em algumas qualidades nesta inseridas. Como já foi 

referido, a qualidade “Vê-se que gosta do que ensina” foi a mais valorizada em 

ambos os ciclos (3º ciclo: 4,98±3,94; secundário: 4,82±4,23), tendo até sido 

superiorizada à qualidade do conhecimento (3º ciclo: 5,69±3,61; secundário: 

6,06±3,63). Nota-se aqui que o gosto e interesse pelo que é ensinado é muito 

importante na valorização do professor. Remete-nos também a uma das 

limitações do estudo, em que apenas uma qualidade é inserida na categoria do 

Conhecimento, podendo assim sobrevalorizar esta. 

 A segunda mais valorizada no 3º ciclo foi a qualidade “Movimenta-se por 

todo o espaço da aula para ajudar individualmente” (6,41±4,18), enquanto para 

o ensino secundário foi a terceira escolhida (6,52±3,89), apesar disso nesta 

questão não existem diferenças significativas entre as escolhas dos alunos dos 

respetivos ciclos.  

 Já a segunda mais valorizada pelos alunos do ensino secundário foi a 

questão “Presta atenção à reação dos alunos em relação àquilo que está a ser 

ensinado, para esclarecer cada um quando necessário” com uma média de 

6,41±3,40 e que correspondeu à segunda menos valorizada pelos alunos do 3º 
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ciclo (7,90±3,62). Nesta questão existem diferenças significativas (p≤0,05) na 

comparação entre ciclos, podemos assim afirmar que os alunos do ensino 

secundário dão mais importância a esta qualidade do que os do 3º ciclo. 

Arriscámos afirmar que os alunos do secundário esperam um professor que os 

saiba “ler” talvez, por estarem numa fase da adolescência em que estão a 

definir a sua personalidade e sentem-se por isso mais constrangidos em expor 

as suas dúvidas com receio de reações, do grupo, que os excluam. Por sua 

vez os alunos do 3º ciclo, sendo mais novos são mais naturais e como tal não 

esperam pela abordagem do professor, expondo o que sentem, mal alguma 

dúvida surja. 

 Outra qualidade em que as diferenças significativas são vigentes é na 

terceira considerada mais importante nesta categoria pelos alunos do 3º ciclo 

“Mostra-se uma pessoa segura” (6,85±3,71), já os alunos do ensino secundário 

consideram a menos importante dentro da categoria das atitudes (8,62±3,89). 

Podemos, aqui também, afirmar que os alunos do 3º ciclo dão mais valor à 

confiança que o professor possui do que os do secundário, para a qualidade do 

“bom professor” de EF. Revela-se aqui uma diferença de postura que o 

professor deve ter em conta aquando a lecionação de um e de outro ciclo. Mais 

uma vez o fator da experiência de vida se mostra relevante, em que para os 

alunos do 3º ciclo é fundamental que o professor se sinta “o dono da razão”. Já 

para os mais experientes, este aspeto não é tão importante pois sentem, que 

tal como eles, essa qualidade nem sempre significa a realidade, ou seja, o 

“bom professor” pode estar na mesma presente, sem ser necessário que o 

sentimento vá ao encontro disso mesmo. 

 Relativamente às outras categorias optámos por não realizar uma 

análise questão a questão, pois considerámos que esta análise realizada nas 

duas mais valorizadas seria o mais indicado para que a extensão do estudo 

não fosse demasiado longa e, consequentemente, cansativa. 

 

 Começando então por analisar a categoria menos valorizada de todas 

elas em ambos os ciclos – a da “Integração no Sistema Sociocultural” – os 

resultados, apesar disso, como já referido, mostram diferenças significativas 
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entre eles, sendo que o 3º ciclo da mais valor que os alunos do secundário. 

Estes resultados vieram confirmar o já verificado no estudo de Rendeiro (1994) 

que em ambos os ciclos era a categoria com menos importância, tendo as duas 

qualidades que o integram como das menos valorizadas pelos alunos. Também 

Meireles (2013) verificou que esta era a categoria menos valorizada pelos 

alunos.  

 Assim sentimos que talvez pelos alunos do 3º ciclo serem mais novos, 

valorizem mais as aparências, sendo esta aparência e postura do professor 

consideras mais importantes para o “bom professor” do que propriamente as 

suas ações. A sua menor experiência de vida dita a valorização destes 

aspetos. 

  

 As categorias relativas à comunicação são as mais próximas, sendo a 

das Destrezas (7,61±1,56) a terceira mais valorizada e a dos Objetivos 

(7,63±3,58) ficando com o penúltimo lugar das escolhas. Todavia, há uma 

diferença de escolha entre os ciclos, sendo que para os alunos do ensino 

secundário a terceira mais valorizada é a categoria dos objetivos da 

comunicação ao contrário da escolha dos alunos do 3º ciclo que ocupa a 

quarta posição de valorização. Nesta categoria devido à diferença significativa 

existente, podemos afirmar que os alunos do secundário valorizam mais esta 

categoria (6,92±2,44) para o desempenho do “bom professor” que os do 3º 

ciclo (8,21±2,55). Podemos também afirmar que os alunos quanto mais velhos 

ficam mais se interessam acerca daquilo que estão a realizar, como tal, os 

objetivos são muito mais valorizados pelos alunos do ensino secundário. 

 Já em relação à categoria das destrezas se verifica o contrário, 

ocupando esta a terceira escolha em termos de valorização nos alunos do 3º 

ciclo e a quarto em relação aos do ensino secundário. No entanto nesta 

questão não existem diferenças significativas, como tal não se pode afirmar 

que uma é mais valorizada num ciclo que no outro. 

 Em relação a estas categorias encontrámos resultados diferentes 

noutros estudos. Rendeiro (1994) verifica que em ambos os ciclos uma das 

qualidades mais valorizada é “expressa-se com facilidade e clareza” 
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correspondente à categoria das “Destrezas de Comunicação”, ao contrário do 

verificado no nosso estudo.  

 White (2009) mostra no seu estudo que a clareza com que os 

professores se expressam é também considerada a mais importante por uma 

parte significativa dos inquiridos. Nesta qualidade podemos, no entanto, afirmar 

que o domínio da matéria abordada está intrinsecamente ligada a esta, para 

que esta seja realizada com sucesso. Neste mesmo estudo, outra qualidade 

considerada como das mais importantes foi a dos Objetivos de comunicação, 

em que os alunos consideram importante que um “bom professor” provoque o 

gosto pelo que ensina. 

 Já no estudo de Meireles et al. (2013) verificámos apenas uma ligeira 

diferença, em que a categoria dos Objetivos de Comunicação se encontra 

como a terceira mais valorizada e a das Destrezas da Comunicação a quarta 

mais importante para os alunos nas qualidades dos “bons professores” de EF. 

 

 Em relação às questões de resposta aberta, a categoria que verificou 

mais ocorrências foi a da “Prática Docente”, em que a capacidade de motivar 

os alunos para as aulas foi considerada a mais importante. Esta pode de certo 

modo, ser inserida na qualidade já presente no questionário “Preocupa-se em 

provocar o gosto pelo conhecimento, pelo saber-fazer”, indo assim ao encontro, 

do também já referido atrás, dos resultados obtidos por White (2009). Dois 

alunos mostraram a sua valorização na realização de aulas criativas, que mais 

uma vez, podem ir ao encontro da categoria atrás referida. Esta deixa-nos a 

informação para a importância que os alunos atribuem às aulas diferentes, 

sendo assim mais motivadoras. Com um aluno a referir cada uma das 

seguintes qualidades “Interage e pratica a modalidade com os alunos” e “Tem 

atenção especial aos alunos com mais dificuldade” levantamos todas as 

ocorrências nesta categoria. No estudo de Rendeiro (1998) também se 

verificaram algumas abordagens dos alunos ao aspeto do professor interagir 

praticar a modalidade com os alunos, tal como aconteceu no estudo de 

Meireles et al. (2013), o que nos deixa com alguma noção que é uma qualidade 
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valorizada pelos alunos, e que talvez possa ser referenciada em futuros 

estudos. 

 O plano afetivo foi a segunda categoria a ser mais valorizada pelos 

alunos. Esta categoria foi tida como bastante importante em diversos estudos 

(Rendeiro (1994), Rendeiro (1998), Liu e Meng (2009)), em que nalguns deles 

foi considerada como a mais valorizada nos tópicos de resposta aberta (como 

no caso de Meireles et al. em 2013.). “Estabelece uma boa relação com os 

alunos” e “simpatia” para com estes foram assim as qualidades referidas desta 

categoria. A parte afetiva sentida pelos alunos é bastante relevante, pois por 

vezes alguns destes alunos procuram na escola o apoio que não conseguem 

ter no ambiente familiar. Com este apoio fornecido pelo professor estes 

sentem-se mais confortáveis com este, valorizando mais as suas qualidades e 

aproximando-se assim este do “bom professor” idealizado por eles. A confiança 

no professor mesmo para a resolução de alguns problemas pessoais que 

surjam aos alunos é por isso de crucial importância. 

 O respeito para com os alunos é também um aspeto que estes valorizam 

no “bom professor”. Esta vai um pouco ao encontro do que verificou Rendeiro 

(1994) em que revela que a justiça é muito importante para os alunos, tanto do 

3º ciclo como do ensino secundário. Meireles et al. (2013) refere ainda que 

deverá haver um cuidado especial ao equilíbrio no respeito pelos alunos sendo 

eles mais ou menos capacitados. Rendeiro, em 1998, também faz alusão a 

esta questão, referindo que para os alunos é de elevada importância não haver 

discriminação entre os seus pares. 

 A noção de equilíbrio e igualdade durante a lecionação das aulas de EF 

leva-nos por isso a ficar mais perto de alcançar o desempenho do “bom 

professor” se tivermos em conta as qualidades mais valorizadas pelos alunos. 

 

6.6. Conclusão 

 Concluímos que as categorias mais valorizadas pelos alunos após 

análise dos resultados destas, são as do Nível de Conhecimento e a das 

Atitudes. Já as qualidades mais importantes para os alunos no desempenho do 
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“bom professor” de EF são o conhecimento e domínio da matéria que ensina e 

a demostração do gosto pelo que ensina. 

 Em relação à comparação entre ciclos, quanto às categorias, existem 

diferenças significativas na valorização dos Objetivos da Comunicação na 

Integração no Sistema Sociocultural. Na primeira, os alunos do ensino 

secundário atribuem mais valor a esta categoria que os do 3º ciclo de ensino. 

Na categoria da Integração no Sistema Sociocultural é mais valorizada pelos 

do 3º ciclo, quando comparados com os do ensino secundário, todavia é em 

ambos os casos a menos valorizada de todas. 

 Relativamente às qualidades específicas, verificou-se diferença 

significativa nas qualidades “Mostra-se uma pessoa segura” e na “Presta 

atenção à reação dos alunos em relação àquilo que está a ser ensinado, para 

esclarecer cada um quando necessário”. A primeira qualidade referida é mais 

valorizada pelos alunos do 3º ciclo do que nos do ensino secundário. Na 

segunda, a atribuição inverte-se, sendo considerada de maior importância para 

os alunos do ensino secundário do que para os do 3º ciclo. 

 Verificando os resultados obtidos ficámos com mais noção sobre a 

perceção dos alunos acerca das qualidades do “bom professor” e que vão ao 

encontro com alguns dados verificados na literatura acerca da mesma área. 

Estas qualidades deverão ser tomadas em conta na melhoria das capacidades 

e qualidades dos professores na realização das suas aulas, promovendo desta 

feita um ensino mais apetecível e saudável. 

 

6.7. Limitações do Estudo 

 Considerámos que se algumas limitações relatadas de seguida fossem 

contornadas, alguns aspetos neste estudo teriam tido mais sucesso. 

 Na amostra poderíamos ter alunos de todos os anos de cada ciclo para 

que a amostra fosse mais homogénea, de forma a termos uma confirmação de 

resultados mais eficaz e as ilações poderem ser mais claras. 

 Outra limitação foi o facto de o questionário ser um pouco limitado, não 

abordando algumas questões como as verificadas nas questões de resposta 

aberta como por exemplo a “Afetividade”. Verificámos que é uma categoria que 
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os alunos atribuem bastante valor e como tal deveria estar inserida no 

questionário. O facto de apenas uma qualidade relativa à categoria do 

conhecimento foi também uma limitação, pois talvez se outra estivesse 

presente conseguiríamos perceber de melhor forma o valor real que os alunos 

atribuem a esta categoria. A melhor forma talvez fosse realizar um equilíbrio 

maior entre todas as categorias atribuindo o mesmo número de qualidades a 

cada uma. 
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Anexo 1: Questionário para os Alunos sobre as Qualidades do “Bom 
Professor” de Educação Física 
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Prezado Senhor Diretor, 

 

Este estudo de investigação ação intitula-se ‘Perceção dos alunos acerca 

do bom professor de educação física – comparação entre 3º ciclo e ensino 

secundário’, e está a ser desenvolvido no âmbito do EP pelo Professor 

Estagiário Carlos Alexandre de Guimarães Nunes Pinto, aluno do 2º ciclo de 

estudos em ensino de Educação Física nos ensinos básico e secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) sob a orientação 

do Prof. Doutor José Mário Cachada e da Prof. Cooperante Maria Camila 

Vasconcelos. 

Os objetivos do estudo são: 

 Perceber quais os fatores que os alunos consideram mais 

importante para se ser “bom professor” de educação física; 

 Determinar se existem diferenças entre ciclos de ensino (3º ciclo e 

ensino secundário) naquilo que consideram importante num “bom 

professor” de educação física; 

Como Diretor da Escola Secundária Augusto Gomes (ESAG) solicito a 

sua autorização no sentido de permitir que sejam aplicados questionários aos 

alunos dos 7º e 8º ano e de três turmas do 11º ano  e uma do 12º ano de 

escolaridade do prosseguimento de estudos como também a sua autorização 

para a apresentação dos resultados deste estudo em eventos da área da 

Educação Física. O pesquisador estará a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o 

meu consentimento para que a pesquisa ocorra nesta instituição de ensino. 

 

 

 

 

Assinatura do Diretor da ESAG 

Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 


