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RESUMO 

 

O Estágio Profissional, inserido no 2º Ciclo de Estudos conducente ao 

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

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, apresentou-

se como um momento marcante no desenvolvimento das minhas competências 

profissionais como professora de Educação Física e que se consagra agora 

neste documento. É sob esta forma que serão relatados alguns momentos 

vividos ao longo do mesmo, bem como a reflexão sobre a experiência vivida e 

os conhecimentos adquiridos ao longo da minha ação.  

O Estágio decorreu na Escola Secundária das Laranjeiras, em Ponta 

Delgada, cuja lecionação recaiu sobre uma turma do 10º ano de escolaridade. 

O presente documento encontra-se dividido em sete capítulos, que se inicia na 

Introdução ao projeto e passam pelo enquadramento biográfico da minha 

pessoa, passando pelo enquadramento da prática profissional que dita as 

condições sobre as quais se desenvolve o estágio, a realização do Estágio 

propriamente dito e culminando nas considerações finais e perspetivas futuras. 

Ao longo do documento, exponho os acontecimentos que se revelaram 

mais importantes, as dificuldades que senti, os problemas que surgiram e todas 

as estratégias pensadas e adotadas e outros documentos que de alguma forma 

contribuíram para o meu crescimento enquanto futura docente da área do 

Ensino de Educação Física. Ainda dentro desta estrutura apresento um projeto 

que desenvolvi ao longo do ano letivo, resultado de um problema levantado na 

minha prática pedagógica e que despertou algum interesse para desenvolver 

algumas competências: “Comparação do Tempo de Empenhamento Motor dos 

Alunos nas Modalidades Individuais com as Modalidades Coletivas”, no qual 

concluo que efetivamente o tempo de empenhamento motor, bem os 

comportamento motor apropriado dos alunos é superior nas modalidades 

coletivas, variando o resultado em função da lecionação do professor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL 

PROFESSOR; REFLEXÃO; TEMPO DE EMPENHAMENTO MOTOR.  

 



XIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

ABSTRACT 
 

The Professional Practice, inserted in the curriculum of the Mastership in 

Teaching Physical Education at the Faculty of Sport, Oporto University, 

presented to me as an outstanding moment in the development of my 

professional skills as a Physical Education teacher, which enshrines in this 

document. It is in this form which will be reported a few moments experienced 

over the same, as well as reflection on experience and knowledge gained 

throughout my action. Stage held at the Escola Secundária das Laranjeiras in 

Ponta Delgada, whose teaching fell on the group of 10th graders.  

This document is divided into seven chapters, which begins in the 

Introduction to the project and go through the biographical framework of my self, 

through the framework of professional practice which dictates the conditions 

under which it develops the stage, performing the proper stage said and 

culminating in the final considerations and future prospects.  

Throughout the document, I expose the events that proved most 

important, the difficulties felt, the problems that arose and all strategies 

designed and adopted and other documents that somehow contributed to my 

growth as a future Physical Education teacher. Even within this structure I 

present a project that developed throughout the school year as a result of an 

issue raised in my teaching and that sparked some interest to develop some 

skill, “Comparison of students Motor Involvement Time in Individual Sports with 

Collective Sports”, in which I conclude that motor involvement Time of students 

is superior in collective sports, depending the results in the different ways of 

teaching. 

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL PRACTICE; 

TEACHER; REFLECTION; MOTOR INVOLVEMENT TIME.   
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O presente documento surge no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional (EP) do 2º ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

O EP decorreu na Escola Secundária das Laranjeiras, situada em Ponta 

Delgada, cidade principal da ilha de S. Miguel, Açores, no qual, durante um ano 

letivo inteiro fui responsável pelo processo ensino-aprendizagem da turma A do 

10º ano de escolaridade.  

Formosinho (2001) diz-nos que o EP é uma componente curricular da 

formação profissional de professores, cuja finalidade explícita é iniciar os 

alunos no mundo da prática docente e de desenvolver competências práticas 

inerentes a um desempenho docente adequado e responsável. Neste sentido, 

ao longo de todo o processo de ensino procurei desenvolver um conjunto de 

competências que certamente iriam complementar as minhas capacidades e 

que facilitar a transição do papel de Estudante para o papel de Docente.  

Veenman (1988, cit. por Braga, 2001) acrescenta que o início da 

aprendizagem profissional da docência é um momento dotado de 

características próprias e configurado pela docência das principais marcas da 

identidade e do estilo que vai caracterizar o profissional ao longo da carreira. O 

EP é instituído através de uma integração progressiva e de uma atuação 

orientada e supervisionada em contexto real. Este tipo de integração permite o 

contacto direto com a profissão, as funções e os desafios e exigências de “ser 

professor”. 

“Relatório de estágio” é o nome do presente documento que constitui um 

conjunto de reflexões acerca do estágio profissional e de todos os aspetos que 

marcaram o início da minha formação individual, desde o que foi elaborado no 

Projeto de Formação Individual (PFI) até todo o percurso que decorreu na 

realização do estágio. Tudo o que é aqui descrito representa, portanto, toda 

uma reflexão onde me debruço sobre os aspetos mais me marcaram, todas as 

vivências e aprendizagens, toda a exposição do meu percurso formativo.  

Ao longo do relatório divido o documento em vários capítulos. Na 

Introdução realizo um breve enquadramento sobre o estágio e o propósito do 

trabalho. Seguidamente surge o Enquadramento Biográfico no qual faço uma 

reflexão sobre o meu percurso de vida até ao momento do estágio, realçando 
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momentos marcantes que possam ter contribuído para as minhas escolhas que 

culminaram neste momento. Ainda neste capítulo refiro várias das minhas 

expetativas e o impacto com o contexto de estágio. Num outro capítulo surge o 

Enquadramento da Prática Profissional onde me reporto ao enquadramento 

legal do estágio e faço algumas referências à escola como instituição, aos 

meus alunos e ao meu local de trabalho. A parte fundamental da minha 

reflexão, relativa ao estágio propriamente dito surge no capítulo quatro, a 

Realização da Prática Profissional. Aqui são debatidos um conjunto de temas 

que foram surgindo ao longo do processo de ensino aprendizagem e que se 

revelaram importantes e marcantes no sentido de contribuírem para a minha 

experiência profissional. Dentro deste capítulo surge também o estudo de 

investigação que se debruça sobre o tema: “Comparação do Tempo de 

Empenhamento Motor dos Alunos nas Modalidades Individuais com as 

Modalidades Coletivas”. Optei por separar o quinto e sexto capítulos do 

capítulo central referido anteriormente, dando-lhes algum destaque devido à 

dedicação que lhes dei. São respetivamente a Participação na escola e 

Relações com a comunidade e o Desenvolvimento Profissional. Finalmente o 

sétimo capítulo recai sobre a importância desta experiência e de tudo o que 

adquiri com a mesma, bem como os objetivos futuros.  
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2.1. Eu e o meu percurso 
 

“Era uma vez…” Não é assim que vou começar a minha história mas, 

como qualquer bom conto, começo com a apresentação da personagem 

principal. O meu nome é Ana Cristina Melo Paiva. Nasci na noite quente de um 

domingo de Junho, dia 16, e sou natural de Gaia. Vivi na cidade do Porto 

desde sempre, na zona de Rio Tinto, estudando nas escolas das redondezas. 

Sempre fui uma pessoa calma, sossegada e um pouco envergonhada, o que 

limita a minha interação, contudo e nos dois últimos anos superei um pouco a 

minha personalidade e tornei-me bastante mais comunicativa e capaz de me 

integrar em diferentes meios, o que facilitou de sobremaneira o meu trabalho e 

a minha aprendizagem. De entre estas características, sou uma pessoa de 

estilo observador que gosta de perceber o ambiente à sua volta e analisá-lo, de 

forma a tirar as suas próprias conclusões, preferindo o trabalho de bastidores. 

O gosto pelo desporto surgiu desde que me lembro, começando com os 

jogos, cambalhotas e correrias no recreio do infantário e da escola, e até 

quando os meninos lá da rua apareciam para brincar no descampado ao lado 

de casa. Mas a minha brincadeira favorita sempre foi aquela em que 

jogávamos com a bola (ou objeto suficientemente estável para dar uns 

pontapés), de um lado para o outro, sem medo de cairmos ou nos 

esmurrarmos. A bola andava sempre debaixo do meu braço e era minha 

companheira de viagem para todo o lado. Foi minha grande amiga desde cedo 

e ajudou-me a fazer muitos outros amigos. Tudo isto aconteceu graças à 

influência do meu pai e dos meus tios, todos ligados à modalidade como 

jogadores ou treinadores e adeptos ferrenhos dos jogos de futebol. Desenvolvi 

o mesmo gosto, tal e qual; aprendi a amar o futebol e aprendi a ser igualmente 

ferrenha e competitiva. 

Apesar de só pensar em futebol, enquanto jovem e adolescente, os 

estudos sempre foram mais importantes e portanto, não pratiquei futebol/futsal 

fora da escola, apenas como atleta desta instituição; até que, mais tarde, fui 

finalmente convidada para jogar futebol de 11 no Sport Clube Salgueiros 08, 

tornando-me atleta federada pelo clube durante 2 anos.  

À parte disto, na escola, as aulas de educação física sempre foram as 

minhas favoritas, não só porque podia praticar todo o tipo de modalidades, mas 
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também porque gostava de as aprender e, em muitas situações ajudar os 

colegas que tinham mais dificuldades. Esta noção de ajuda ficou ainda mais 

presente quando, no 7º ano de escolaridade, fui lecionada por um professor 

que realmente ensinou educação física e não se limitou a “dar” aulas. A partir 

deste momento comecei a perceber a importância do “ensinar” e, à medida que 

fui crescendo e passando de ano, assumia muito essa função com os meus 

colegas. 

Ao longo da minha vida académica, o meu coração dividiu-se entre o 

desporto e as artes, ambas disciplinas que me cativavam e captavam o meu 

interesse, embora a minha amiga bola acabasse sempre por ser a minha 

escolha de preferência, se surgisse oportunidade no meu tempo livre, sozinha 

ou acompanhada. Mesmo assim, até terminar o ensino básico, a dúvida 

persistiu e foi no início do meu 10º ano que tive de fazer uma escolha e optar 

por um caminho que, mesmo assim, foi uma escolha de segurança. Não 

escolhi o Curso Tecnológico de Desporto mas sim o de Ciências e Tecnologias 

que também dava acesso ao Curso de Desporto e Educação Física do Ensino 

Superior, tudo porque frequentar este curso “não me ia trazer nada no futuro; 

ser professor de “Ginástica” não era um emprego decente”, segundo palavras e 

olhos de muita gente. Mas eu pergunto: ser professor não é dos empregos 

mais importantes que existem? Formar pessoas, ensinar, ajudar jovens a 

crescer e tornar-se cidadãos respeitosos, conscientes e dotá-los com 

capacidades que vão permitir uma integração mais fácil na sociedade e 

contribuir para que mantenham um emprego e um futuro não é uma função 

importante e que merece destaque e respeito? Porque não querer ser uma 

dessas pessoas? 

À parte as controvérsias e os vários “contras” que fui ouvindo, com 

alguma ajuda e influência, acabei mesmo por me candidatar à Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (literalmente a única faculdade da minha 

ficha de candidatura ao ensino superior), porque era aquilo que queria 

realmente fazer e sabia que poderia tirar dali as maiores vantagens. 

Sempre gostei de estudar e quando comecei o meu caminho na 

faculdade, em 2008, essa vontade não mudou, adicionada ao facto de ter a 

oportunidade de juntar o desporto ao meu estudo e descobrir ainda mais sobre 

esta disciplina. Além disso, certamente iria expandir os meus conhecimentos 
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relativos ao futebol. Fiz o curso com especialidade no ramo do Treino 

Desportivo de Futebol, que foi o auge dos 3 anos de licenciatura e que me 

possibilitou a oportunidade de dar treinos em alguns clubes. O meu estágio foi 

realizado no Sporting Clube da Cruz, onde orientei o escalão de Benjamins, 

juntamente com um colega de curso. Foi um privilégio poder desempenhar o 

meu papel e foi a primeira vez que senti que estava próxima do meu propósito 

quando decidi ingressar no Ensino Superior, nomeadamente neste meio. O 

contacto com os miúdos foi fascinante e cheio de altos e baixos, exigindo de 

mim todo o esforço e capacidade de previsão e resolução possíveis. Adquiri 

capacidades e habilidades ligadas ao treino e também ao ensino – desenvolvi 

todo um potencial que estava escondido dentro de mim.    

O primeiro ano como estudante universitária foi bastante emocionante e 

cheio de experiências a nível académico e de convivência. No entanto, essa 

emoção foi esmorecendo e concluí o curso com a sensação de que não adquiri 

o conhecimento que pensava que iria obter, nomeadamente a nível do ensino 

da educação física. O conhecimento teórico foi muito, no entanto, o prático foi 

insuficiente para saber como o aplicar devidamente. Foi neste momento que 

questionei a minha escolha e desmotivei, deixando um ano em branco. 

A minha intenção era continuar com o Mestrado, mas tive algum medo 

que fosse, de novo, ficar abaixo das expetativas. Durante o ano de 2010/11, 

embora não estivesse a frequentar nenhum curso na faculdade, não me 

desliguei do desporto e continuei a dar treinos da Academia do Padroense 

Futebol Clube, nas camadas mais jovens, ligadas ao desporto de promoção. 

Foi graças aos treinos que mantive a chama acesa e recordei o porquê de 

continuar aliada ao Desporto e ao Ensino, ao mesmo tempo que fui ouvindo 

relatos dos meus colegas sobre o mestrado, sobre o seu processo de 

funcionamento e sobre o que estavam a aprender com o mesmo. Tive 

feedbacks bastante positivos e a minha confiança no curso renovou-se. 

Comecei o mestrado em 2012, com um ano de atraso em relação aos meus 

colegas originais de curso, mas com toda a força e cheia de vontade de 

REaprender. A experiência foi, sem dúvida, bastante positiva e ajudou-me a 

crescer ainda mais enquanto pessoa, na medida em que reforcei amizades, 

aprendi a socializar ainda mais, aprendi a errar e atingir objetivos sem voltar a 

cometer os mesmos erros. Cresci também enquanto estudante e futura 
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profissional de ensino de Educação Física, uma vez que renovei todo o meu 

conhecimento e aprendi finalmente como aplicá-lo da melhor forma, 

questionando todos os problemas e soluções no meu caminho. Embora tivesse 

noção de que o conhecimento que obtivemos e aplicamos no primeiro ano de 

Mestrado não era exatamente correspondente à realidade escolar, senti que 

cheguei ao fim desta primeira fase com bases suficientes para efetuar um bom 

estágio e progredir no meu caminho para professora de EF. 

Foi no final do primeiro semestre deste glorioso ano que, juntamente com 

duas grandes amigas (Andreia Fernandes e Márcia Antunes), comecei a 

elaborar todo o planeamento para o ano de estágio seguinte, nomeadamente o 

local de estágio. Açores foi primeira e definitiva escolha e, desde que a ideia 

surgiu, ajustamos todos os preparativos necessários para que tal desejo se 

concretizasse efetivamente. 

Todo este processo enquanto estudante, desde que iniciei o meu 

percurso como tal, incluindo a pausa que optei por fazer, ensinou-me que uma 

mente limpa é essencial para um bom recomeço e que precisamos calçar o par 

de sapatilhas certo para dar um primeiro passo à nossa medida. Cada decisão 

tomada foi como um primeiro passo numa direção completamente nova, que 

implicou desistências, abandonos, superações, recomeços e muita, muita 

aprendizagem. 
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2.2. As expetativas em relação ao Estágio 

 

Considero o Estágio Profissional como o ponto culminante de todo o 

processo educativo de que fui alvo desde o início da minha etapa enquanto 

estudante na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Mesmo que só 

através do Mestrado de Ensino tenha aprendido realmente o que significa 

“ensinar” e como pôr em prática o processo de ensino e aprendizagem numa 

escola, todo o caminho anterior teve uma contribuição importante para o 

desencadear destas condições. 

Tal como Carvalhinho e Rodrigues (2004) referem, a realização de um 

estágio pedagógico “corresponde a um momento fundamental na formação 

profissional dos jovens professores” que através do conjunto de experiências 

vivenciadas ao longo do seu processo “tornam esse momento de formação 

decisivo na aquisição de saberes pedagógicos diversificados” (Carvalhinho & 

Rodrigues, 2004, p.111).  

Assim, e de acordo com os mesmos autores, a realização de um estágio 

pedagógico é vista pelo aluno estagiário como o momento mais marcante e 

com maior significado na sua formação como futuro profissional educativo 

(Carvalhinho & Rodrigues, 2004), devido aos imensos desafios que ele 

encontra ao longo do mesmo. Esta constatação reflete o sentimento comum a 

todos nós em relação ao nosso estágio pedagógico pelo facto de, por um lado, 

sermos confrontados por uma nova realidade do ensino onde a nossa 

formação teórica é posta em prática e, por outro, de nos depararmos com um 

conjunto de responsabilidades e situações pouco familiares que criam um certo 

desconforto aquando da nossa atuação como docentes e que temos de 

desenvolver invariavelmente. 

Desta forma, a primeira preocupação que me assolou a mente foi o 

conseguir pôr em prática e transmitir tudo o que aprendi ao longo dos meus 

anos de estudo. Existiam um sem número de variantes e condicionantes que 

teria de prever, às quais teria de me adaptar rapidamente e que iriam 

determinar a qualidade do meu trabalho. A adaptação constante a diferentes 

situações e desafios é uma das características base para se ser um bom 

professor e que exige uma resposta adequada por parte do mesmo, implicando 
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o desenvolvimento de aptidões que permitem a ocorrência de uma relação e de 

um processo de comunicação e tomadas de decisão que vão conduzir a um 

processo de ensino-aprendizagem eficaz. Como diz Grácio (1996), “Educar é 

promover, provocar, emancipar”. Esta frase toca na concretização da 

preocupação supracitada uma vez que pretendia ter a capacidade de transmitir 

e criar aprendizagens nos alunos através dos ensinamentos educativos que 

adquiri e que queria que eles adquirissem, adequando esses ensinamentos às 

características da turma, dos alunos individualmente e da escola. O objetivo 

não era formar atletas profissionais, mas sim indivíduos competentes e 

munidos de bases para vencerem as suas próprias dificuldades físicas mas 

também mentais e sociais, no sentido de promover hábitos desportivos aliados 

a estilos de vida saudáveis. 

Depois disto, a preocupação recaía sobre a turma que iria lecionar. Seria 

uma turma bem ou mal comportada? Com muitos ou poucos alunos? Os 

alunos seriam empenhados ou daquele tipo que gosta de vir para as aulas 

“passear”? Se os alunos fossem problemáticos, como lidar com eles? Tendo 

em conta algumas experiências no primeiro ano do Mestrado, tinha noção de 

que existiam muitos tipos de turmas e, essencialmente, uma diversidade 

enorme de alunos com as mais variadas características. Não esperava portanto 

conseguir uma turma fácil e completamente empenhada nas aulas, mas uma 

turma minimamente interessada e respeitadora. O resto obviamente teria de 

ser trabalhado por mim, conforme as condicionantes que fossem surgindo. A 

verdade é que tive um pouco de tudo, isto é, alunos com diferentes 

características e comportamentos que tiveram diferentes atuações nas várias 

modalidades abordadas de acordo com os seus gostos e/ou dificuldades, pelo 

que tive de encontrar estratégias para motivar os menos motivados, castigar os 

mal comportados e manter interessados aqueles que já assim estavam. Foi 

algo complexo, que muitas vezes deu algumas dores de cabeça e cujas 

medidas tomadas em certos momentos resultaram mas noutros nem por isso. 

Aliado a esta situação surgiu um pormenor importante e que diferia da 

nossa atuação no ano transato, nomeadamente, o facto de cada um de nós 

lecionar uma turma completamente sozinho (sob a supervisão do Professor 

Cooperante). Apareceu aqui a necessidade de conhecer e controlar 

rapidamente a turma de forma que me pudesse desdobrar nas minhas funções 
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e atender às necessidades de cada um deles. Mesmo já dando treinos em 

clubes onde a minha equipa constituía uma “turma”, essa atuação foi sempre 

para uma atividade específica, com características específicas – o futebol –, 

situação ligeiramente diferente do processo escolar. Portanto, inicialmente 

apresentei-me um pouco receosa, sentimento que se foi dissipando ao longo 

do primeiro período, à medida que fui adquirindo alguma experiência e logo 

algum conforto com o facto de lecionar e ter de ser eu a tomar todas as 

decisões no momento formal da aula (e em vários casos, fora dela).   

O meio envolvente foi outra das grandes preocupações, pois vim para um 

local completamente novo, com necessidade de adaptação e que exige 

mudanças, tudo coisas que fogem ao meu eu natural, pois como já referi, sou 

uma pessoa algo introvertida e envergonhada, que nunca tinha estado longe de 

casa durante o tempo de aulas. Não fazia ideia do que ia encontrar nem do que 

deveria esperar, mas havia certamente algum receio da minha parte e, ao 

mesmo tempo, algum entusiasmo. A receção feita pela escola foi uma parte 

importante para a minha integração. Sentir que ia trabalhar com pessoas que 

me iriam tratar como igual e oferecer ajuda para o que fosse necessário 

contribuiu para um maior conforto e adaptação a este novo mundo. Entrar na 

escola sem medo foi importante para que pudesse desenvolver todo o tipo de 

relações com todos os intervenientes, desde colegas, a funcionários e alunos 

que trabalhavam tanto na Escola Secundária das Laranjeiras (ESL) como no 

Complexo Desportivo das Laranjeiras (CDL). Foi um meio completamente 

acolhedor e com o qual estabeleci relações e contactos que me beneficiaram 

em grande escala e tornaram mais aprazível a minha atuação neste meio.  

Desde o início encarei o estágio com bastante motivação e grande 

vontade de aprender, com todos os intervenientes nesta viagem, 

nomeadamente alunos, colegas, escola e finalmente a Professora Orientadora 

(PO) e o Professor Cooperante (PC) que foram meus guias no decorrer de todo 

o processo. Tudo o que adquiri ao longo do estágio foi visto como mais uma 

linha de conhecimento na minha formação enquanto docente e uma mais-valia 

no desenvolvimento das minhas capacidades enquanto futura profissional da 

área, uma vez que tive oportunidade de criar as minhas próprias estratégias e 

conceber métodos de trabalho e também de ensino. Comecei a estabelecer o 

meu próprio caminho e graças às indicações que fui recebendo das pessoas 
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com mais ou igual experiência que trabalharam comigo, tenho agora 

capacidade de o terminar sozinha.  

O professor Cooperante revelou-se uma pessoa experiente na área do 

ensino, com capacidade para reagir e resolver as mais diversas situações que 

pudessem advir no desenrolar do ano letivo, e também bastante atencioso e 

amigo, predispondo-se para ajudar os seus estagiários dentro do possível. 

Transmitiu sempre preocupação com a nossa integração tanto na escola como 

no ambiente e forma de viver na ilha, uma vez que é um meio diferente ao que 

estamos habituados, longe da família e amigos. Durante as aulas e reuniões 

depositou a confiança necessária nas nossas atuações, intervindo quando 

necessário com algumas indicações/observações pertinentes e construtivas 

que foram fundamentais para a correção de alguns erros da minha parte. É 

importante referir que o professor deu-nos liberdade suficiente para 

implementarmos os nossos métodos e/ou estratégias de ensino, apenas 

guiando-nos no processo, sem exigir ou implementar obrigatoriamente nenhum 

outro método. Esta atitude gerou muito questionamento e reflexão, que penso 

terem sido fundamentais para uma melhoria da nossa parte e consequente 

crescimento na forma de abordar as nossas aulas, na tentativa de perceber 

qual o estilo organizativo que encaixava melhor com cada um de nós, 

estagiários, e com as respetivas turmas. O professor Cooperante foi, ao longo 

do ano letivo, um mediador e um conselheiro que constantemente criou 

desafios e obrigou a refletir e, no final, contribuiu para a aquisição de um nível 

mínimo de experiência e, sobretudo, conhecimento e confiança suficientes para 

darmos o próximo passo sem medo. 

Mesmo estando tão longe do continente e da faculdade, não poderia 

deixar de referenciar a importante intervenção da Professora Orientadora no 

decorrer nosso estágio. A distância foi um fator que criou alguma dificuldade 

mas que nem por isso foi limitador sempre que surgia a necessidade de 

contacto, que foi maioritariamente por E-mail. Como parte do regulamento, a 

professora marcou presença em S. Miguel por duas vezes, de forma a 

perceber o contexto de perto. Nessas presenças, foram debatidos todos os 

assuntos relativos ao estágio e ao relatório bem como as preocupações 

individuais de cada sobre o mesmo ou sobre questões mais pessoais como a 

adaptação. A professora sempre se demonstrou bastante preocupada e 
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recetiva connosco procurando auxiliar na melhor medida possível, não 

esquecendo o seu trabalho enquanto orientadora.  

Apesar de muitas inquietações, subi um pouco a fasquia e elevei as 

expetativas de uma forma bastante positiva. A verdade é que, chegando ao fim 

do estágio e olhando para trás confirmo que muitas pedras se atravessaram no 

meu caminho, mas que muitas delas serviram para o reconstruir e pavimentar. 

Alguns dos receios que eu tinha confirmaram-se e levaram-me a pensar em 

inúmeras formas de os ultrapassar. Tive de alargar o meu repertório, de 

atualizar constantemente o meu conhecimento e apresentar-me capaz de 

resolver problemas de forma eficaz para me manter na liderança da turma e 

mostrar que não era “mais uma” professora de EF. A turma foi um grande fator 

de dificuldade no meu estágio e na minha forma de atuar, com altos e baixos 

nas atitudes e comportamentos, mas sobretudo na motivação. Percebi, desde 

cedo, que poucos dos alunos vinham para as aulas com vontade de as fazer, 

pelo que se tornou um desafio motivá-los para elas. 

Depois de lidar com várias questões de recursos humanos, pedagogia, 

disciplina e burocracia, chego ao fim satisfeita com o meu trabalho e nada 

desiludida com o que se me apresentou ao longo do ano letivo. Levo daqui 

bastante experiência, rica e diversificada, e motivos para crer que futuramente 

poderei lidar com situações semelhantes da melhor forma possível.  
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2.3. O(s) Núcleo(s) na formação do Estudante Estagiário: um 

trabalho de equipa? 

 

A escolha de vir estagiar para os Açores foi muito bem planeada ao longo 

do primeiro ano de Mestrado, juntamente com duas amigas do meu ano de 

Licenciatura e que, de várias formas, marcaram a minha passagem pela 

faculdade. Durante todo o ano procuramos encontrar todas as soluções 

possíveis para que ficássemos na mesma escola e no mesmo núcleo e 

estivemos perto de o conseguir porém, por razões inesperadas relacionadas 

com o regulamento do estágio cá nos Açores, uma delas acabou por ficar no 

continente. Apesar de tudo, esta oportunidade era extremamente aliciante para 

ser perdida e o facto de ter uma companheira de longa data ao meu lado 

contribuiu para aumentar a minha motivação. Na realidade, acabaram por 

conseguir ficar colocados sete estagiários na ilha de São Miguel.  

A ESL integrou dois núcleos de estágio (ambos da FADEUP) ao longo 

deste ano letivo, constituído por 3 estagiários cada, e a Escola Secundária da 

Ribeira Grande, acolheu igualmente dois núcleos, um constituído por um aluno 

da FADEUP e outro constituído por alunos da Universidade Lusófona de 

Lisboa. Eu integrei o núcleo 1, juntamente com dois colegas, a Andreia 

Fernandes e o Henrique Barata.  

Tenho uma boa relação com a Andreia, que faz parte da minha turma e 

vida académica desde o primeiro ano de Licenciatura na FADEUP e conheço 

bastante bem a sua forma de trabalhar, pelo que conseguimos coordenar-nos 

nesse sentido. Já o Henrique só conheci este ano e, na fase inicial de 

apresentação, confiei que também fosse um indivíduo de fácil convivência e 

empenhado no trabalho. Portanto, o meu núcleo não era aquele com que 

esperava trabalhar na plenitude, mas conhecendo e dando-me bem com todos 

eles mantive a esperança de conviver com um grupo unido e trabalhador, 

capaz de partilhar experiências, dúvidas e dificuldades. Depositei as mesmas 

expetativas no núcleo 2, com o qual esperava construir alguma relação de 

trabalho e, igualmente, partilha de conhecimento. 

Mesmo relativamente ao Nuno Abreu, que se encontrava tão perto mas 

tão longe, representando um núcleo de “um só homem”, a expetativa era de 

que o trabalho de equipa fosse mantido e a troca de informação constante, 
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facto importante porque a informação aqui na ilha é escassa e difícil de ser 

obtida à distância. 

O exercício profissional organiza-se, cada vez mais, em torno de 

«comunidades de prática», no interior de cada escola, mas também no 

contexto de movimentos pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão além 

das fronteiras organizacionais (Nóvoa, A. 2009, p. 205). O trabalho de equipa 

aqui referenciado é uma das grandes características que deve ser apresentada 

pelos profissionais que representam a área docente. Desta forma e desde cedo 

(partindo do estágio), previa por parte de todos os intervenientes e sobretudo 

dos meus colegas de estágio, o desenvolvimento produtivo de uma dimensão 

coletiva, um trabalho de equipa e uma intervenção conjunta nos projetos 

educativos da escola, com benefícios para a nossa atuação e crescimento 

enquanto futuros profissionais da nossa área.  

No início todas estas expetativas me pareceram exequíveis e toda a 

relação que se estabeleceu entre os núcleos apontava para isso: a partilha e 

troca de ideias e o relacionamento intra e inter núcleos era constante e positiva. 

Até que, consciente ou inconscientemente, estas relações começaram a cortar-

se, resultando em contactos mais formais entre cada um de nós e partilhas de 

informação cada vez menores. De três núcleos passaram a existir dois, na 

medida em que uns estagiários se aliaram mais e formaram grupos distintos, 

acabando o Nuno Abreu por se juntar a mim e à Andreia (a distância, que 

inicialmente era uma grande dificuldade deixou de o ser e encontramos várias 

formas de nos juntarmos para trabalhar ou de trocar impressões).  

Inicialmente, senti que aprendi bastante com os meus colegas, através 

das observações das aulas, dos debates em conjunto onde levantávamos 

questões e surgiam algumas sugestões, de forma a nos ajudarmos 

mutuamente e evoluirmos em conjunto. No entanto, não havia abertura 

suficiente entre os elementos, nem confiança.  

Com o tempo os sentimentos de aprendizagem e evolução mantiveram-se 

porque a interação entre mim, a Andreia e o Nuno nunca se dissipou o que nos 

ajudou a construir uma relação de trabalho e amizade bastante forte e eficaz. 

Apesar disso, os nossos horizontes e conhecimentos ficaram limitados ao trio 

(e ao contacto com amigos do continente) porque, o relacionamento com os 

restantes elementos não evoluiu. Se, por ventura, esta situação tivesse 
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melhorado, poderia dizer que neste momento teria um leque de conhecimento 

mais abrangente do que aquele que possuo, uma vez que ia ter ainda mais 

perspetivas do que as que obtive até agora.  

Eu sou apologista de que se aprende muito com os outros – novas 

perspetivas e formas de pensar – na medida em que através da participação 

ativa de todos os elementos do grupo se obtém ganhos que são fundamentais 

para o desenvolvimento do estudante-estagiário e para a melhoria da prática 

pedagógica. Mais especificamente, o trabalho colaborativo entre 

professores/estagiários/grupo apresenta potencial para enriquecer a sua 

maneira de pensar, agir e resolver situações-problemas, criando possibilidades 

de sucesso à difícil tarefa pedagógica.  

Não me sinto, de forma alguma, prejudicada no meu estágio, embora 

pense a par de Roldão (2007, p. 3) quando esta afirma que “a colaboração é 

essencial para o desenvolvimento profissional do professor. É entendida como 

um processo que envolve pessoas que trabalham em conjunto com objetivos 

comuns, sendo as experiências e conhecimentos de cada um potenciados 

neste tipo de trabalho, apresentando-se como uma estratégia para enfrentar e 

ultrapassar as dificuldades da atividade profissional.”  

Na mesma linha de pensamento, Hernández (2007, cit. por Silva, 2011, p. 

41) perspetiva que “a colaboração entre professores conduz ao 

desenvolvimento profissional e à formação permanente. Os professores uns 

com os outros, partilham experiências dúvidas, propósitos e pensamentos. A 

colaboração estimula o pensamento contínuo e facilita a emergência de novas 

ideias. Os professores convertem-se em melhores profissionais (…).” 

Apesar de tudo, devo realçar as reuniões semanais com os colegas de 

núcleo e o professor cooperante onde, e embora a determinada altura 

ocorressem com menor frequência e abertura, expusemos alguns dos nossos 

pontos de vista e inquietações que foram debatidos com grande fervor e me 

ajudaram a alargar a visão sobre o meu processo de ensino-aprendizagem.  

Não podia deixar de referir que, apesar do clima relacional se ter tornado 

um pouco mais pesado ou até inexistente entre alguns elementos, as 

conversas informais, desabafos e momentos de sorriso entre os elementos que 

persistiam, com o professor cooperante, alguns elementos do Departamento de 

EF e outros auxiliares de ação educativa, foram momentos fundamentais que 
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ajudaram a manter os pés na terra e, de alguma forma, a ultrapassar 

determinados momentos menos bons. 

Para terminar, mesmo não vindo para estágio com o grupo que pretendia 

e ter terminado o mesmo com um grupo diferente daquele com que comecei, 

foi enriquecedor o suficiente para me deixar convicta de que trabalhei com as 

pessoas essenciais ao meu desenvolvimento e à minha aprendizagem. Tudo o 

que deixou de ser minha “companhia para o caminho”, foram “pedras” que usei 

para a sua (re)construção.  

   

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
  



22 
 

  
  



23 
 

3.1. O enquadramento Legal e Institucional do Estágio Profissional 
 

É importante que a primeira experiência como futuros profissionais de 

ensino de EF, em contexto real, seja positiva, motivante, gratificante e que 

represente uma bagagem boa e segura para uma futura carreira enquanto 

docentes. Durante o Estágio Profissional (EP), torna-se fundamental aprender 

com os “erros” através da reflexão, desenvolver o espírito crítico 

fundamentado, aumentar e evoluir o conhecimento teórico-prático essencial à 

transmissão de conhecimentos e melhorar as competências como professor.  

De acordo com o artigo 1º do Regulamento da Unidade Curricular do 

Estágio Profissional, (Matos, 2012) “O EP é uma unidade curricular do 2º ciclo 

de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de EF nos Ensinos 

Básico e Secundário, da FADEUP e decorre nos terceiro e quarto semestres do 

ciclo de estudos” (p.2), cujo objetivo, patente no artigo 2º “visa a integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, através da 

prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão” (p.2). A sua estrutura e funcionamento consideram os princípios 

decorrentes das orientações legais constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 

de Março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro; o Regulamento Geral 

dos segundos ciclos da UP; o Regulamento Geral dos segundos ciclos da 

FADEUP e o Regulamento da Unidade Curricular do Estágio Profissional do 

ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Para o Regulamento do EP 

ser operacional conta ainda com as orientações das Normas Orientadoras do 

Estágio Profissional da FADEUP. 

Nas Normas Orientadoras estão contempladas as quatro áreas de 

desempenho que regem o EP: Área I – “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem”; Área II – “Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade” e Área III – “Desenvolvimento Profissional”. 

Da mesma forma, no Regulamento da Unidade Curricular constam as 

atribuições exigidas ao PO, ao Professor Cooperante PC e ao Estudante 
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Estagiário (EE) que vão permitir o funcionamento adequado e harmonioso do 

Estágio. O PC é o elemento que segue, acompanha e aconselha o EE, em 

primeira mão, durante toda a sua atuação no EP; por sua vez o PO estabelece 

a ligação entre o EE, a escola e a sua instituição de formação (faculdade). A 

cada um dos três cabem funções que vão definir todo o processo de estágio. 

Para a realização do EP, a FADEUP possui vários protocolos de 

cooperação com múltiplas instituições do ensino básico e secundário 

maioritariamente na Região do grande Porto e também nas Regiões 

Autónomas da Madeira e Açores. Os estudantes estagiários candidatam-se às 

escolas por ordem de preferência e, lançados os resultados, são agrupados em 

núcleos de estágio. Este decorre durante o terceiro e quatro semestres do 2º 

ciclo de estudos, sob a supervisão do Professor Orientador da FADEUP e do 

PC da instituição de acolhimento. 

A cada estudante estagiário é atribuída uma turma, na qual assume todo 

o processo de ensino aprendizagem, desde a conceção, planeamento e 

mesmo avaliação. Os estudantes devem também realizar as várias tarefas 

estipuladas no documento das Normas Orientadoras do EP, dentro das três 

áreas definidas referidas anteriormente. 
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3.3. Enquadramento Funcional 

3.3.1. A Escola como instituição 

 

A escola, enquanto instituição, resulta de um longo processo histórico que 

a coloca como um lugar privilegiado, exclusivo e legitimado de saber. Ao 

contrário do conceito de “aprender fazendo”, correspondente ao conceito de 

educar de antigamente, que ficava a cargo da família, e onde a escola apenas 

era encarada como uma instituição onde eram transmitidos conhecimentos de 

caráter mais geral e onde a socialização era praticamente irreconhecível, 

atualmente pode ser vista como um local de partilha, confronto, criação e 

transmissão de valores, sabedorias e competências entre professores e alunos. 

É na escola que se inicia o processo de aprendizagem e crescimento dos 

indivíduos desde cedo e que os vai dotar de conhecimento e habilidades, 

contribuindo para a sua formação enquanto pessoas autónomas e parte 

integrante de uma sociedade funcional e evoluída.  

A escola é por excelência um local de troca de conhecimentos e 

experiências; é ela que colabora na construção da personalidade do jovem, 

contribuindo para a promoção do sucesso dos seus alunos na sociedade. 

Como diz Canário (2005, p. 62), “a escola é uma instituição que, a partir de um 

conjunto de valores estáveis e intrínsecos, funciona como uma fábrica de 

cidadãos, desempenhando um papel na integração social (…).”  

A Escola, devido à sua diversidade e enquadramento, 

independentemente dos significados organizacionais que lhe são atribuídos, 

deve ser vista como uma organização com um identidade própria e 

multidimensionalidade única, portadora de um “universo político, social e 

cultural, que se diferencia das outras, em função dos seus atores, das suas 

histórias de vida e dos seus valores de cultura e do seu clima” (Elias, 2008, p. 

28), levando-nos desta forma a pensar nas funções sociais, de ensino e 

aprendizagem que nela se vivem, enquanto instituição. 

Para um funcionamento adequado e eficaz da escola, é importante a 

participação de toda a população escolar que integra desde alunos, docentes, 

pessoal não docente e, ainda, pais e encarregados de educação. A 

participação destes últimos é fundamental, pois como primeiros educadores e 

principais responsáveis pela educação dos seus filhos, não podem de modo 
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algum demitir-se da missão de educar, estabelecendo uma ligação essencial 

entre si e a escola, que tem como fator intermédio o aluno. Torna-se também 

indispensável promover a abertura das escolas ao exterior, permitindo a sua 

integração nas comunidades locais e, desta forma, uma maior abertura ao 

conhecimento e ao desenvolvimento.  

Reforçando esta ideia, Fernandes (2008, p. 72) afirma que “a escola não 

é uma ilha isolada, sem abertura e adaptação permanente à diversidade 

sociocultural do meio em que está inserida, mas sim, que deve construir pontes 

constantes com a comunidade envolvente, sem nunca deixar de afirmar o 

caminho que deseja seguir.”  
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3.3.2. A Escola Secundária das Laranjeiras: Contexto e os seus atores 

 

Contra todas as expetativas, o local onde decorreria o meu núcleo de 

estágio situava-se longe, muito longe de casa, mais precisamente a 1508km. 

Esta foi uma escolha combinada entre três amigas e que poderia correr muito 

bem ou muito mal. Foram medidos todos os benefícios e os contras e no final, 

a decisão inicial manteve-se. Revelou-se uma dura batalha a nossa colocação 

no mesmo núcleo, na mesma escola e devo dizer que tanto o diretor do 

Mestrado de Ensino como o diretor da escola em questão foram incansáveis 

para que pudéssemos participar desta forma de aprendizagem que é o estágio. 

Foi com grande satisfação que me (nos) vi (mos) ser colocada(s) na Escola 

Secundária das Laranjeiras (ESL), mas com grande pesar que deixei(amos) um 

dos elementos para trás. 

A ESL situa-se na freguesia de São Pedro, adjacente ao centro da cidade 

de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. A 

Freguesia de São Pedro é uma das principais da Região Autónoma dos Açores 

e do concelho de Ponta Delgada, sendo a maior dos Açores em demografia. 

Com cerca de 10 mil habitantes e uma área de apenas 2,81 quilómetros 

quadrados, estão sediadas nesta freguesia muitas das maiores empresas do 

arquipélago. 

A ESL foi criada pelo Decreto Regulamentar Regional n° 6A/86/A, de 31 

de Março, e foi inaugurada em 17 de Dezembro de 1986, embora tenha 

iniciado a sua atividade em 6 de Outubro. Foi considerada, naquela altura, uma 

das duzentas melhores escolas dos países da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

O logótipo para a ESL, da autoria do professor João Pedro Vaz de 

Medeiros, foi desenvolvido com o intuito de relacionar os dois principais 

agentes da componente ensino e aprendizagem (aluno e professor), mediante 

uma ação de comunicação, onde se dá primazia à leitura gráfica de dois 

elementos similares, na sua estrutura, e idênticos nas formas que os 

representam. A relação entre ambos prestigia, também, a composição de um 

elemento da natureza que aqui se prende com a dependência nominal da 

escola à zona - Laranjeiras. A sigla "ESL" foi elaborada para também conseguir 

autonomamente representar a instituição, no entanto, a dissociação desta ao 
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ícone desenhado não deverá ser apresentada numa primeira fase de 

exposição da imagem da escola. A sua estrutura serve de base ao elemento 

acima transcrito e pretende mostrar o crescimento que aqui toma o corpo de 

uma aprendizagem saudável, natural e que dá os frutos desejados. 

Uma das características da escola centra-se na diferenciação dos 

espaços das salas de aula e laboratórios dos espaços mais públicos. Toda a 

estrutura é constituída por 2 edifícios principais: a escola e o Complexo 

Desportivo das Laranjeiras. No espaço escola existem as salas, laboratórios, 

salas de informática e salas de estudo onde ocorrem as aulas. Existem ainda a 

sala dos professores, gabinetes de Departamentos e assistência aos alunos, 

Biblioteca, anfiteatro e refeitório. 

Já o Complexo Desportivo integra diferentes espaços e equipamentos 

desportivos cuja gestão é autónoma. Em tempo letivo, estas instalações são 

preferencialmente cedidas para as aulas de Educação Física e em tempo 

extracurricular servem também para a comunidade. Para a ocorrência das 

aulas a escola conta com uma Pista sintética de Atletismo, um campo relvado 

de Futebol 11x11, dois campos de Futsal exteriores, um Polidesportivo, uma 

Sala de Ginástica (equipada para ginástica de solo, de aparelhos e acrobática), 

uma Sala de Judo, uma Sala de Musculação e uma Piscina de 25 metros. 

Contrariamente à realidade de várias escolas, tanto dos Açores como do 

Continente, esta escola tem excelentes condições físicas e materiais, 

abrangendo uma enorme quantidade de modalidades e possibilitando uma 

melhor e mais coerente prática das mesmas, facilitando, de certa forma, o 

processo de ensino e aprendizagem. 

A escola funciona em regime diurno e todos os anos proporciona 

oportunidades educativas a mais de mil alunos, oferecendo o 3º Ciclo do 

Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos), com planos de estudo de acordo com os 

currículos nacionais, e o Ensino Secundário que, no ano letivo de 2013/14, 

facultou dois Cursos Científico-Humanísticos (Curso de Línguas e 

Humanidades e Curso de Ciências e Tecnologias), Curso de Artes Visuais, 

Curso Tecnológico de Desporto e Curso Tecnológico de Informática. São 

igualmente lecionados os cursos PROFIJ, no 3º Ciclo, Nível II, com 

equivalência ao 9º ano e no Ensino Secundário, Nível III, com equivalência ao 
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12º ano de escolaridade, bem como as UNECAS constituídas por turmas 

“especiais”. 

Nesta escola as aulas de Educação Física durante o ano letivo funcionam 

por mapas e em simultâneo por um sistema de rotatividade entre as seis 

instalações existentes e com todos os docentes da disciplina. Durante três 

semanas cada professor leciona as suas aulas em dois espaços distintos. Aqui 

destaca-se logo uma grande vantagem que é o facto de disponibilizarmos de 

uma única instalação na sua totalidade, sem necessidade de divisões, 

facilitando a abordagem das matérias e a organização das aulas e respetivos 

exercícios. Além do mais, temos a possibilidade de lecionar modalidades que, 

noutras escolas não poderíamos, como é o caso da Natação e do Judo ou 

Dança que possuem espaços apropriados para o seu desenvolvimento.  

Este é, sem dúvida, o cenário que mais se aproxima da perfeição, para 

um professor de Educação Física, onde o mesmo tem todo um palco à sua 

disposição para ensaiar as modalidades que vão constituir o repertório final de 

aprendizagem dos alunos. O fato de já ter conhecimento da qualidade das 

instalações desta escola devido ao contacto frequente com alguns colegas 

estagiários do ano letivo anterior, também teve influência na escolha do local 

de estágio. Neste momento considero que nos encontramos numa situação 

relativamente privilegiada pela oportunidade de podermos usufruir da toda esta 

estrutura.   

Atualmente a escola debate-se com as baixas expetativas dos estudantes 

quanto à própria formação, com a sua desmotivação em relação ao estudo e 

com o seu desinteresse face ao saber estar nas aulas e mesmo na escola, o 

que se traduz em comportamentos desadequados, em situações de disciplina e 

na indesejável diluição de uma cultura de cidadania. Acresce-se a tudo isto 

situações sociais e familiares complexas e, por vezes, problemáticas e relações 

interpessoais muitas vezes intolerantes e agressivas. Há ainda a referir o 

pouco envolvimento das famílias no processo educativo dos seus educandos e 

a modesta participação e colaboração dos pais e EE na vida da comunidade 

educativa. 

Esta realidade contradiz o que é pensado sobre a relação escola-

comunidade, no entanto esta escola e, sobretudo o departamento de EF, 

procura incessantemente contribuir para a formação dos seus alunos, bem 
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como permitir que a sua integração na comunidade seja positiva e um pouco 

mais fácil, através dos cursos que oferece.  

A ESL é constituída por vários departamentos que regem as diferentes 

disciplinas que a mesma abrange para os diferentes anos. Este ano, a escola e 

mais especificamente o Departamento de Educação Física e Desporto agregou 

dois núcleos de estágio de EF como elementos participativos do mesmo, tanto 

a nível de lecionação como de promoção do Desporto e da Atividade Física 

através dos projetos desenvolvidos. Não posso deixar de reforçar o grupo dos 

docentes de EF, que nos acolheu tão bem e nos proporcionou vários 

momentos de descontração, conversas, partilha de experiência, conhecimentos 

e saberes bem como também amparo aquando das incertezas, medos e 

anseios.  
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3.3.2. A Educação Física na escola 

 

A Educação Física surge na escola como uma disciplina essencial na 

formação e educação das crianças e jovens com o intuito de darem sentido e 

significado ao corpo, através do desporto. É a disciplina que traduz a maneira 

como o sistema educativo olha o corpo, como o observa sob a perspetiva da 

sua possível importância educativa (Bento, 1999).  

Da mesma forma, Botelho e Duarte (1999) reforçam a importância da 

disciplina, afirmando que esta tenta dar aos seus alunos uma formação 

desportiva de base, aumentando de forma programada as suas capacidades 

motoras e despertando alegria e prazer através do movimento. 

A EF como área do currículo contribui para o desenvolvimento integral do 

aluno ao incidir sobre o seu comportamento motor utilizando especificamente a 

atividade motora nos processos de ensino-aprendizagem. A partir do momento 

em que o aluno entra para a escola, inicia um acompanhamento educativo 

especializado, e é à disciplina de Educação Física que cabe a educação 

motora e do próprio corpo (Pimentel e Nunes, 2002).  

Outro dos desafios que se coloca à disciplina de Educação Física, 

tornando-se um objetivo, é o de educar os nossos alunos para que venham a 

ser adultos com hábitos de prática de atividade física regular. De acordo com 

Matos e Graça (1991), “à disciplina de Educação Física é também reconhecido 

um papel privilegiado e insubstituível na promoção e criação de hábitos de vida 

saudáveis, pela criação dos pressupostos para aquisição de um estilo de vida 

ativo, impondo-se esta promoção como meta de qualquer sistema educativo, já 

que muitas crianças não terão, na sua vida, outra oportunidade de praticar 

atividade física organizada e regular, a não ser as experiências proporcionadas 

nas aulas de Educação Física.” 

Como é visível, a EF enquanto disciplina curricular, traz diversos 

benefícios na formação e desenvolvimento dos jovens não só a nível físico e 

motor, mas também ético, estético e moral permitindo um crescimento 

saudável e integração adequada na sociedade, além de aquisição de 

características e habilidades que lhes permitirão ser autónomos e motivados 

nas suas ações. De acordo com os Programas Nacionais, a EF apresenta-se 

como um valor educativo do desporto que visa o desenvolvimento multilateral e 
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harmonioso do aluno e, tratando-se de um conjunto de aquisições referentes 

ao desporto, na sua vertente individual e coletiva e de relacionamento e 

integração na sociedade.  

Apesar da existência evidente de provas dos benefícios e vantagens que 

advém da prática de atividade física na escola, a disciplina de educação física 

sempre teve a necessidade de se afirmar como uma disciplina à qual se 

deveria dar tanta importância como às restantes e, desde há alguns anos, vive 

uma crise que se traduz num declínio acentuado do seu estatuto, em reduções 

de tempo no horário escolar, na inadequação de recursos materiais e pessoais, 

no surgimento de formas alternativas de oferta de atividade física na escola, 

mas com caráter optativo ou voluntário. No fundo, continua a ser considerada 

por muitos uma unidade curricular menos relevante (Bento, 1999). 

A EF, a par da disciplina de Língua Portuguesa, é uma unidade curricular 

obrigatória que acompanha o aluno desde o 1º ciclo de estudos até à 

conclusão do ensino secundário e que abarca experiências e benefícios 

pedagógicos, alguns deles supracitados, que nenhuma outra área da educação 

consegue proporcionar, sendo por isso considerada uma disciplina essencial 

ao desenvolvimento das crianças e jovens.  

Tendo em conta que a disciplina de EF ainda hoje é de caráter obrigatório 

em todos os ciclos de ensino e que possui características específicas que mais 

nenhuma possui, nomeadamente o trabalho de capacidades como as 

capacidades motoras, a motivação, a cooperação, o espírito de equipa e a 

capacidade de superação, não faz sentido retirar tempo efetivo de prática à 

disciplina, quando não existem justificações plausíveis para tal.   

A ESL possui a vantagem de usufruir das instalações do Complexo 

Desportivo que, como já referi anteriormente, apresentam uma capacidade 

fantástica, oferecendo à escola e aos alunos um conjunto de condições ótimas 

para o ensino/aprendizagem de todas as matérias desportivas referenciadas no 

Programa Nacional de Educação Física. Além do mais, o Departamento de EF 

procura todos os anos implementar uma cultura desportiva importante na 

escola, realizando várias atividades, algumas delas já como tradição de anos 

anteriores e outras novas para promover variedade no desporto, para todos os 

gostos. Todas essas atividades (definidas pelo departamento) constam no 

Projeto Educativo de Escola e seguem linhas orientadoras que visam 
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“dinamizar práticas desportivas que valorizem atitudes construtivas face à vida 

e à partilha e que desenvolvam o sentido de pertença à escola e à 

comunidade; promover atitudes positivas de ocupação para a promoção de 

estilos de vida benéficos para a saúde; envolver todos os jovens em projetos 

que contribuam para a sua formação integral e, finalmente, desenvolver 

atividades de enriquecimento curricular nos domínios desportivo e artístico.” 

Objetivamente, a atividade física promovida na escola, deve proporcionar 

aos alunos um conjunto de práticas que deem resposta às suas motivações e 

contribuam para o seu desenvolvimento global, fomentando a ocupação criativa 

dos tempos livre e hábitos de vida saudáveis, bem como contribuir para o 

espírito lúdico, recreativo e desportivo, estimulando a vivência de boas relações 

interpessoais e do correto espírito competitivo onde prevalecem valores como 

lealdade, fraternidade e justiça.  

“A escola precisa de riso, entusiasmo, de dinamismo, de palmas, de 

alegria; precisa que se goste dela. O desporto pode contribuir para isso, com 

dias desportivos, com competições e torneios internos e externos, com pontos 

altos na vida escolar. Trata-se de, pelo desporto, integrar mais a vida na escola 

e a escola na vida.” (Bento, 1995, cit. por Pina 1995). 
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3.3.3. A Minha Turma  

 

Atribuindo justiça à escolha das turmas que haveríamos de lecionar, foi 

em concordância com todos os elementos do núcleo 1 da ESL e do professor 

cooperante que realizamos um sorteio para atribuição de uma turma a cada 

um. Desta feita, ficou escrito que eu ficaria responsável por uma das Turmas 

do 10º ano, do Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades, cuja 

Direção de Turma ficaria a cargo do PC, ou seja, iria trabalhar diretamente com 

ele nos aspetos mais burocráticos relacionados com a minha turma.  

No início do ano de 2013/14 a turma era constituída por 25 alunos. Ao 

décimo nono dia do mês de setembro, três alunos anularam matrícula e uma 

transferiu-se para outra turma, sendo substituída por outra aluna. Assim, 

atualmente a turma é constituída por 21 alunos, dos quais 13 estão inscritos à 

disciplina de Educação Física.  

Sendo o aluno a figura central de todo o processo ensino-aprendizagem, 

com características específicas, e para que o planeamento fosse adequado em 

função dessas características, o meu núcleo de estágio elaborou uma ficha de 

caracterização do aluno, que foi entregue e preenchida na primeira aula. Essa 

ficha era constituída por várias questões respeitantes a diferentes categorias 

da vida pessoal do aluno (agregado familiar, saúde, ocupação dos tempos livre, 

prática desportiva, etc.) e da sua vida escolar (antecedentes escolares, relação 

com a escola, dados relativos às disciplinas em geral e à EF em particular). 

Assim, foi-me possível traçar um perfil da turma, conhecendo um pouco mais 

os meus alunos e os seus interesses. 

O primeiro contato com os alunos da minha turma, apesar de breve, foi 

extenuante. Não queria criar expetativas antes de os ver pela primeira vez em 

ação, mas era inevitável, tendo em conta que já possuía alguns dados relativos 

aos mesmos, debatidos anteriormente com o diretor de turma. Na realidade, 

mal soube de que curso eram, fiquei com algum receio de que os alunos 

Línguas e Humanidades não se apresentassem motivados o suficiente para 

participarem nas aulas. E quando os vi nas bancadas do pavilhão pela primeira 

vez, esse julgamento feito por mim não me desiludiu.  

Foi quando me vi rodeada por uma turma de adolescentes que o 

nervosismo surgiu. Os olhares deles eram julgadores e estavam todos postos 
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em mim, a avaliar; os sorrisos e comentários subjugavam-me e punham-me a 

pensar até que ponto me estariam a testar. A vontade de sair dali a correr para 

me esconder, perante aquele primeiro impacto, foi enorme, no entanto a 

vontade de ficar e percebe-los, descobrir até onde poderia ir com eles era 

muito maior. Foi um misto de emoções. Lancei-me aos leões sem qualquer 

conhecimento sobre a forma como agem, mas com grande esperança de os 

conseguir domar.   

A primeira aula prática não foi tão diferente da apresentação. Os alunos 

permaneceram tranquilos como antes, mais participativos do que eu esperava 

e ainda muito avaliativos. Penso que, tal como eu, estavam a apalpar terreno. 

No entanto, eu apresentava mais confiança na forma como os abordei. Foi 

também nesta aula que comecei a perceber as características de alguns dos 

alunos, nomeadamente daqueles que eram mais faladores e daqueles que 

tinham pouca vontade de trabalhar. 

Ao longo do ano, à medida que me fui apercebendo das caraterísticas 

individuais de cada aluno, encontrei-me ora motivada, ora desmotivada em 

função da motivação deles. Numa fase inicial, apalpei algum terreno e os 

alunos entraram de pé ligeiro, contudo foram crescendo no comportamento, na 

atitude e no empenho, muitos deles pela negativa. Em várias situações, os 

alunos superaram as minhas expetativas, souberam demonstrar 

responsabilidade e, sobretudo respeito. Outros, pelo contrário, saíram muitas 

vezes da linha, atuando como se fossem eles a autoridade ou a razão. No final, 

a minha intervenção acabava por ser a mais preponderante e conseguia que 

alguns deles caíssem no seu bom senso.  

Relativamente às características motoras dos alunos, esta era uma turma 

que apresentava vários alunos com um desempenho minimamente satisfatório, 

variando em função das modalidades abordadas, e casos extremos de muito 

bons alunos e outros menos bons.  

No essencial, procurei ser compreensiva com as atitudes e dificuldades 

deles, mas mantendo uma relação de respeito. Importava-me que se sentissem 

bem nas minhas aulas e ao mesmo tempo as cumprissem e se 

desenvolvessem. Tanto eles como eu, conseguimos alcançar grandes vitórias, 

sofrer, cooperar, rir, aceitar os sermões, evoluir, desenvolver o sentido de 

responsabilidade e de respeito, construir e saber ser/estar como uma turma.  
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Conseguimos criar laços e eu consegui conhecê-los a todos um pouco, 

compreendendo o que cada um podia trazer de bom para mim, para as aulas, 

para os colegas. Foi um grande desafio que pude concluir com enorme 

satisfação e pelo qual quero voltar a passar, mas agora com mais confiança, 

conhecimento e expetativas renovadas.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  

  



38 
 

  



39 
 

4.1. Professor, um agente de ensino e um educador 
 

O que diferencia a profissão de docente, do ponto de vista profissional, de 

qualquer outra profissão é o ato de ensinar. O conceito de “ensinar” evoluiu ao 

longo dos séculos, isto porque, a profissão de professor exige formação 

contínua e inicia-se antes de própria formação, prolongando-se no tempo. Na 

nossa profissão, quer a função quer o conhecimento não se podem especificar, 

existindo um “tecnização” específica da atividade. Tem de haver consciência do 

saber obtido e do utilizado, assim como é imprescindível a necessidade de 

saber como transmitir esse conhecimento, ajustando a cada situação e 

contexto (Roldão, 2007). 

Para tal, o docente especializado na área, deve possuir e desenvolver um 

conjunto de características que definem a sua posição, que demonstram a sua 

eficácia na profissão exercida. Schulman (1987) defendeu que um professor 

eficaz deve possuir um nível de conhecimento elevado, dividindo-o em sete 

categorias: o Conhecimento do Conteúdo (conhecimento acerca das matérias 

específicas a ensinar); o Conhecimento do Conteúdo Pedagógico (conjunto de 

conhecimentos e pedagogias exclusivas do repertório dos professores e da sua 

compreensão profissional); o Conhecimento dos alunos e das suas 

características; o Conhecimento Pedagógico Geral (gestão e organização da 

sala de aula, por exemplo); Conhecimento dos Contextos Educativos onde se 

desenvolve o processo de ensino-aprendizagem e o Conhecimento dos Fins, 

nomeadamente objetivos e valores educativos.  

No entanto, não é só o conhecimento e as suas variantes que contribuem 

para a eficácia do professor. Como Arends (1995, p. 17) defende, o professor 

eficaz é aquele que “possui um repertório que lhe permite estabelecer um 

diálogo amplo com todo o ambiente escolar sobre questões educacionais 

importante”. Posto isto, surge um conjunto de características mais recentes que 

se aproximam do conceito de “professor eficaz” ou “bom professor” (Nóvoa, 

2008): 

 O conhecimento – o professor deve ser capaz de conhecer aqueles que 

instrui, mas sobretudo aquilo que pretende ensinar, pois o trabalho do 
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professor consiste na construção de práticas docentes que conduzam os 

alunos à aprendizagem. 

 A cultura profissional – ser professor é compreender os sentidos da 

instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os colegas 

mais experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores 

que se aprende a profissão. O registo das práticas, a reflexão sobre o 

trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais para o 

aperfeiçoamento e a inovação.  

 O tato pedagógico – recai na capacidade de um professor ser capaz de 

se relacionar, de comunicar, de respeitar e se dar ao respeito, contribuir 

para o crescimento de alguém, de saber conjugar a dimensão 

profissional com a pessoal. Sem estes fatores não se cumpre o ato de 

educar.  

 O compromisso social – engloba a capacidade de compreender e seguir 

princípios e valores, de atuar na inclusão social e na diversidade cultural, 

no sentido de ajudar os alunos a ultrapassar as fronteiras traçadas como 

destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade.  

 O trabalho em equipa – implica o reforço das dimensões coletivas e 

colaborativas, o trabalho em equipa, a intervenção conjunta nos projetos 

educativos de escola.  

Revendo-me plenamente nestes conceitos, procurei que a minha atuação 

fosse eficaz e preponderante ao longo de todo o ano, procurando deixar-me 

influenciar pelas características que definem um bom professor. Encarei a 

minha profissão e o meu desenvolvimento como um processo contínuo, cujo 

caminho ainda vai no princípio, dotando-me de atitudes e competências 

necessárias à otimização das minhas capacidades docentes e também da 

escola onde intervim. 

Esta procura pela “perfeição” na minha atuação prendeu-se sobretudo 

pela vontade de transmitir conhecimentos que poderiam beneficiar e contribuir 

para o crescimento dos alunos e, além de ensinar, de os educar. Ao longo do 

estágio percebi que o ato de educar em conjunto com o ato de ensinar 

poderiam contribuir para criar um ambiente de ensino completo e saudável ao 

relacionamento em sociedade. Na minha opinião, o ato de ensinar, de preparar 
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o jovem para o futuro e para a intervenção na sociedade é refletido pela 

educação, isto é, é promover o desenvolvimento de habilidades e 

competências no ser humano para o mesmo atingir uma finalidade relacional 

positiva em sociedade.  

Ensinar não pode ser visto como uma necessidade obrigatória e forçada, 

deve ser motivo de prazer e significância. O professor, quando ensina e educa 

deve ser capaz deve fazê-lo com entusiasmo deixando a sua marca. Foi isto 

que me fez levantar todos os dias e chegar à aula com um sorriso e é isto que 

me faz querer continuar este caminho e saber que tenho as qualidades 

necessárias para ser uma professora, uma boa professora e contribuir para o 

crescimento de outros. Porque “os «bons professores» são caracterizados por 

lecionarem com entusiasmo. As suas aulas são aquelas em que não só se 

aprecia a boa preparação do assunto, mas também o estilo contagiante com 

que o mesmo é apresentado (…) Esses bons professores deixam marcas 

preciosas. Podem mudar a vida dos seus alunos, portanto influenciam não 

apenas as suas ações momentâneas, mas também os seus comportamentos 

futuros” (Santos, 2012, p. 62).   
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4.2. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

4.2.1. Do Geral para o Específico: Analisar, Adequar, Planear e 

Ajustar 

 

Depois de tomadas todas as decisões, depois de definidos todos os 

pormenores, surgiu então o momento de pôr em prática todo o conhecimento 

que adquiri ao longo destes anos respeitantes ao Desporto, à Educação Física 

e ao Ensino destas/nestas duas áreas. Desta forma, entraram em ação as 

principais tarefas da profissão de professor enquanto docente que procura uma 

contextualização da aprendizagem e evolução dos seus alunos ao longo do 

ano letivo, particularmente a Conceção, o Planeamento, a Realização e a 

Avaliação no ensino.   

A aplicação prática no primeiro ano do segundo ciclo de EEFEBS, de 

todos os saberes teóricos contribuiu de sobremaneira para me auxiliar no tão 

aguardado estágio profissional. Durante a minha preparação para a prática 

profissional, tomei consciência de que teria de atuar na escola de acordo com 

as normas e princípios vigorantes nas várias instituições que orientam este 

estágio profissional, nomeadamente, os documentos estruturadores da ESL, da 

FADEUP e do Ministério da Educação. A análise e estudo de todas estas 

perspetivas revelar-se-ia, assim, fundamental na minha capacidade crítica e 

também na capacidade de perceber e projetar a minha atividade de ensino no 

quadro de uma conceção pedagógica influenciada pelas condições do contexto 

educativo, pela especificidade da disciplina e pelas características dos alunos.  

Contudo, a transição de estudante para EE conduziu a uma confrontação 

com a efetiva realidade do ensino, com diferentes conjeturas e com situações 

repentinas e imprevistas. O resultado foi o questionamento constante da minha 

atuação, a reflexão sobre as minhas conceções em contraste com as vigentes 

na escola e a necessidade de procura de soluções adequadas para cada um 

dos problemas com que me fui deparando.  

Logo de início, percebi que o Departamento de Educação Física e 

Desporto (DEFD) se baseava incessantemente no que está definido nos 

Programas de Educação Física e, embora não encarasse da melhor forma a 

sua realização pela não compreensão da sua utilidade, a análise concreta dos 

deles ajudou-me a perceber as características gerais e transversais a 
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desenvolver em todas as disciplinas que iria lecionar. Neste sentido, concordo 

com Bento (2003, p.7) quando diz que “Todo o projeto de planeamento deve 

encontrar o seu ponto de partida na conceção e conteúdos dos programas ou 

normas programáticas de ensino, nomeadamente na conceção e formação 

geral…” 

O mesmo autor (Bento, 2003) sugere que existem outros documentos que 

ajudam o professor a concretizar e adaptar as exigências centrais às condições 

locais e situacionais da escola e, mais particularmente da turma. Portanto, não 

só os Programas de Educação Física serviram como base de suporte para a 

preparação do meu ano de estágio, acabando por analisar minuciosamente 

todos os documentos facultados quer pela Coordenadora do DEFD, quer pelos 

professores cooperante e orientadora, de forma a compreender um pouco 

melhor o funcionamento do ensino da disciplina de Educação Física de uma 

forma geral e de acordo com as especificações da Escola onde iria exercer 

funções. 

“Um instrumento de planificação funciona tanto melhor, como meio 

auxiliar de preparação do ensino, quanto mais se consiga guiar o 

comportamento de planificação e aquilo que é planificado” (Bento, 2003, pp. 

17-18). Assim, com o propósito de ir ao encontro do nosso contexto de ensino 

e na sequência do estudo de todos os documentos referidos anteriormente, o 

desenvolvimento dos diferentes níveis de planeamento revelou-se essencial e 

permitiu-me antecipar a melhor forma de abordagem de todas as matérias a 

lecionar e os respetivos conteúdos, pautando-os ao longo de todo o ano letivo. 

Nesta perspetiva, o planeamento assumiu um papel importantíssimo e 

constituiu-se como uma janela estrategicamente privilegiada para contemplar o 

ensino (Graça, 2001, p. 108). 

O Planeamento Anual surgiu como um dos primeiros níveis de 

planeamento, como o primeiro passo do planeamento e preparação do ensino. 

Tal como planear uma época desportiva, exigiu o delineamento de objetivos e 

metas e o estabelecimento de linhas estratégicas para a organização do 

processo pedagógico, procurando reunir as condições necessárias para 

projetar o processo de ensino/aprendizagem. O facto de o DEFD organizar o 

roulement de forma que cada professor tenha a possibilidade de usufruir da 

totalidade de um espaço único, durante um determinado período de tempo, 
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ajuda de sobremaneira à programação e abordagem de duas matérias 

diferentes por blocos consecutivos, facilitando assim a abordagem de cada 

modalidade programada e contribuindo para a melhoria da prestação dos 

alunos e consolidação dos conteúdos.  

“As aulas de EF funcionam de acordo com seis Mapas construídos no 

início do ano, onde existe uma constante rotatividade pelas instalações, 

possibilitando a todos os docentes uma abordagem mais expansiva das 

modalidades disponíveis. Assim, segundo o roulement das instalações, 

no 1º Período, a turma inicia o ano letivo nos espaços da Piscina e da 

Ginástica, prolongando-se o uso destes espaços até ao 3º e 2º períodos 

respetivamente, seguidos do espaço ao Ar Livre, também disponível no 

segundo período; da Sala de Judo e Pista, possuindo este último 

espaço também ao longo dos três períodos. A oportunidade de lecionar 

no Pavilhão só surge no segundo período e alonga-se até ao terceiro.” 

(Justificação do Planeamento Anual) 

 

Neste sentido, a abordagem dos conteúdos é mais consistente havendo 

transmissão entre todas as aulas e uma melhoria/evolução notória dos alunos 

na aplicação dos conteúdos. Da mesma forma facilita a avaliação deles 

oferecendo dados mais concretos e verídicos, uma vez que há continuidade na 

abordagem das matérias.   

Posteriormente e à medida que fui lecionando as diferentes matérias, 

surgiram planeamentos que se centraram na abordagem mais específica de 

cada matéria, nomeadamente as Unidades Didáticas (UD) e os planos de aula, 

que foram elaborados tendo por base o Modelo de Estrutura do Conhecimento 

(MEC) de J. Vickers (1990). 

Segundo Bento (2003, p.75), “As unidades temáticas ou didáticas, ou 

ainda de matéria, são partes essenciais do programa de uma disciplina. 

Constituem unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e 

apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino 

aprendizagem.” As mesmas constituem uma esquematização, em progressão, 

dos conteúdos a abordar para cada matéria, em cada aula e de acordo com o 

número de sessões disponíveis para lecionar as matérias em questão.  
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Partindo das UD, passamos para um nível de planeamento mais 

específico que corresponde à abordagem das matérias em cada aula – o plano 

de aula. Numa fase inicial e, seguindo vários modelos de planos de aula, 

elaboramos o nosso próprio modelo, estruturado em três partes: inicial, 

fundamental e final. No mesmo, constaram (além de outras informações) o 

objetivo geral da aula e os específicos de cada conteúdo abordado, os 

objetivos comportamentais, critérios de êxito e situações de aprendizagem. 

Numa fase inicial, a elaboração do plano e adequação dos conteúdos 

revelou-se particularmente complexa e demorada, contudo e com a prática, foi-

se tornando cada vez mais fácil e mais rápida a sua elaboração, sendo uma 

preocupação cada vez menos relevante. No entanto, e seguindo a sustentação 

de Bento (2003, p. 63) de que a preparação da aula se apoia no planeamento a 

longo prazo, e de Graça (2001) que afirma que a “planificação do ensino é um 

processo verdadeiramente complexo que deve atender às indicações gerais e 

centrais do processo educativo, bem como às especificidades locais onde o 

mesmo decorre”, nunca deixou de haver uma preparação cuidada, no sentido 

de ir de encontro às necessidades particulares de cada aluno e, 

simultaneamente responder aos objetivos traçados nos níveis de planeamento 

anteriores.  

Em todos os níveis de planeamento supracitados, tive em conta os 

recursos disponibilizados, a adequação dos objetivos delineados às 

necessidades e características dos alunos, os conteúdos de ensino e as 

estratégias adequadas à sua aprendizagem e, por fim, os momentos e formas 

de avaliação dos alunos. Ao longo do ano, todos estes instrumentos de 

planeamento foram uma referência sempre presente, servindo como guião e 

permitindo que o processo decorresse de forma mais organizada e 

sistematizada, correspondendo aos interesses dos alunos e ao seu 

enriquecimento motor e cognitivo.  

Uma característica fundamental na construção do processo ensino 

aprendizagem foi a maleabilidade e facilidade de adaptação a que consegui 

recorrer em todos os níveis de planeamento e de acordo com as 

circunstâncias, nomeadamente ao nível do planeamento das aulas. Por várias 

vezes e em virtude de diversas imprevisibilidades, vi-me obrigada a reduzir o 

tempo das tarefas ou mesmo a mudar uma aula inteira.  
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“Logo no início da aula, assim que os alunos entraram na piscina exclui 

a exercitação do AMA, uma vez que eles se mostravam à vontade no 

ambiente aquático. Assim, avaliei os alunos nos 3 estilos e, perante as 

dificuldades que eles foram demonstrando na execução das técnicas 

completas, fui adaptando os exercícios subsequentes, conforme 

constavam no plano.” 

(Reflexão nº 5 e 6 – Aula Natação) 

“A ideia inicial seria formar 4 equipas de 4 elementos, no entanto, após 

a aula começar o número de aluno só possibilitou a formação de 3 

equipas, ficando assim uma de fora. A primeira parte da aula ocorreu no 

recinto de futebol ao ar livre onde decorreram os jogos reduzidos de 

andebol. No entanto devido à mudança das condições climatéricas 

fomos obrigados a ir para dentro do pavilhão” 

(Reflexão nº 19 e 20 – Aula Andebol e Futebol) 

“Nesta aula tive baixa de 6 alunos, o que originou algumas alterações 

na organização e me obrigou a realizar os exercícios de forma separada 

(no caso de duas situações em que tinha 2 exercícios diferentes a 

decorrer simultaneamente).” 

(Reflexão nº 29 e 30 – Aula Andebol) 

“Para esta aula programei dar continuação à exercitação da técnica de 

corrida, do trabalho de resistência e do lançamento do disco. Na 

continuação da ideia de aplicação do MED, os alunos iriam ser divididos 

por equipas no início da aula, o grosso dos exercícios seria executado 

por equipas e as provas finais iriam ser pontuadas. No entanto, todo o 

plano teve de ser alterado e adaptado, incluindo o plano alternativo.  

A aula iniciou-se na pista, com o teste da milha e, imediatamente após o 

término deste começou a chover e a ventar, pelo que (e por sugestão 

do professor) optei por ir com a turma para o interior do pavilhão. Lá, 

descobrimos que a funcionária estava a limpar a sala de treino físico, 

onde deveríamos ter a aula, portanto tivemos de falar com o professor 

que estava a ocupar o pavilhão para nos ceder 1/3 do espaço. Nisto 

tudo, a aula só voltou a recomeçar por volta das 11 horas, ficando 

apenas com 40 minutos para cumprir o plano. Imediatamente, optei por 
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realizar apenas técnica de corrida, no sentido de melhorar e 

desenvolver este conteúdo, aproveitando para colmatar as dificuldades 

presentes nos alunos.” 

(Reflexão nº 47 e 48 – aula Atletismo)   

 

Finalmente, posso dizer que, apesar das dificuldades sentidas 

inicialmente numas e noutras formas de planeamento e das diferenças que 

cada uma apresentava, todas elas tiveram uma importância relativa no 

processo de ensino que não se prende por seguir à risca aquilo que é 

planeado, mas sim preparar um caminho que me ajude a desenvolver esse 

processo, e nenhuma delas é mais importante que a outra. Arends (1995, p.54) 

afirma precisamente que “os professores planificam tendo em visto diferentes 

ciclos de planificação ou períodos temporais, que podem ir desde o minuto ou 

hora seguinte até à semana, mês ou ano seguinte. Obviamente que planificar o 

que se vai fazer amanhã é muito diferente de planificar o que se vai fazer 

durante o ano inteiro. Mas ambas as planificações são importantes.” O referido 

autor faz uma diferenciação das planificações, mas atribui-lhes o mesmo valor, 

seguindo a ideia de que elas se influenciam umas às outras e todas são 

importantes na condução adequada do processo de ensino.   
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4.2.2. Realização 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na 

realidade.”  

(Bento, 2003, p.16) 

O ensino não se foca exclusivamente no planeamento. Apesar de este 

revelar uma importância determinante na sua organização, há que conseguir 

transpor todas as idealizações para a realidade. Foi durante a realização que 

pude perceber como funciona o processo de ensino-aprendizagem na prática e 

que dificuldades e divergências se levantam daí, bem como soluções e 

estratégias para as ultrapassar. Esta fase é aquela a que dediquei maior parte 

do meu tempo e da minha atenção, uma vez que se refere às aulas 

propriamente ditas e à necessidade de analisar a minha turma e proporcionar 

condições para que evoluam com êxito.  

 

4.2.2.1. O primeiro momento 

 

Começando pelo princípio, um fator que me tirou uma noite de sono foi a 

primeira aula, a minha primeira abordagem à turma. Penso que é importante o 

professor deixar alguma impressão na sua primeira intervenção, algo que 

mostre aos alunos aquilo que pretende e de forma que eles percebam que têm 

de cumprir. Tendo em conta a minha experiência no treino desportivo, esta 

primeira atitude perante uma equipa é necessária, no sentido de controlá-la e 

conseguir trabalhar com ela. Se os alunos forem mal controlados, mais tarde 

será complicado conseguir que fiquem tranquilos.  

Arends (1995, p 490) atribui alguma importância ao primeiro contacto com 

os alunos, na seguinte passagem da sua obra: “Quando a aula começar, o 

professor deverá estar pronto para começar imediatamente. Apresente-se à 

turma com voz firme e dê boas vindas formais a todos os alunos. De novo, este 

momento poderá revelar-se assustador.” Ao reler a reflexão da minha primeira 

aula, recordei que efetivamente senti alguma ansiedade e que, logo de pois de 

entrar no pavilhão até sair do mesmo, fui percorrida por um misto de emoções, 

situação estranha tendo em conta que não foi a primeira vez que me apresentei 
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perante uma turma. Naquele momento, pensei que não tinha entrado com o pé 

direito, no entanto da primeira para a segunda aula, obtive conclusões 

completamente diferentes: 

 

“No começo desta nova etapa, nomeadamente neste primeiro contato 

com a turma, incrivelmente estava com um estado de espírito bastante 

tranquilo, se bem que instantes antes de entrar no pavilhão para 

conhecer a turma surgiu aquele nervoso miudinho natural. Quando os 

olhares dos alunos se centraram em mim, como se fosse uma presa, 

esse sentimento aumentou (…) Contudo não acho que a minha 

intervenção tenha causado grande impacto na turma, tirando o facto de 

ter demonstrado alguma simpatia e vontade de trabalhar…”  

(Reflexão aula nº 1 e 2) 

“(…) a interação e relação professor/aluno foi muito positiva também 

porque consegui mostrar as duas faces da moeda, isto é, tanto na 

necessidade de agir como professora e exigir que eles façam as aulas 

mas também oferecendo alguma liberdade de ação por parte dos 

alunos, sempre controlando de forma a não permitir que passem de 

uma determinada linha.” 

(Reflexão aula nº 3 e 4) 

A vontade de querer ganhar o respeito e valoração dos alunos implicou da 

minha parte uma aposta na criação de uma boa relação sócio afetiva com os 

eles (ou grande parte deles), tanto durante as aulas como fora delas. Desta 

forma, não só dei importância ao primeiro contato com os alunos, como fiz 

questão de tornar foco cada abordagem inicial de cada aula. É certo que a 

partir do momento em que os alunos consideram as primeiras aulas como 

enfadonhas ou interessantes, os professores são imediatamente julgados como 

bons ou maus, simpáticos ou antipáticos. Tal como Arends afirma (1995), estas 

primeiras abordagens com os alunos são importantíssimas para causar uma 

boa impressão e para os podermos conquistar.  
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4.2.2.2. Controlo da Turma e Clima da aula 

 

“Aprendemos quando nos relacionamos, estabelecemos vínculos e 

laços”  

(Moran, 1998, p.86)   

Este aspeto de gestão do clima da aula é essencial na prática docente e, 

como defende Wallon (1975), revela-se significativo na construção da pessoa e 

do conhecimento. Igualmente, Sêco (1997) considera a afetividade um fator 

dominante na relação educativa e um fator determinante do desempenho 

escolar. Ainda Ribeiro (2006) confirma que a forma como o professor exerce 

influência nos alunos, envolvendo-os na aprendizagem, contribui para a 

melhoria dos resultados escolares dos mesmos. 

Contudo, este tipo de relação não implica que haja constante amizade 

entre professor e alunos, mas sim, essencialmente, respeito. Apesar de 

inicialmente terem aceitado e respeitado as regras, nem sempre foi possível 

obter aulas de boa qualidade comportamental e tive mesmo momentos em que 

alguns alunos se excederam, obrigando-me a atuar de forma mais dura e a ser 

mais rigorosa nas minhas intervenções, o que também serviu para o seu 

crescimento enquanto pessoas. Outros problemas, como ter vários alunos sem 

fazer aula, sem justificação e falta de dinâmica dos exercícios e da própria 

aula, por falta de capacidade de organização e autonomia dos alunos, 

obrigaram-me a desenvolver uma grande capacidade interventiva, sobretudo 

através do diálogo, no sentido de responsabilizar e consciencializar os alunos 

na melhoria do seu desempenho e aproveitamento.  

 

“Relativamente ao comportamento do aluno Alberto1, este tem sido 

inquietante. O aluno não faz literalmente nada durante as aulas, a não 

ser que eu insista com ele. Já tentei várias formas de intervenção: 

conversar com ele a sós, tentar ajudá-lo mais, também já cheguei a não 

lhe dar atenção nenhuma e já o chamei à atenção. Se o 

comportamento/empenho dele não melhorar terei de tomar atitudes 

                                                           
1
 Pseudónimo, atribuído de modo a manter o anonimato. 
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mais drásticas, no entanto espero conseguir encontrar uma estratégia 

mais razoável para mudar o seu “estar na aula”. 

(Reflexão nº 17 e 18 – Ginástica) 

“Nesta aula houve a necessidade de uma intervenção sobre os alunos 

mais pesada da minha parte e também sobre o aluno Alberto2. (…) Vi-

me obrigada a parar a aula e dar um sermão sobre a importância desta 

aula, sobre o facto de lhes oferecer um conjunto variado de exercícios, 

de diferentes níveis de forma que pudessem trabalhar naquele que se 

lhes adequava e na tentativa de perceber o que lhes faltava ou se lhes 

carecia condições para a execução da mesma. Depois desta 

intervenção, o ritmo da aula foi completamente diferente e os alunos, 

efetivamente, mostraram-se empenhados. Quanto ao Alberto, o mesmo 

foi ameaçado com uma ordem de saída se não mudasse o seu 

comportamento e, efetivamente empenhou-se minimamente na aula.” 

(Reflexão nº 21 e 22 – Ginástica) 

“Os aspetos a melhorar para a próxima aula centram-se no 

comportamento de alguns alunos que continuam a gerar distúrbios e a 

prejudicar a participação de outros colegas nas aulas; (…) o respeito a 

mim, enquanto professora, nomeadamente quando lhes é pedido que 

auxiliem na arrumação do material.” 

(Reflexão nº 117 e 118 – Basquetebol) 

Logo no princípio, estes comportamentos obrigaram-me a assumir uma 

postura mais rígida e, só depois de ganhar um pouco mais de confiança com a 

turma, de os conhecer melhor e de perceber que o controlo da turma e o clima 

da aula não eram necessariamente apenas dependentes da postura do 

professor, deixei que a minha austeridade fosse diminuindo. Tal como refere 

Sarmento et al. (1998), a disciplina não é só o resultado de técnicas de controlo 

disciplinar, é também resultado da organização e gestão da atividade, da 

competência com que é aplicada e do clima em vigor.  

A adoção da minha postura foi um fator determinante, mas o facto de 

apostar no planeamento mais cuidado e adequado aos comportamentos que a 

minha turma apresentava propiciou um bom desenvolvimento, uma vez que os 

                                                           
2
 Pseudónimo atribuído de modo a manter o anonimato. 
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alunos corresponderam de forma positiva, contribuindo para tornar o clima da 

aula positivo e assim incrementar a relação professor-aluno. 

A gestão e controlo da disciplina e do clima de aula não foram um 

problema contínuo nem crescente, uma vez que as estratégias adotadas ao 

longo do tempo foram pró-ativas e eficazes, evitando a ocorrência constante de 

perturbações. 

   

4.2.2.3. As particularidades de cada aula 

 

 Citando Bento (2003, p. 101), é da minha perceção que “a aula é 

realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da ação do 

professor”. É na aula que o professor vai procurar aplicar o que foi previamente 

planeado e tomar todas as decisões importantes para o desenrolar da aula, no 

sentido de proporcionar momentos de aprendizagem aos seus alunos.  

 Previamente à entrada na aula, o professor já tem um projeto do modo 

como ela vai decorrer, uma imagem organizada, resultante de decisões 

fundamentais, como o objetivo geral e os específicos da aula, a escolha da 

ordem da matéria e dos pontos-chave, as funções didáticas e processos 

metodológicos (Bento, 2003).  

Isto realmente aconteceu em grande parte dos momentos: as aulas foram 

previamente preparadas por mim e, na hora das mesmas, todos os pontos 

fulcrais da aula estavam retidos. No entanto, nem sempre foi possível aplicar o 

que planeei, o que exigiu uma grande capacidade de adaptação, característica 

que fui adquirindo ao longo do tempo. Apesar da preparação prévia que fazia 

para cada aula e do cumprimento os objetivos estipulados, muitas vezes saí 

das aulas com a sensação de que foram só um momento de atividade lúdica. 

No mesmo sentido, encontrei-me em diversas situações, nas quais demorei 

algum tempo a reagir e responder, mas sobre as quais tive de atuar, bem ou 

mal.  

Esta realidade não surgiu apenas uma ou duas vezes e ajudou a atribuir 

uma importância relevante na minha capacidade de reflexão e reflexão na 

ação, o que acabou por resultar no desenvolvimento desta capacidade e da 
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minha autonomia pedagógica, contribuindo de forma positiva para tornar as 

minhas tomadas de decisão mais assertivas.    

 Focando agora a especificidade de cada aula, numa fase inicial, dei 

grande importância ao cumprimento do plano e dos objetivos propostos. Cada 

atividade tinha de ser cumprida à risca e cada momento planeado tinha de ser 

executado da forma estipulada, no tempo estipulado. Com ajuda do PC, 

percebi que a dinamização das aulas não estava a ser conseguida e que a 

motivação dos alunos estava a decair porque não conseguiam alcançar os 

resultados/objetivos definidos. Após alguma ponderação percebi que de facto a 

evolução dos alunos não era tão efetiva como esperava, pelo que procurei 

desenvolver aulas que constituíssem objetivos adequados à realidade e 

dificuldades dos alunos. Do mesmo modo, procurei proporcionar momentos de 

aprendizagem que cativasse o interesse deles e os motivassem para a aula 

seguinte. À medida que desenvolvia as aulas, fui encontrando estratégias que 

contrariassem a desmotivação e a falta de ritmo, alterando o plano no 

momento, ou introduzindo algum exercício diferente que quebrasse certas 

rotinas. Um exemplo crasso foi o das aulas de ginástica, nas quais, em todas 

as aulas tive de procurar desenvolver várias formas de exercitação além das 

planeadas, introduzir jogos ou o uso de aparelhos do agrado dos alunos, se 

estes cumprissem os exercícios definidos, dinamizar mais as rotações entre 

cada estação, obrigando a que os alunos fossem mais dinâmicos e 

aproveitassem o tempo de aula de que dispunham. O atletismo foi outro 

exemplo da necessidade de procurar situações motivacionais e que 

resultassem em sucesso pedagógico, nomeadamente o recurso a competições 

no final de cada sessão, ao uso da sala de musculação em dias de chuva, 

entre outros.  

Contudo, as aulas que ofereceram maior desafio foram as de Natação 

onde, em 14 alunos, 2 possuíam atestado médico, 1 aluna estava lesionada 

para o resto do ano, 1 tinha medo de fazer e, apesar da tentativa de motivação 

para realizar as aulas, insistia em não trazer equipamento e, sendo a turma 

constituída maioritariamente por raparigas, o caso da menstruação foi 

preponderante para que em cada aula conseguisse ter menos de metade do 

número de alunos da turma a participar.  
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O desafio aqui não se concentrou na forma de abordar a matéria, mas sim 

em conseguir motivar os alunos à participação. Em todas e cada aula procurei 

falar com os alunos na tentativa de perceber os motivos que levavam à sua não 

participação. Dialoguei com as meninas no sentido de demonstrar que a 

menstruação não era um problema impeditivo, procurei “tirar o medo” a alguns 

alunos e, em casos mais severos, impus à turma constantes trabalhos teóricos, 

no sentido de os “cansar” e conseguir trazê-los para a aula. Foi um fracasso 

total, sobretudo no terceiro período.  

 

“Esta previsão não foi possível de ser concretizada, uma vez que dos 15 

alunos presentes só 6 fizeram aula”  

(Reflexão Natação – aula 9 e 10) 

“A aula contou com a presença de 3 alunos, sendo que os restantes 

assistiram à aula das bancadas”  

(Reflexão Natação – aula 73 e 74) 

“Nesse sentido, a aula foi preparada para dois níveis/grupos distintos de 

exercitação, contudo somente apareceram 3 alunos equipados para a 

realizar o que me levou a alterar o plano de aula.”  

(Reflexão natação – aula 121 e 122) 

  

No fundo, em cada aula tive uma perspetiva diferente, uma reação 

diferente, uma forma de abordagem diferente e saí de cada uma delas com 

sentimento diferente. 

Uma particularidade deste estágio foi o facto de ao longo do segundo e 

terceiro período, termos tido oportunidade de trocar de turmas entre o núcleo, 

lecionando as aulas das turmas dos respetivos colegas.  

Concordando com Ferreira et al. (1994, p.29), uma turma é “um sistema 

de vida e de comunicação de onde emergem características próprias”. Ao 

longo de cada ano letivo, um professor tem de lecionar mais do que uma turma, 

mais do que um conjunto de alunos e, cada uma dessas turmas vai ter 

particularidades diferentes e identidades próprias, que o professor tem de ser 

capaz de perceber e com as quais interagir.  
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O professor deve ser capaz de aplicar estratégias de diferenciação 

pedagógica, entendendo os diferentes estilos de aprendizagem de cada aluno 

e atuando de acordo com essas especificidades, pois é possível planear uma 

sequência de situações de aprendizagem e aplicá-las a mais do que uma 

turma, contudo, os resultados obtidos nunca serão os mesmos.  

Depois de lecionar cada uma das turmas dos meus colegas e de observá-

los a fazer o mesmo, percebi e concluí precisamente o que escrevi atrás: para 

cada turma e até mesmo para cada aluno, há uma forma de atuar distinta 

porque também eles têm formas diferentes de aprender e apreender o que lhes 

é ensinado.  

Tomando a minha turma como comparação, a turma da minha colega de 

núcleo apresentou um nível de comportamento excelente, contudo exigiu um 

nível de controlo e gestão superiores, uma vez que a turma era representada 

por 21 alunos.  

 

“Pelo que pude constatar anteriormente, apesar de grande, a turma é 

bastante sossegada, participativa e motivada, coisa que se verificou 

igualmente nesta aula. Não tive de intervir a nível de comportamento, nem 

de realizar paragens forçadas (…) A grande inquietação passou mesmo 

pela organização da turma e da aula, devido ao número de alunos que é o 

dobro do da minha turma. Contudo, durante o desenrolar da aula e como 

mantive basicamente a mesma estrutura o tempo todo (de acordo com as 

indicações do plano), a turma manteve-se sempre organizada e tornou-se 

bastante fácil controlá-la a nível de comportamento e também nas trocas de 

exercícios.”  

(Reflexão aula substituição Andreia) 

Já com a turma do Henrique, tinha algum receio relacionado com o 

comportamento deles, tendo em conta as aulas observadas ao meu colega de 

estágio. Contudo a turma não revelou nenhum tipo de comportamento 

excessivo, embora apresentassem muitas mais dificuldades a nível técnico e já 

exigiu de mim um pouco mais de conhecimento e de intervenção no sentido de 

colmatar os vários erros que foram surgindo nas aulas. Ainda nesta turma, 

percebi que o nível de motivação era demasiado baixo, o que também me 
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levou a procurar formas de contornar alguns exercícios e torná-los mais 

interessantes. 

 

“De destacar o facto da turma se ter empenhado na aula e querido 

evoluir na mesma, pelo menos a maioria dos alunos, comparativamente 

ao primeiro período. Nomeadamente, nas melhorias que demonstravam 

após as correções que eu fazia e os feedbacks que transmitia, a nível 

de comportamento, a nível de participação (…) e a nível de união de 

turma, nas fases mais competitivas. É visível que alguns alunos se 

desinteressam facilmente pela aula e portanto foi necessário estar 

sempre a puxar por eles (…) De uma forma geral, a aula correu 

bastante melhor do que eu estava a espera e com melhorias 

acentuadas, tendo em conta as observações das aulas que já fiz a esta 

turma. Tanto a minha prestação como a dos alunos foi bastante positiva 

e foi uma experiência interessante de poder interagir com estes alunos.” 

(Reflexão aula substituição Henrique)  

  Esta experiência foi uma mais-valia para o meu processo de formação e 

exigiu de mim comportamentos e formas de ação completamente diferentes 

àquelas que estava habituada, contribuindo para me consciencializar que 

nenhuma turma é igual ou possui características iguais e para me preparar 

para atuar em função dessa diferença e diversidade.  

 

4.2.2.4. Qualidade de Instrução e Feedback: Lutar contra tropeçar nas 

palavras e gaguejar. 
 

Ao longo da minha vida sempre tive uma ligeira dificuldade em comunicar, 

sobretudo em transmitir as minhas ideias nos momentos em que ficava mais 

nervosa. A entrada para a faculdade e sobretudo na via do treino desportivo, 

contribuiu para diminuir essa dificuldade e ajudar-me a começar a sentir-me 

mais à vontade no diálogo com os meus atletas e também com as pessoas que 

intervinham e interagiam comigo. No início deste ano letivo, este problema 

voltou a sobressair-se um pouco, não só porque a informação que pretendia 

transmitir era mais específica e aprofundada, como as respostas dos alunos e 
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constantes dúvidas e curiosidades, me obrigou a ter de intervir muito mais ao 

nível da comunicação.   

De forma a não ter constantes problemas de comunicação e de evitar 

esquecer a transmissão de informações importantes, procurei preparar e 

pensar em tudo o que deveria/pretendia dizer na aula e em que momentos o 

deveria fazer. O professor/treinador não pode tornar o ato de comunicar algo 

improvisado, sendo importante que planeie e treine as suas preleções antes de 

as levar à prática. Mesmo assim, era importante que fosse capaz de intervir, 

mesmo quando isso não estava delineado nos meus planos e, muitas vezes, 

tanto os meus colegas estagiários como o PC foram-me chamando à atenção 

para situações onde deveria ter intervindo mais ou para a especificidade da 

intervenção. 

Inicialmente, a minha abordagem a cada unidade temática nova passava 

por fazer uma apresentação inicial à modalidade e ao que iria ser abordado da 

mesma, seguido da instrução e demonstração do exercício, dando espaço para 

esclarecer dúvidas antes de passar à realização efetiva dos mesmos. Este 

procedimento permitiu-me seguir uma ordem de ideias coerente e que 

contextualizasse os exercícios e a sua forma de abordagem. Contudo, este não 

pode ser um processo demorado, tendo em conta que é importante 

proporcionar tempo de prática aos alunos e que se revelou um problema inicial.  

A instrução é “uma das competências fundamentais dos professores e 

treinadores, sendo evidente a sua importância na aprendizagem” (Rosado e 

Mesquita, 2009, p. 70) e a “convicção da influência que a comunicação exerce 

no desenrolar de todo o processo e nos resultados alcançados leva a que os 

especialistas considerem que ensinar ou treinar bem é o resultado de 

comunicações eficientes” (Leith, 1992, cit. por Rosado e Mesquita, 2009, p.74), 

daí ter um valor marcante no processo de ensino-aprendizagem.  

De forma a diminuir o tempo de instrução, nomeadamente nas 

modalidades em que me sentia menos à vontade, recorri a algumas estratégias 

como a demonstração de algumas habilidades, à utilização de esquemas, 

imagens e material didático que demonstrassem o pretendido. Outra estratégia 

foi direcionar a minha intervenção especificamente para os diferentes níveis da 

turma, tendo em conta que a capacidade de perceção dos alunos não era a 

mesma, ou seja, no casos em que tinha a turma dividida por níveis, realizava a 
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instrução para cada nível separadamente, contribuindo assim para o tempo 

efetivo da aula. Tudo isto no sentido de facilitar e auxiliar a minha instrução.  

Os cuidados pedagógicos, no que diz respeito à transmissão de 

informação, devem centrar-se nos princípios gerais da comunicação, ou seja, 

devem apresentar cuidados de acessibilidades, exatidão e brevidade 

(Sarmento et al., 1998). Neste sentido, com o passar do tempo, fui ganhando 

alguma capacidade de observação e desenvolvendo a minha intervenção nas 

aulas, até que as mesmas começaram a sair com bastante fluidez. Fui capaz 

de diminuir o tempo de instrução dos exercícios, explicando-os de forma 

bastante mais simples e realizando a demonstração dos mesmos, em conjunto 

com a instrução. Ao mesmo tempo fui tornando os meus feedbacks bem mais 

específicos, percetíveis e eficazes.  

O feedback pedagógico corresponde a “um comportamento do professor 

de reação à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por objetivo 

modificar essa resposta no sentido de aquisição ou realização de uma 

habilidade” (Rosado e Mesquita, 2009, p. 82). O desenvolvimento da minha 

capacidade de observação ao longo das aulas permitiu que fosse transmitindo 

esses feedbacks de forma a contribuir para a aprendizagem e evolução dos 

alunos. Mas não os usei só no sentido de corrigir. Também ofereci aos alunos 

palavras de incentivo no sentido de compensar as suas boas ações e o seu 

empenho ao longo das aulas.  
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4.2.3. Estudo: Comparação do Tempo de Empenhamento Motor dos 

Alunos nas Modalidades Individuais com as Modalidades Coletivas 

Resumo  

Este estudo foi realizado no âmbito do Estágio Profissional, para obtenção 

do grau de Mestre no 2º ciclo de Ensino dos Ensinos Básico e Secundário. 

Após a lecionação de duas modalidades completamente diferentes (um coletiva 

e outra individual), denotei uma grande diferença no tempo de empenhamento 

motor dos alunos em relação a cada uma. Desta forma, surgiu o interesse em 

perceber qual o tempo de empenhamento motor dos alunos nas modalidades 

individuais e nas modalidades coletivas, comparando-as de forma a constatar 

se existia efetivamente discrepância.  

Para a execução deste estudo, foram selecionados e observados 6 

alunos (3 rapazes e 3 raparigas) da minha turma do 10º ano do Curso 

Científico de Línguas e Humanidades, com idades compreendidas entre os 15 

e os 17 anos de idade.  

As observações foram realizadas em 6 aulas: uma aula de ginástica, uma 

aula de natação, uma de atletismo, uma aula de futebol, uma de andebol e uma 

de basquetebol. A observação foi realizada em deferido, após filmagem das 

aulas, com recurso ao instrumento de observação Academic Learning Time – 

Physical Education (ALT-PE) e a uma tabela de registo de tempo.  

Os resultados apontam que nas modalidades coletivas, o comportamento 

motor apropriado dos alunos é superior em relação às restantes categorias, 

pelo que o seu tempo de empenhamento motor é igualmente elevado. Estes 

valores destacam-se também em relação às modalidades individuais, cuja 

percentagem ronda os 25%, valor abaixo das outras. Ainda podemos verificar 

que os rapazes observados têm maior aproveitamento motor nas modalidades 

coletivas do que as raparigas, situação que já não se verifica nas modalidades 

individuais. Os casos mais relevantes aqui são o Andebol a favor dos rapazes 

(33% vs. 24%) e a Ginástica a favor das raparigas (21% vs. 27%).  

 

 PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; TEMPO DE 

EMPENHAMENTO MOTOR; ACADEMIC LEARNING TIME – PHYSICAL 

EDUCATION; OBSERVAÇÃO 
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Introdução 

A investigação no ensino da Educação Física iniciou-se na década de 70 

e desenvolveu-se, tal como ainda hoje acontece, sob influência da investigação 

do ensino em geral (Graça, 1991; Mesquita, 1992). Portugal tem acompanhado 

este movimento internacional de preocupações estruturado em torno de um 

objetivo central: descrever e compreender a complexidade que caracteriza o 

processo ensino-aprendizagem no contexto escolar, visando a melhoria dos 

procedimentos didáticos (Costa, s.d.). 

O Tempo de Empenhamento Motor (TEM) é uma das variáveis que teve 

mais significado nos estudos relativos ao sucesso pedagógico ou à eficiência 

do professor das atividades físicas (Piéron, 1986). Na verdade, segundo 

Carreiro da Costa (1989), os resultados obtidos nos estudos efetuados 

concordam que a maximização do tempo na tarefa distingue os professores 

mais eficazes relativamente aos professores menos eficazes, por ser, de entre 

todos os fatores, aquele que produz um impacto efetivo sobre os progressos 

em aprendizagem. 

Para se observar, analisar ou medir o tempo de empenhamento motor, 

foram construídos alguns sistemas de observação multidimensionais 

destinados a precisar as condições ou as situações nas quais os alunos estão 

empenhados.  

De entre todos, o Academic Learning Time – Physical Education (ALT – 

PE) foi desenvolvido a partir da ideia de que não são os comportamentos do 

professor que têm responsabilidade direta nas aquisições e progressos dos 

alunos. Este instrumento centra-se na atividade motora do aluno durante a 

sessão de EF e na gestão do tempo de aula (Graça, 2001) e ganhou particular 

relevância na investigação do ensino de EF em finais dos anos 70 e início dos 

90 (Graça & Mesquita, 2002). É um sistema que comporta dimensões como: a 

situação, o empenhamento do aluno (motor, cognitivo); e o nível de dificuldade 

da tarefa (Dodds e Rife, 1983).  

Graça e Mesquita (2002) destacam ainda que a hipótese de que a 

associação entre o ALT e os ganhos de aprendizagem, empiricamente 

verificada no ensino geral, sugere que este constructo poderia constituir uma 

forma válida não só de ajuizar acerca da qualidade da aula ou da sessão de 
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treino, como até de medir indiretamente a aprendizagem, foi parcialmente 

sustentada num estudo de Silverman Devillier e Ramirez.  

Ao longo do primeiro período, deparei-me com um problema respeitante 

ao aproveitamento das aulas de ginástica, que poderiam afetar a aprendizagem 

efetiva dos alunos. Ao longo das sessões, vários foram os motivos que 

suscitaram essa lacuna no empenhamento motor dos alunos, o que originou 

algumas inquietações quanto ao formato das aulas e às situações de 

aprendizagem utilizadas. Na transição desta modalidade para uma coletiva, o 

aproveitamento das aulas pareceu alterar-se de forma positiva. No entanto, e 

sendo modalidades diferentes com formatos de abordagem também distintos e 

inúmeras condicionantes, essa “diferença” poderia não ser efetiva, pelo que 

optei por realizar o presente estudo, com algumas das modalidades abordadas, 

de forma a tirar algumas conclusões.  

Assim, o grande objetivo deste projeto foi determinar e comparar o tempo 

de empenhamento motor dos alunos em modalidades coletivas e modalidades 

individuais, com as seguintes condições de prática: 

- Aulas visionadas de três modalidades individuais e de três modalidades 

coletivas; 

- Aulas com a mesma função didática; 

- Igual número de alunos de ambos os sexos e com a mesma faixa etária; 

- Alunos sem atestado médico e com participação efetiva em todas as 

modalidades. 

A análise do vídeo foi consequência de uma observação exaustiva do 

mesmo, do qual foram retirados os dados necessários para serem alvo de 

análise, reflexão e estudo.  

 

Objetivo 

O presente estudo tem como objetivo analisar se o tempo de 

empenhamento motor dos alunos nas aulas de Educação Física varia em 

função das modalidades serem coletivas ou individuais, numa amostra de 6 

alunos (3 rapazes e 3 raparigas).  
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Metodologia 

 

Grupo de Estudos 

Para a realização deste estudo foram selecionados 6 alunos da minha 

turma. Tendo em conta que a turma tem 13 alunos, utilizar a turma toda seria 

exequível, contudo, destes alunos há pelo menos 5 que não podem realizar 

algumas aulas, nomeadamente as de Natação, devido a apresentação de 

atestado médico para todo o ano letivo. Desta forma, o grupo de estudos foi 

selecionado de acordo com as seguintes condicionantes:  

- Os alunos selecionados participaram em todas as aulas observadas 

(andebol, futebol, basquetebol, natação, ginástica e atletismo);  

- O número de raparigas foi igual ou superior ao número de rapazes (3); 

- Os alunos selecionados foram observados do início ao final do projeto 

não havendo trocas de alunos. 

- Todos os alunos observados eram da mesma faixa etária. 

 

Instrumento de recolha de dados 

 

Observação 

Segundo o dicionário de língua portuguesa, observar é o ato de ver ou de 

olhar com atenção, de considerar, de examinar. Dentro do contexto do estágio 

pedagógico, as definições que melhor se encaixam são “Ato ou efeito de 

observar” e “exame, análise”. Mas isto não basta, este conceito pode ser 

ampliado e associado à atividade de estágio, bem como à sua importância para 

a melhoria da qualidade de ensino e de aprendizagem. Isto porque, a 

observação implica uma análise profunda daquilo que vemos, além do seu 

simples registo. É através da observação, como atividade de pesquisa, que 

poderemos recolher informações importantes para a pesquisa em educação, 

nomeadamente a nível de comportamentos. 
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Caracterização do instrumento usado 

As aulas foram filmadas através de uma máquina de vídeo Panassonic 

V550. 

Para o registo foi utilizado o instrumento de observação sistemática ALT-

PE. Este é um instrumento que permite quantificar o tempo de empenhamento 

motor, em tarefas ajustadas, durante toda a aula.  

O objetivo deste instrumento é descrever a quantidade de tempo em que 

os alunos estão envolvidos numa atividade motora e num nível de dificuldade 

apropriado (Rink, 1993).  

O instrumento é constituído por quatro categorias, nomeadamente, 

Comportamento Motor Apropriado (CMA); Comportamento Motor Inapropriado 

(CMI); Comportamento Motor de Ajuda (CMAj) e Não Comportamento Motor 

(NCM). Este último, por sua vez, encontra-se dividido em cinco subcategorias: 

Ínterim; Espera; Fora da Tarefa; Na Tarefa e Cognitivo.  

 

De acordo com as definições dadas para cada categoria deste 

instrumento: 

CMA: O aluno está empenhado numa determinada atividade motora 

orientada pedagogicamente de modo a obter um elevado grau de sucesso. 

CMI: O aluno está empenhado, mas a atividade ou tarefa é muito difícil 

para as suas capacidades ou, então, demasiado fácil, não contribuindo para os 

objetivos da sessão. 

CMAj: O aluno está empenhado, mas com o propósito de assistir, ajudar 

os colegas no desempenho da atividade. 

NCM: O aluno não está envolvido na atividade motora orientada 

pedagogicamente.  

 NCM Ínterim: Está envolvido num comportamento não instrucional da 

atividade; 

 NCM Espera: Completou a tarefa ou a resposta motora e espera por 

uma nova oportunidade de desempenho; 

 NCM Fora da Tarefa: Não faz o que será suposto fazer no momento; 

 NCM Na Tarefa: Está empenhado apropriadamente mas não no 

conteúdo relacionado com a resposta motora; 
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 NCM Cognitivo: Está envolvido apropriadamente numa atividade 

cognitiva.  

 

O método de registo utilizado foi o método de registo por intervalos, onde 

recorri a uma grelha de observação e com categorias definidas, quantificando o 

tempo de empenhamento motor dos alunos observados.  

A grelha de registo foi elaborada após as observações de teste, 

correspondentes a uma aula de uma modalidade coletiva e outra e uma 

modalidade individual, de forma a perceber o tempo de aproveitamento da 

aula. Desta forma, surgiu o intervalo de tempo correspondente à parte 

fundamental da aula que dura aproximadamente 60 minutos para todos os 

tipos de modalidade, ou seja, foi excluído o exercício inicial (aquecimento) e, 

em certos casos, alguns minutos da parte final (uma parte de diálogo final com 

os alunos). A grelha foi então elaborada para 60 minutos de observação, 

constituindo vários intervalos de 10 segundos, para cada minuto, conforme 

consta na tabela em Anexo 5. 

 

Procedimento  

Foram filmadas 3 aulas de modalidades coletivas (andebol, futebol e 

basquetebol) e 3 de modalidades individuais (atletismo, ginástica e natação) 

para a recolha de dados. A filmagem das aulas decorreu entre o segundo 

período e o terceiro.  

A câmara de filmar, em todas as aulas, foi iniciada 2 minutos antes de 

terminar o exercício de aquecimento e desligada apenas no final da aula, pelo 

que o intervalo de observação se inicia ao minuto 2 e termina ao minuto 62.  

O registo dos dados foi realizado em deferido, uma vez que utilizei a 

componente vídeo para proceder à recolha dos mesmos.  

 

Análise dos dados 

Relativamente aos procedimentos de análise, recorri a estatística 

descritiva simples, através do cálculo de frequências absolutas e relativas, e de 

percentagens. 
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Apresentação e discussão dos resultados 

Analisando os gráficos de uma forma geral, é visível que as categorias 

dominantes são o Comportamento Motor Apropriado (CMA) e o Não 

Comportamento Motor (NCM), sendo que nas subcategorias deste último se 

destacam o tempo de espera e o cognitivo, com valores equivalentes.  

Todas as modalidades foram abordadas em espaços próprios para o 

efeito, com aproveitamento total do espaço o que significa que o fator “espaço” 

não influenciou os resultados do estudo.  

Os dados abaixo representados nos gráficos 1, 2 e 3 pertencem à 

antepenúltima aula de Andebol, terceira de futebol e terceira aula de 

basquetebol, cuja função didática recaiu fundamentalmente na Exercitação. 

Pela análise dos dados para estas modalidades é possível verificar que o 

tempo total de CMA ocupa a categoria predominante, com valores pouco acima 

dos 30%. Depois desta, as categorias mais evidentes são o tempo de espera e 

o cognitivo que não ultrapassam os 26%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modalidade de futebol (gráfico 1) é a que se destaca com elevados valores 

de CMA (34%), uma vez que é uma modalidade que, tanto eu como os alunos 

já conhecemos bem, logo apresentamos mais à vontade. Nesse sentido, tanto 

o tempo de instrução como o tempo gasto em espera estão representados na 

ordem dos 20%. 

Gráfico 1 – Dados TEM aula Futebol 
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A modalidade de Andebol (gráfico 2) teve 26% de tempo de espera, 

devido a algumas condicionantes da aula, nomeadamente o baixo número de 

alunos presente, que além de motivar a alteração de alguns exercícios, 

implicou um maior desgaste dos alunos que “se cansavam mais depressa, logo 

paravam mais vezes”, conforme refiro na reflexão da respetiva aula. Da mesma 

forma, na aula de basquetebol, houve alguns exercícios realizados por vagas, o 

que fez com que o tempo de espera de alguns alunos fosse mais elevado 

(gráfico 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os restantes Não Comportamentos Motores (Tarefa, Fora da Tarefa e 

Ínterim) também constam nas aulas, no entanto com muito pouca relevância.  

Gráfico 2 – Dados TEM aula Andebol 

Gráfico 3 – Dados TEM aula Basquetebol 
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Relativamente à ginástica, a percentagem de CMA situa-se abaixo dos 

24%. Aos olhos de Leish, Piéron e Haan (cit. por Rodrigues, 1993, p. 9), os 

jogos desportivos coletivos apresentam TEM dos mais elevados e a ginástica é 

frequentemente encontrada com os tempos mais baixos de empenhamento 

motor. No mesmo sentido caminha o atletismo, que apresentou uma 

percentagem de aproveitamento motor na ordem dos 25%. Em todas estas 

modalidades, destaca-se a categoria NCMc com valores acima dos 30%.  

 

 

Gráfico 4 – Dados TEM aula Atletismo 

Gráfico 5 – Dados TEM aula Ginástica 
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Reportando ao Tempo de Empenhamento Motor, de uma forma geral, a 

par das conclusões de Costello e Laubach (1978) e Pieron e Dohogne (1980), 

a maior parte dos estudos indicam valores limites na ordem de 30% do tempo 

útil da aula, caso que se verificou em algumas das modalidades que observei, 

como foi o caso do futebol (gráfico 1), do andebol (gráfico 2), do basquetebol 

(gráfico 3) e da natação (gráfico 6). E mesmo Pieron (1992) afirma que na 

maioria das aulas, os alunos apenas passam entre 15 a 20% de “tempo útil” em 

atividade motora, o que sucedeu na ginástica e no atletismo. 

Comparando as modalidades coletivas com as individuais, tendo em 

conta os resultados obtidos, podemos verificar que há um aproveitamento 

semelhante do TEM dos alunos nas modalidades coletivas, que se reflete no 

facto do CMA se encontrar na casa dos 30%. Já nas modalidades individuais, 

os valores são mais baixos, situando-se entre os 23 e 25%, com exceção da 

natação que se destaca com 32% de CMA dos alunos. Estes resultados vão de 

encontro a estudos anteriores, nomeadamente Piéron & Haan (1981) e Piéron 

(1982), que confirmam que os valores médios de empenhamento motor são 

superiores para os jogos de desportos coletivos (51%) relativamente aos 

encontrados para ginástica (22,3%) e atletismo (16%). Do mesmo modo, Graça 

e Mesquita (2002), em estudos mais recentes, corroboram que as aulas de 

jogos desportivos promovem substancialmente mais TEM que as de ginástica 

ou atletismo, afirmando que o tipo de atividade surge como um fator marcante 

nas diferenças de tempo de empenhamento motor.  

Gráfico 6 – Dados TEM aula Natação 
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No quadro acima apresentado, foi feita uma análise e comparados os 

resultados da prestação dos alunos do sexo masculino e do sexo feminino para 

cada modalidade. De acordo com os resultados, só na modalidade de Andebol 

e na de Ginástica há uma diferença significativa de percentagem no CMA, a 

favor dos rapazes para a primeira modalidade e a favor das raparigas para a 

segunda, que varia de acordo com a aptidão de cada aluno para a referida 

modalidade. Nas restantes categorias, nomeadamente NCMe, NCMc e CMI, os 

valores são equilibrados para ambos os sexos. Esta análise vai de encontro a 

estudos referenciados por Graça e Mesquita (2002) que não reportam 

diferenças significativas entre sexos. 

Importa referir também que na análise individual de cada aluno, houve 

sempre uma aluna que se destacou mais em determinada modalidade e uma 

que se destacou menos, com valores mais baixos. A mesma situação ocorreu 

no caso dos rapazes, o que leva a supor que os alunos com habilidade mais 

elevada ou maior aptidão para uma determinada modalidade usufruem de mais 

tempo na tarefa e apresentam melhores taxas de sucesso na execução das 

tarefas, que os alunos de baixo nível de habilidade (Piéron, 1982). 

  

 Andebol Futebol  Basquetebol Ginástica Atletismo Natação 

 Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

CMA 33% 24% 34% 33% 31% 29% 21% 27% 26% 25% 31% 34% 

NCMc 20% 26% 20% 24% 24% 23% 22% 22% 28% 29% 28% 31% 

NCMe 24% 28% 20% 21% 25% 27% 16% 18% 22% 22% 20% 15% 

NCMi 9% 12% 12% 13% 9% 8% 15% 14% 10% 10% 10% 9% 

CMI 1% 3% 1% 2% 1% 3% 3% 1% 3% 3% 6% 6% 

CMAJ 3% 0% 3% 1% 3% 3% 9% 13% 1% 2% 0% 0% 

NCMf 6% 1% 7% 2% 4% 2% 10% 3% 4% 3% 4% 2% 

NCMt 5% 6% 4% 5% 5% 4% 3% 3% 7% 7% 2% 3% 

Quadro 1 – Percentagem CMA masculinos e femininos em todas as modalidades 
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Conclusão 

Este estudo apresentou-se como um instrumento inicial para perceber se 

existia efetivamente alguma diferença entre o tempo de empenhamento motor 

dos alunos nas modalidades coletivas, comparativamente às individuais e, mais 

especificamente, perceber se essa diferença também se verificava entre os 

rapazes e as raparigas participantes.  

Em primeiro lugar é preciso ressalvar que, após a análise individual de 

cada gráfico, posso concluir que a percentagem de tempo de CMA é superior a 

qualquer outra categoria, o que vai de encontro ao que vários autores afirmam, 

defendendo que o tempo disponível para a prática deve ser o maior possível, 

sem afetar a eficácia do ensino.  

Tendo em conta o objetivo do estudo e após a análise dos resultados, 

conclui-se que o TEM nas modalidades coletivas é semelhante entre si e 

superior ao das modalidades individuais. Dentro das modalidades coletivas, o 

futebol destaca-se com maior percentagem de comportamento motor 

apropriado (34%). Ainda nas modalidades coletivas há um elevado 

aproveitamento do tempo de empenhamento motor sendo pouco desse tempo 

gasto em Ajuda e Comportamento Motor inapropriado (entre os 1% e os 3%).  

Pude concluir também que o comportamento motor apropriado na 

ginástica e no atletismo é semelhante (25 e 24% respetivamente), revelando 

que estes dois tipos de modalidade, efetivamente possuem uma menor 

percentagem de aproveitamento do tempo da aula. A Natação é a modalidade 

individual que possui maior comportamento motor apropriado (32%), revelando 

um aproveitamento elevado do tempo de empenhamento motor por parte dos 

alunos. 

As categorias de “espera” e “cognitivo” revelam também elevadas 

percentagens em todas as modalidades, contudo, a “espera” é mais relevante 

nas modalidades coletivas enquanto o “cognitivo” é mais preponderante nas 

modalidades individuais. Estas percentagens prendem-se sobretudo com a 

forma de organização das aulas e o conhecimento integral de cada 

modalidade, da minha parte, sentindo maior facilidade na abordagem das 

modalidades coletivas do que nas individuais, demorando mais na instrução.  
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No tocante às modalidades coletivas, alguns dos exercícios foram 

realizados em vagas e durante a execução dos mesmos foram realizadas 

várias paragens para correções rápidas que induziram a um aumento do tempo 

de espera. Nas modalidades de atletismo e ginástica, a abordagem das aulas 

decorreu sob a forma de circuitos de forma a manter a motivação dos alunos e, 

assim, minimizar as perdas de tempo nas aulas. Já nas aulas de natação, 

tendo em conta o número reduzido de alunos, o número de paragens surgia 

exclusivamente para dar instruções ou feedbacks. 

Finalmente, dentro de cada modalidade, tanto os rapazes como as 

raparigas que participaram neste estudo revelaram percentagens de CMA 

semelhantes, pelo que posso concluir que houve aproveitamento do tempo de 

empenhamento motor por ambas as partes, havendo sempre um(a) aluno(a) a 

destacar-se em cada modalidade, de acordo com o seu nível de aptidão para a 

mesma. 

Posto isto, percebi que a especificidade da matéria, tal como as suas 

formas de organização, exercem uma influência decisiva sobre a oportunidade 

de participação dos alunos, mas não só. Outra conclusão que posso tirar deste 

estudo vincula-se à influência de diferentes fatores no tempo despendido nas 

aulas, nomeadamente a modalidade em causa, o nível dos alunos, a 

organização da aula e, sobretudo, a intervenção do professor.  

Carreiro da Costa (1995), num dos seus estudos, afirma que o sucesso 

pedagógico não é resultado de uma única intervenção, mas depende de um 

conjunto variado de fatores e, principalmente, da capacidade do docente em 

conjugar e articular simultaneamente todos esses fatores numa determinada 

situação, no sentido de maximizar e otimizar as condições de aprendizagem 

dos alunos. Concluindo o mesmo, Bento (2003, p. 138) diz que “(…) o grau de 

influência sobre o executante não depende apenas do caráter dos exercícios, 

mas também de outras componentes: de explicações, de demonstrações, dos 

exercícios, dos métodos de organização da atividade, entre outros” que podem 

influenciar positiva ou negativamente o aproveitamento da aula. Assim, para se 

conseguir uma aula eficaz e com elevado TEM, é necessário, por um lado, 

procurar aumentar o tempo útil da aula e o tempo disponível para a prática e, 

por outro, ter cuidado com a escolha das atividades, aumentar a qualidade da 
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organização das aulas e incrementar, pelas atividades coletivas e individuais, a 

participação dos alunos nas tarefas propostas (Piéron, 1982).  
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4.3. Avaliação 
 

O processo de avaliação constituiu um grande desafio pessoal, que se 

revelou ao mesmo tempo árduo e imprescindível.  

Considerando-a como um ponto de partida e um ponto de chegada, foi a 

avaliação que em permitiu verificar o estado inicial de cada a aluno e o seu 

nível de desempenho no final de cada etapa concluída. Foi uma ação 

constante que influenciou de sobremaneira o planeamento e incidiu na 

reformulação das condições de aprendizagem de todo o meu processo de 

ensino. Ora, o resultado final de cada avaliação efetuada ditou precisamente o 

alcance ou não dos objetivos estipulados, demonstrando assim a eficácia (ou 

falta dela) do processo de ensino-aprendizagem. 

A necessidade de se atribuir uma classificação a cada aluno tendo por 

base a atuação deles e o cumprimento dos objetivos estipulados por mim, 

reproduziu alguns sentimentos de dúvida e receio na minha pessoa e implicou 

o desenvolvimento de várias capacidades necessárias à minha atuação, 

nomeadamente a capacidade de observação, reflexão e tomada de decisão, no 

sentido de tornar possível o cumprimento das tarefas planeadas para todas as 

unidades temáticas. Bento (2003) refere que se o processo de avaliação não 

for um processo reflexivo compromete-se ao risco de regressão das restantes 

tarefas centrais, respetivamente no planeamento e realização.  

Como referi anteriormente, este processo não se mostrou nada simples e 

exigiu saber observar, comparar, ser justa e imparcial, evitando que 

determinados comportamentos ou relações pudessem influenciar a minha 

função de avaliar. 

Avaliar não se trata simplesmente de atribuir uma classificação. Muito 

além disso, a avaliação é preponderante para a melhoria do ensino 

funcionando como uma excelente ferramenta de análise de rendimento dos 

alunos e de controlo e análise do processo de ensino. Como tal, deve ser uma 

prática que “antecede e excede largamente a intenção administrativa que se 

traduz na atribuição de uma nota ou classificação escolar” (Sobral e Barreiros, 

1980, p. 9). 

Para que exista uma avaliação promotora e reguladora da qualidade do 

ensino-aprendizagem dos alunos existem vários tipos de avaliação: a 
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diagnóstica ou inicial, formativa e sumativa. Também o DEFD da ESL definiu 

um processo avaliativo, descriminado no DOG. Existiram, portanto, escalas e 

critérios definidos sob os quais tive de orientar todos os meus processos 

avaliativos. Não me foi imposta, no entanto, nenhuma ferramenta avaliativa 

(excetuando as tabelas de cálculo das hétero-avaliações) à qual tivesse de 

recorrer, ficando assim ao meu critério a elaboração das mesmas.  

De forma a realizar as avaliações ao longo do ano letivo, os instrumentos 

utilizados foram grelhas de observação construídas entre o núcleo de estágio 

onde definimos critérios objetivos e de fácil observação que foram, 

posteriormente adaptadas às modalidades e características de cada turma. 

Estas grelhas encontravam-se divididas nos diferentes níveis de execução 

(introdutório, elementar e avançado), de forma a permitir uma mais fácil 

classificação dos alunos. Como afirmam Sobral e Barreiros (1980, p. 9) a 

avaliação deve ser provida de um conjunto de “instrumentos que permitem 

controlar a eficácia dos conteúdos que utilizam a partir da apreciação das 

modificações objetivas operadas no comportamento dos alunos.”  

 

“Uma vez que existem diferentes níveis dentro da turma, foram 

definidos um conjunto e número de elementos para a execução da 

sequência, ou seja, à medida que o nível subia, o número e dificuldade 

dos elementos a realizar aumentava. Já nos saltos queria observar que 

nível os alunos conseguiriam atingir, partindo dos saltos mais básicos 

até aos mais complexos.   

Como forma de avaliação usei uma grelha que continha os elementos a 

serem avaliados, bem como o nível a que correspondia cada um.” 

(Reflexão ginástica – aula 25 e 26 avaliação sumativa) 

 

Esta ideia de definir critérios objetivos e de fácil observação, não foi 

exatamente conseguida no princípio. Logo na primeira aula que dei, senti uma 

enorme dificuldade no meu momento avaliativo, sobretudo no uso do 

instrumento de avaliação que tínhamos construído, na medida em que era 

muito específico e continha imensos conteúdos a avaliar. Foi na aula de 

ginástica e depois de ter iniciado a mesma, ao fim de 15 minutos, coloquei a 

grelha no chão e não voltei a pegar mais nela, constituindo a minha própria 

forma de avaliação.  
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“No caso da ficha de registos, não a usei porque percebi de imediato 

que as componentes que lá se encontravam eram demasiado 

específicas e não iria conseguir estar a tirar apontamentos de cada 

erro/execução feitos por cada aluno. O objetivo seria reproduzir um 

conjunto de critérios e perceber até que ponto os alunos seriam ou não 

capazes de os executar. Esses mesmos critérios seriam usados para 

uma avaliação futura para perceber se teria havido uma evolução. 

Assim, conhecendo os elementos que pretendia avaliar, tirei algumas 

anotações sobre se os alunos eram capazes ou não de executar os 

movimentos de uma forma geral.” 

(Reflexão Ginástica – aula 3 e 4 avaliação diagnóstica) 

Levou algum tempo até conseguirmos determinar uma forma simples de 

realizar a avaliação e, com o treino, conseguimos cumprir esse objetivo até que 

mais para o final do primeiro período fomos finalmente capazes de construir 

grelhas de avaliação que pudéssemos usar de forma eficaz. Mas não só as 

grelhas tiveram efeito, também o desenvolvimento da minha capacidade de 

perceber aquilo que pretendo realmente observar e de conseguir observá-lo 

contribuiu bastante para determinar e diferenciar as capacidades dos alunos, 

podendo assim atribuir-lhes uma classificação e perceber se realmente houve 

ou não evolução da parte deles, se os objetivos definidos foram ou não 

cumpridos.  

Do mesmo modo, definimos em conjunto que iriamos realizar a avaliação 

diagnóstica durante a primeira aula de cada modalidade e a sumativa na última 

(e em casos especiais na antepenúltima). Uma vez que o grosso dos módulos 

eram abordados consecutivamente num determinado período de tempo (por 

exemplo, o futebol foi abordado no segundo período durante 8 aulas seguidas, 

correspondente ao tempo que possuí o espaço próprio para abordar a 

modalidade) e não havia paragens entre a avaliação diagnóstica e a sumativa, 

optamos por não fazer nenhum momento de avaliação formativa e sim na 

continuidade da avaliação em todas as aulas. Como em todas as aulas eram 

realizados momentos formais de acordo com a modalidade em questão, 

tornou-se possível fazer uma recolha de dados frequente sobre o nível dos 

alunos e assim perceber a sua evolução ao longo das aulas.  
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O primeiro tipo de avaliação com que me deparei ao iniciar o ano letivo foi 

a Avaliação Diagnóstica (AD). Esta permitiu-me perceber o nível inicial dos 

alunos, ajudando-me a delinear os objetivos que deveria seguir, nas palavras 

de Gonçalves et al. (2010, p. 47) ajudou-me a “recolher informação para 

estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos no sentido do seu 

desenvolvimento”. Contudo, como referi anteriormente, não foi uma tarefa fácil 

na fase inicial, uma vez além da falta de prática na observação, ainda não 

conhecia bem os alunos e tinha de conjugar o ato de dar aula e controlar a 

turma com o ato de determinar as reais capacidades dos alunos. 

A avaliação sumativa surgiu no final de cada unidade temática, de forma a 

realizar o balanço final e de forma a constituir uma síntese das informações 

recolhidas relativamente ao desenvolvimento das aprendizagens e 

competências definidas por cada área curricular. Esta foi umas das tarefas 

mais difíceis durante o ano de estágio, pois tratou-se de atribuir um número a 

cada aluno, de forma justa e com rigor, sem qualquer tipo de influência. Neste 

sentido foi necessário um ajuste preciso de todos os instrumentos e parâmetros 

ao nível dos alunos, consolidando uma consonância entre os conteúdos 

ensinados, avaliados e os objetivos de aprendizagem.   

A avaliação sumativa surgiu sob diferentes formas, tendo em conta o tipo 

de modalidades abordadas. No caso dos jogos desportivos coletivos, a mesma 

foi idealizada sob a forma de jogo formal, enquanto no caso da Natação, do 

Atletismo e do Judo, em momentos de competição formal e no caso da 

Ginástica, de forma individualizada onde cada aluno deveria apresentar a sua 

sequência num momento único.  

Além do domínio cognitivo que engloba as habilidades motoras, a aptidão 

física e o conhecimento teórico, ao longo das aulas foi também avaliado o 

domínio atitudinal comportamental que representa a participação efetiva dos 

alunos, a postura, comportamento e participação nas atividades de crédito. O 

conhecimento teórico foi avaliado através de testes escritos no final de cada 

período, contudo e ao longo das aulas, fui colocando os alunos a assumir 

outras funções em que demonstrassem o seu conhecimento, não só através de 

perguntas constantes para testar o conhecimento teórico, mas também como 

árbitros e agentes de ensino onde pudessem demonstrar esse conhecimento.  
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Por fim, sinto que desenvolvi um conjunto de capacidades inerentes ao 

ato de avaliar e levo comigo presente o domínio dessas capacidades. Mais 

ainda, considero que a avaliação deve ser uma base para o professor refletir 

acerca do seu trabalho e deve ser entendida como a busca de uma constante 

melhoria.  
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5. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÕES COM A 

COMUNIDADE  
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Esta corresponde a uma das áreas que é caracterizada pela promoção de 

iniciativas de sucesso educativo, reforçando o papel do professor e da 

disciplina de EF na escola e com a comunidade local. Desta forma, cada 

núcleo e cada EE procurou desenvolver e envolver-se num conjunto de 

iniciativas, no sentido de promover a integração na comunidade escolar, 

procurando sempre construir as suas ações como mais-valias para a escola e 

todos os elementos que a compõem.  

Vi-me então envolvida na organização de um conjunto de atividades e 

como colaboradora em outras, não só na vertente desportiva, mas também na 

mais burocrática, da qual a escola e os agentes envolvidos fazem parte.  

A participação em todas estas componentes permitiu o desenvolvimento 

de uma relação com o departamento e colegas de EF, mas também com toda a 

escola, uma vez que fizemos questão de envolver todos esses agentes. A nível 

pessoal, adquiri competências em algumas vertentes, que não possuía, 

ultrapassei dificuldades, dei uso às minhas potencialidades e reforcei 

conhecimentos em áreas às quais não havia grande envolvimento da minha 

parte. Foi um processo de envolvimento e desenvolvimento para a minha 

pessoa, que contribuiu para a minha evolução enquanto EE e futura docente de 

EF. 
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5.1. Direção de Turma – Só uma vertente burocrática do ensino? 

Ao nível da Direção de Turma, a interação neste campo foi concretizada 

através do acompanhamento de algumas atividades de direção de turma do 

PC, nomeadamente as reuniões de DT, o processo de contabilização de faltas 

e seu posterior registo no programa dos alunos e as reuniões de Conselho de 

Turma para atribuição de notas. É de frisar que estas são somente algumas 

das atividades do DT com as quais contatei diretamente. Também destaco o 

facto de o meu PC ser o DT da minha turma (10ºA) pelo que trabalhei 

diretamente com ele no desempenho das funções referidas anteriormente. 

O papel de um DT tem uma particularidade fundamental pois, segundo o 

Artigo 41º, Lei nº51/2012, 5 de setembro, é este que “(…) enquanto 

coordenador do plano de trabalho da turma, é particularmente responsável pela 

adoção de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à 

promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhes articular a 

intervenção dos professores da turma e dos pais e encarregados de educação 

e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas 

comportamentais ou de aprendizagem.” Assim, é percetível que as funções de 

um DT são de cariz administrativo, pedagógico e disciplinar, no entanto 

centram-se nitidamente na primeira, nomeadamente na coordenação, 

planificação, controlo e avaliação.  

Além destas componentes, o DT deve ser, particularmente, um professor 

capaz de promover um relacionamento com os alunos, colegas, corpo não 

docente e EE. Deve ser também tolerante, compreensivo e firme nas suas 

decisões, embora com alguma elasticidade para não correr o risco de ser 

intransigente, agindo depois de forma menos adequada ou até ser injusto. 

A minha primeira tarefa enquanto auxiliar do DT recaiu na análise, 

construção e organização do dossier de turma. Neste dossier constam as 

fichas de caracterização dos alunos entregues e preenchidas na primeira aula, 

os documentos de relação com a turma, um documento com os contatos de 

todos os EE e alguns modelos e fichas existentes na Coordenação dos 

Diretores de Turma da ESL que vão sendo acrescentados ao longo do período. 

Posteriormente, como já foi supracitado, as minhas funções consistiram na 
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constante atualização de faltas dos alunos, elaboração e entrega de 

comunicados e solicitações aos EE e assistir a diversas reuniões. 

A necessidade de gestão de relações humanas entre os alunos e os 

pais/EE, ou seja, entre escola e família, devido a algumas particularidades 

existentes na turma (assiduidade e comportamento) e de alguns alunos em 

específico, conduziu à necessidade de contatos presenciais e telefónicos 

frequentes com os EE. Outros assuntos pontuais foram resolvidos pelo DT e, 

em alguns momentos, tive a oportunidade de intervir nesse sentido, obtendo 

alguma liberdade para lidar com situações mais preponderantes, encontrando 

algumas estratégias para as colmatar. 

Em suma, o DT representa a imagem da escola perante os pais, 

desempenhando um papel de intermediário entre eles e os outros professores 

dos seus educandos. Assegura um acompanhamento individual dos alunos, 

atuando junto das entidades de orientação educativa para estas desempenhem 

com eficácia o pepel de apoio aos alunos. A vertente burocrática é exatamente 

isso: uma questão burocrática necessária para fazer o acompanhamento dos 

alunos ao longo do ano escolar (e muitas vezes de forma contínua durante o 

período em que frequentam a escola), permitindo assim que o DT atue da 

forma mais adequada perante as situações que se lhe apresentam, dando um 

cunho mais pessoal à sua função. 
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5.2. Desporto Escolar e Atividades Desportivas Escolares – Um Meio 

de Envolvimento 

O Desporto Escolar constitui uma das vertentes de atuação do Ministério 

da Educação e Ciência com maior transversalidade no sistema educativo, 

desenvolvendo atividades desportivas de complemento curricular intra e 

interescolares dirigidas aos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas3.  

A ESL desenvolve as suas atividades ao primeiro e terceiro níveis de 

participação, respetivamente, as Atividades Desportivas Escolares (ADE) e 

atividades físicas e desportivas, com ou sem enquadramento federado, através 

dos Clubes Desportivos Escolares (CDE), nomeadamente o Laranjeiras Clube. 

A minha participação na escola, a este nível, ficou marcada pela 

organização do Corta-Mato, Mega Salto e Mega Sprinter, da Taça 3D, do 1º 

Torneio Inter-Escolas de Badmínton, na participação do School Volei, Super 

Taça Escolar e nas Jornadas da Juventude. 

 

5.2.1. Corta-Mato Escolar e Megas 

Este é um projeto de caráter nacional levado a cabo pelo Ministério da 

Educação através da Direção Geral de Educação/Desporto Escolar, em 

parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo e com os Serviços de 

Desporto, com o principal objetivo de cativar as crianças e jovens para a prática 

desportiva, especificamente para o atletismo, rentabilizando os recursos 

espaciais, materiais e humanos das escolas com enorme facilidade devida às 

poucas exigências intrínsecas à sua organização. Estas provas contemplam 

várias fases: local, regional e, por fim, nacional. Entre todas as competições 

escolares e desportivas que estão sob a alçada da Direção Regional de 

Educação, a ESL implementou durante o presente ano letivo, o Mega Sprinter, 

o Mega Salto e o Corta-Mato Escolar. 

De forma que todos os estagiários passassem pelas diferentes funções 

organizativas e auxiliares de um evento desportivo, em Departamento ficou 

decidida a divisão igualitária dessas mesmas funções para todas as ADEs 

                                                           
3
 Programa do Desporto Escolar 2013-2017. 
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previstas na organização, ficando cada núcleo responsável pela organização 

de um dos principias eventos.  

O Mega salto foi a primeira atividade divulgada na escola, organizado por 

um dos professores do Departamento de EF e no qual assumi funções de juiz, 

juntamente com os restantes colegas. Começou logo aqui a nossa primeira 

atividade conjunta onde desempenhei algumas funções que, embora não 

fossem da minha área de competência, faziam parte do meu rol de 

conhecimentos. 

A minha atividade colaborativa não se ficou por aqui, acabando a minha 

intervenção por auxiliar numa das grandes atividades desta escola, 

nomeadamente o Corta-Mato escolar, cuja organização ficou a cargo dos meus 

dois colegas de núcleo. Independentemente da minha função, acabei por 

também organizar um pouco deste evento que foi alvo de uma dinâmica e 

envolvimentos excecionais. O principal objetivo foi renovar o conceito da 

atividade, tornando-a prazerosa aos olhos dos alunos, pelo que surgiu a ideia 

de se organizar um “Color-Mato”, também designado “Corrida Colorida”, que é 

um tipo de corrida conhecido internacionalmente e que move muitas pessoas. 

Depois de resolvidas algumas questões de logística, a proposta foi aprovada 

em Departamento e pela escola e contou com a ajuda imediata dos 

professores do DEF. 

A ideia e a promoção/divulgação da atividade foram fatores fundamentais 

para a crescente participação dos alunos e os feedbacks foram bastante 

positivos em relação à ideia e à dinâmica desenvolvidas. Foram elaborados 

vários cartazes, todos eles com mensagens e ideias apelativas, a faixa 

principal foi exposta à entrada da escola a divulgar o evento e todos os 

professores foram responsáveis por reunir e inscrever o maior número de 

alunos possível.  

 

“Seguidamente e antes das férias de Natal decorreu o Corta-Mato 

escolar, em que os responsáveis tiveram a ideia de organizar uma 

prova semelhante à “Color Run”, designada de “Color Mato”. Esta foi a 

prova de maior visibilidade até ao momento e alvo de uma divulgação 

mais proeminente. Aqui posso afirmar com toda a certeza que o nível de 
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adesão foi elevadíssimo graças ao nosso empenho em invocarmos o 

maior número de alunos possível para tal.” 

(Relatório das atividades) 

 

A atividade do Corta-Mato surgiu na fase final do período escolar, 

acabando por se tornar um pouco esgotante para nós, estagiários, o que gerou 

alguma pressão sobre o nosso trabalho, principalmente devido ao “atrevimento” 

de realizarmos uma prova diferente. Apesar de tudo, a dinâmica do evento foi 

estruturada de forma simples e eficaz, para que todos os professores 

soubessem facilmente que função desempenhar. Da minha parte, além de 

auxiliar na organização do evento, à minha responsabilidade ficou o 

ajuizamento da prova, nomeadamente o controlo de voltas e supervisão dos 

colegas que assumiam as mesmas funções. 

Ao contrário do que estava programado nos anos anteriores, em que a 

prova decorria simplesmente no recinto do Complexo Desportivo, este ano, o 

percurso também incluiu as imediações da Escola, pois encontramos mais 

interessante alongar a prova, variando o espaço e o percurso, que acabou por 

se tornar mais irregular, e fundamentalmente fazer do espaço escolar uma 

parte da prova, uma vez que é através da escola que a atividade é promovida. 

Os alunos foram agrupados por escalões etários, correndo em períodos 

diferentes, o que permitiu aumentar o nível de competitividade e assim motivar 

mais alunos, contribuindo para o sucesso da prova. Não só apelando à vertente 

competitiva, muitos dos alunos participaram apenas pelo convívio e pela 

novidade da prova, o que é igualmente uma atitude positiva e demonstra que 

dão importância à participação além da vitória e ao seu bem-estar.  

O Mega Salto foi já uma atividade organizada por mim e pelo professor 

Fernando Melo, com o qual dividi as tarefas a desenvolver para a organização 

do evento. Para a promoção do mesmo foi também elaborado um cartaz e feita 

alguma dinamização por parte de todos os envolvidos e também dos 

professores de EF da escola.  

A atividade em si foi gerida por mim, onde recaiu a responsabilização por 

todo o material envolvido bem como pela organização e distribuição dos 

recursos humanos. Para esta atividade não houve participação de todos os 

representantes do DEF, no entanto contei com a colaboração dos alunos do 
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curso de desporto da escola que contribuíram enormemente para o 

desenvolvimento das atividades e todos os imprevistos que surgiram foram 

prontamente resolvidos. Não obstante o desenvolvimento da atividade foi 

positivo e nível de adesão superior aos restantes anos, destacando a forma 

positiva com que toda a atividade se desenvolveu.   

 

“O meu envolvimento nesta atividade, bem como o meu contributo no 

Corta-Mato escolar foi realmente compensador e trouxe bastantes 

benefícios na minha atuação enquanto professora de EF, mas também 

enquanto elemento envolvente da escola. O desporto é realmente uma 

força muito positiva e, aqui, serviu como elo de ligação entre toda a 

comunidade escolar, a começar pela adesão e envolvimento dos alunos 

da escola, passando pelo clima de festividade e pela colaboração de 

todos (…).”  

(Relatório das atividades) 

A minha participação em todos estes eventos, independentemente de 

assumir uma função mais ou menos preponderante e/ou importante, foi, sem 

dúvida, uma mais-valia para a minha etapa de formação inicial, uma vez que 

planear, organizar e participar neste tipo de eventos é uma função inerente a 

qualquer professor de EF. Toda e qualquer expetativa que pudesse ter 

inicialmente foi, sem dúvida superada, pois não consegui prever o número de 

tarefas e papéis necessários a assumir para desenvolver as referidas 

atividades. Vi-me empenhada em várias e diferentes tarefas, tanto de vertente 

burocrática, como de gestão humana e material que exigiram uma revisão e 

atenção constantes. Foi espantoso e gratificante ver todo o DEFD ser movido 

para a realização dos referidos eventos e, ainda mais surpreendente perceber 

que a quantidade de colaboradores foi insuficiente para assegurar todas as 

funções, surgindo a necessidade de envolver também os alunos dos cursos de 

desporto da escola. Assim, todos os passos pelos quais passamos, desde 

conseguir patrocínios, a organizar e distribuir todas as funções das provas, 

bem como assumir essas funções, até garantir a presença dos bombeiros, 

foram importantes para perceber a complexidade de um evento deste género.  

“O desenvolvimento destas atividades proporcionou-me uma maior 

proximidade com a comunidade escolar, sobretudo, com os alunos. 
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Além disso contribuiu em grande escala, para desenvolver as minhas 

capacidades cooperativas, organizacionais, criativas e comunicativas. O 

trabalho em equipa teve destaque, não só para reforçar laços com os 

colegas de núcleo e de Departamento, mas para aprender a envolver-

me com as pessoas, a conseguir perceber métodos e formas de 

trabalho, a compreender como colaborar com outros, a conhecer os 

meus pontos fortes e fracos neste âmbito.” 

(Relatório das atividades) 

 

Destaco com importância o sentido de responsabilidade, organização e 

colaboração/cooperação de que fui alvo e que consegui desenvolver, 

apontando-os agora como mais um importante ponto positivo adquirido nas 

minhas características enquanto professora de Educação Física. Mas destaco 

ainda mais, a recompensa que obtive pelo meu esforço e dedicação em 

proporcionar grandes momentos através destas atividades, demonstrada 

através da confiança que os Serviços de Desporto (principalmente eles) 

depositaram em todo o trabalho (meu e da Andreia), convocando-nos para 

futuras atividades, nomeadamente ajuizar a Fase Regional do Mega Salto. Isto 

só demonstra que além de estar a crescer como profissional da área, todo esse 

crescimento está a reverter em algo que outros vêm como positivo e bom. 

 

5.2.2. Torneio Taça 3D 

Este torneio surge no âmbito das ADE, cuja organização e dinamização 

ficou a cargo de um dos professores do DEFD com a colaboração dos 

estudantes estagiários de ambos os núcleos. 

Com o objetivo de combater os problemas de indisciplina crescentes 

nesta escola, canalizando os esforços dos alunos para uma ocupação racional 

e benéfica dos seus tempos livres e, ao mesmo tempo, desenvolver hábitos de 

vida saudáveis e ativos bem como fomentar valores e princípios que só o 

desporto pode proporcionar, o coordenador do D.E. da ESL, juntamente com 

uma equipa representada por ambos os núcleos de estagiários, previamente 

escolhida por si, propôs o desenvolvimento de um conjunto de atividades que 

destinam a esse efeito.  
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O planeamento das atividades ficou decidido durante as primeiras 

reuniões efetuadas no início do ano letivo, onde foram propostas um conjunto 

de atividades que envolvessem todos ou a maioria dos alunos da escola, tendo 

em conta a realidade da mesma.  

Tendo em conta a experiência de anos anteriores, o coordenador do DE 

evidenciou a indisciplina e a falta de motivação e resposta/adesão que impera 

na ESL, fatores preponderantes para muitas das nossas decisões. Contudo e, 

tendo obtido alguns resultados com uma das atividades desenvolvidas no ano 

transato, o coordenador propôs manter a Taça 3D que envolvia alunos do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário em campeonatos distintos e com 

oportunidade de participar em 3 modalidades distintas, nomeadamente o 

Voleibol, o Futebol e o Badminton. Como forma de colmatar os fatores menos 

positivos que surgiram no ano anterior, como as desistências e a participação 

em determinadas modalidades específicas, surgiu a necessidade de alterar 

tanto o regulamento como a forma de apresentação das modalidades. Assim, 

ao invés de se realizar cada modalidade separadamente (primeiro futebol, 

depois voleibol e por fim badminton), tendo em conta que muitas equipas não 

compareciam para o voleibol e nenhuma delas para o Badminton, intercalamos 

as modalidades coletivas, dando pontos negativos a cada equipa que não 

comparecesse numa delas. Ainda, só teriam direito a ir ao pódio aquelas 

equipas que participassem nas 3 modalidades. A duração da atividade foi 

programa para o decorrer do primeiro e segundo períodos, cuja data foi 

cumprida com bastante eficácia, permitindo a concretização de todos os jogos 

previstos e com tempo para se realizarem jogos em atraso (adiados). Este fator 

foi também possível devido ao facto de não haver aulas às quartas-feiras à 

tarde, horário destinado ao desenvolvimento das ADE, possibilitando deste 

modo o uso das instalações para a ocorrência de duas modalidades em 

simultâneo – uma no interior, outra no exterior – alternando o ano de 

escolaridade, ou seja, se o ensino básico estivesse no pavilhão, o secundário 

estaria ao ar livre e vice-versa.  

Em comparação com o ano anterior, o nível de adesão foi menor (menos 

equipas em competição), contudo a manutenção das mesmas foi duradoura 

mas ainda com algumas desistências.  
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Os objetivos que pretendíamos desenvolver, apenas foram aplicados nas 

equipas que participaram até ao final e foram capazes de compreender o 

espírito e a dinâmica pretendidos bem como o benefício das atividades. É 

visível a necessidade de uma continuidade e procura de melhoria das 

atividades de forma a envolver cada vez mais alunos e durante mais tempo. 

Para todos nós, que nos envolvemos na organização deste projeto foi evidente 

que continuar ou parar o desenvolvimento das atividades iria ser 

completamente indiferente para grande parte dos alunos da escola, contudo a 

nossa preocupação vai além da sucesso da escola e sendo mas direcionada 

aos alunos, ao seu desenvolvimento e crescimento, não só a nível físico mas 

também social e pessoal, além de oferecermos a muitos deles a oportunidade 

de praticarem desporto, situação que não lhes é possível fora da escola, como 

foi destacado nos objetivos a que nos propusemos a atingir 

Foram também sugeridas outras atividades, tendo em conta os dias 

comemorativos ligados ao desporto, à deficiência (atividades de desporto 

adaptado) e à saúde e natureza (atividades desportivas ao ar livre) que, no 

entanto, não foram levadas a cabo, algumas por serem um pouco ambiciosas, 

outras devido à necessidade de haver algum consenso e aceitação por parte 

de todos os professores envolvidos.   

Numa análise final desta atividade, apesar de não ter havido reunião final 

do grupo responsável pela promoção das atividades, depois de vários diálogos, 

concluo que o problema central se centra na motivação dos alunos, que resulta 

da longevidade da atividade. Do meu ponto de vista, a organização de 

competições pontuais seria mais apelativa para a comunidade estudantil e não 

seria tão maçador, concretizando uma adesão muito maior. 

 

5.2.3. Super Taça Escolar 

A Super Taça Escolar é uma iniciativa promovida pelo DEF da Escola 

Secundária das Laranjeiras, com o apoio do Laranjeiras Clube, que visa 

promover a prática de atividade física entre alunos das três Escolas 

Secundárias de Ponta Delgada, nomeadamente Antero de Quental, Domingos 

Rebelo e Laranjeiras, através da participação em competições formais de 
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diversas modalidades nucleares da Disciplina de EF (Basquetebol, Futebol, 

Voleibol, Ginástica e Atletismo). Os principais objetivos deste evento passaram, 

acima de tudo, por proporcionar aos alunos uma competição autêntica e 

harmoniosa integrada no seu processo de formação, para além de incutir 

valores morais através do convívio e companheirismo que daqui resultam.   

Este ano decorreu a XIX edição da SuperTaça Escolar, cuja organização 

ficou à responsabilidade do núcleo II e que contou com a 

participação/colaboração de todos os representantes do DEFD. Além destes, 

foram também mobilizados alunos do curso Tecnológico de Desporto e Curso 

Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, funcionários, árbitros 

profissionais e outros membros de apoio à organização e às comitivas 

escolares. Neste sentido auxiliei no ajuizamento de algumas provas de 

atletismo e, posteriormente, em outras atividades que se apresentaram 

necessárias. 

Coube a cada escola selecionar e preparar um conjunto de alunos, 

matriculados nas respetivas instituições, para competir em representação das 

mesmas nas diferentes modalidades. Foram duas manhãs e duas tardes de 

alta intensidade em que os eventos desportivos se destacaram como centro 

das atenções das três escolas envolvidas e das comunidades educativas. De 

salientar que a nossa escola conquistou o segundo lugar na classificação geral, 

tanto na categoria masculina como na feminina, o que não acontecia há alguns 

anos. Mais especificamente, dentro de cada modalidade, as escolas 

convidadas não foram páreo para a nossa no atletismo e na ginástica (tanto 

masculino como feminino) e também no futebol feminino onde conseguimos um 

primeiro lugar.  

Foi mais uma atividade do DEFD que destaco pela positiva, tanto a nível 

organizacional, devido à sua estrutura consistente conquistada ao longo dos 

anos, desde a sua primeira edição, como a nível humano pela capacidade de 

juntar um grupo de pessoas num convívio desportivo vivido máximo.   

 

5.2.4. Núcleos de Atividade Desportiva: Badmínton e Gira-Vólei  

Logo na fase inicial do EP, surgiu a oportunidade de abrirmos um núcleo 

de atividade desportiva, através do Laranjeiras Clube que, apesar de não ser 
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reconhecido como um clube desportivo integrado na escola, está ligado a 

instituições educativas.  

Após uma pequena sondagem sobre a preferência de modalidades na 

escola, descobri que os alunos tinham uma inclinação para o Badmínton e 

inclusive alguns deles tinham feito parte do respetivo núcleo no ano transato. 

Para agravar a situação, não estava prevista a continuidade deste núcleo no 

presente ano, uma vez que a professora responsável não se encontrava a 

lecionar mais na ESL, tendo aberto outro núcleo noutra escola. Aproveitando 

todos estes fatores, eu, juntamente com a minha colega de núcleo Andreia, 

aproveitamos esta oportunidade e agarramos o projeto também no sentido de 

expandirmos a nossa vertente desportiva.  

O facto de a Andreia já ter competido nesta modalidade foi um fator 

positivo ao nível do conhecimento teórico-prático, aliado ao meu currículo 

enquanto treinadora, embora não desta modalidade.  

Este projeto foi promovido, inicialmente junto das nossas turmas, com as 

quais tínhamos contacto direto e das quais conseguimos um conjunto de 8 

alunos. Mais tarde a divulgação passou por outras turmas e alunos que já 

haviam competido na modalidade, efetuada tanto por nós como pelos alunos já 

constituintes do núcleo, conseguindo juntar um total de 20 atletas. Este número 

foi reduzindo exponencialmente devido a algumas desistências, contudo e com 

a promoção da atividade conseguimos algumas entradas, terminando o ano 

com 18 atletas no núcleo. 

O núcleo desenvolveu um trabalho semanal de 2 treinos de uma hora e 

meia cada, aliados às atividades de promoção e competições que fomos 

organizando e nas quais fomos participando.  

Uma vantagem que retiramos da gestão deste núcleo foi o facto de nos 

envolvermos com a Associação de Badmínton de São Miguel (ABSM) que foi 

incansável e nos ajudou na promoção da atividade não só na escola, como fora 

dela sendo um fator contributivo para o desenvolvimento da referida atividade, 

bem como dos nossos atletas que acabaram por se tornar federados, por 

competir nos torneios organizados pela ABSM e por se relacionarem com 

outros atletas federados.  

Ainda na vertente desportiva e desta vez por intermédio de um colega 

nosso de profissão, recentemente mestre, surgiu também a oportunidade de 
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dar treinos de Gira-Vólei através da Associação de Voleibol de São Miguel, 

numa ou mais escolas primárias da zona de Ponta Delgada. Tendo já uma 

horário bastante preenchido, optei por apenas integrar um núcleo na Escola 

Primária de São Pedro, também conhecida como Escola Primária da Mãe de 

Deus, novamente ao lado da minha colega Andreia. Desta vez, a atividade foi 

dirigida a crianças entre os 6 e os 10 anos, situação com a qual me senti 

bastante à vontade, uma vez se centravam na faixa etária à qual dei treinos de 

futebol durante duas épocas desportivas. A carga horária também constituiu 

dois treinos semanais de uma hora, com uma atividade organizada pela 

Associação de Voleibol de São Miguel (AVSM), uma vez por mês.  

A relação criada e expandida durante todo o ano letivo com a população 

em causa fomentou uma proximidade e integração únicas com a comunidade 

desportiva. Por outro lado permitiu desenvolver um pouco mais uma vertente 

do treino que eu já possuía, contudo em modalidades distintas daquela à qual 

estou habituada e com faixas etárias diferentes, obrigando-me a estudar 

formas de abordagem e métodos de treino relativas à melhor lecionação das 

mesmas. 

 

5.2.5. Sarau 

Este ano letivo, após alguma discussão numa reunião de Departamento, 

ficou decidido que iriamos realizar o II Sarau escolar da ESL como 11ª 

atividade do Plano Anual de Atividades (PAA). Este foi a atividade que fechou o 

ano escolar, com um espetáculo que envolveu quase todas as turmas dos 

diferentes anos letivos tanto para participar como para auxiliar na organização, 

vários professores de EF e outros auxiliares de ação educativa.  

Toda a organização do Sarau ficou à responsabilidade de uma das 

professoras do DEFD, à qual dou nota bastante positiva por todo o trabalho e 

pelo resultado final que culminou num espetáculo imenso.  

Como refiro na minha reflexão final relativa a esta atividade:  

 

“Após várias conversas relativas à organização do Sarau, percebi que a 

grande preocupação da professora recaía sobretudo em envolver os 

pais e mostrar-lhes que os seus filhos e, no geral, todo o grupo escolar 
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têm uma relação forte entre si e com a comunidade. Foi uma forma de 

lhes mostrar que a escola realmente se preocupa com a formação e 

desenvolvimento dos seus alunos enquanto pessoas que são capazes 

de conviver entre si, além do trabalho que realmente fazem durante o 

ano letivo.” 

(Reflexão II Sarau escolar) 

 

Ainda neste tema, cada turma teve direito a uns minutos de “fama” onde 

demonstraram as suas habilidades e, no final, todos (escola e pais) se juntaram 

para uma coreografia final, o que tornou este mais um momento de 

envolvimento da comunidade e relação entre estes e escola. 

A preparação para o Sarau começou no início do terceiro período, 

momento em que começamos a treinar coreografias e a planear todos os 

esquemas que iriamos apresentar.  

Logo após a primeira reunião de departamento, mal soubemos da 

existência do Sarau, eu e a Andreia decidimos participar com as nossas turmas 

em conjunto, num momento de dança e noutro de ginástica de saltos. Para o 

primeiro, optamos por não construir uma coreografia desde o princípio, 

adaptando a que realizamos no Sarau no final do ano passado na FADEUP.  

 

“A coreografia de dança foi sofrendo adaptações ao longo dos ensaios, 

uma vez que só tínhamos 3 rapazes a participar no Sarau. As referidas 

adaptações mantiveram o teor do que pretendíamos transmitir, pelo que 

foram muito bem aplicadas.” 

(Reflexão II Sarau escolar) 

 

Na parte da Ginástica, oscilamos um pouco na preparação, porque houve 

um momento em que pensamos em desistir pois os nossos alunos não 

compareciam aos treinos.  

 

“Depois de disponibilizarmos o pouco tempo livre que tínhamos para 

conseguirmos programar os treinos para o Sarau e preparar um 

esquema que transmitisse “espetáculo”, fiquei um pouco desiludida com 

a falta de respeito e consideração dos nossos alunos pelas ausências e 

por nem se darem ao trabalho de avisar ou justificar as mesmas. 
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Desanimei bastante pela hipótese evidente de não participarmos com o 

esquema de ginástica, até que surgiu uma luz ao fundo do túnel e a 

professora responsável pela organização do evento deu um raio de 

esperança e conseguiu-nos alguns alunos para andarmos com o 

esquema para a frente.” 

(Reflexão II Sarau escolar) 

 

Como é visível no excerto acima transcrito, destaco alguns pontos 

negativos que recaem na falta de motivação dos alunos e desrespeito pelos 

colegas e professores envolvidos em todo o projeto. Numa fase inicial, todos 

eles (de ambas as turmas) demonstraram uma forte vontade em participar no 

Sarau, contudo aos poucos, foram desistindo e deixaram de comparecer aos 

treinos. Por outro lado, enalteço a relação e inter ajuda de alguns professores 

que se preocuparam em encontrar alunos que substituíssem aqueles em falta e 

também em auxiliar nos treinos. 

Desta vez não estive envolvida na organização desta atividade, contudo 

passei por um papel organizativo diferente que obrigou a conjugar várias 

vertentes. Foi quase como preparar uma peça de teatro em que tivemos de 

escrever um guião, planear todas as cenas de forma coordenada, treinar todos 

os atores envolvidos e, no fim, assistir ao produto final, esperando que tudo 

resultasse dentro das expetativas. 

 

“Fiquei muito orgulhosa de ter tomado a iniciativa de participar no 

Sarau, sabendo de todas as responsabilidades que iriam recair sobre 

mim e sobre a sua preparação. Fiquei orgulhosa da dedicação daqueles 

que compareceram aos treinos desde o início até ao dia S(arau). Fiquei 

orgulhosa por chegar ao final e os alunos nos agradecerem por termos 

feito isto por eles. Senti-me realizada.” 

(Reflexão II Sarau escolar). 

 

5.2.6. A Escola do Pauleta 

 Trabalhar, procurar e estar sempre disponível para qualquer aventura 

desportiva onde possamos atuar, dá frutos.  
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Depois de decidir a minha permanência em São Miguel, para o próximo 

ano letivo, no sentido de realizar o programa Estagiar L, com a ajuda do Diretos 

dos Serviços de Desporto de São Miguel, entrei em contacto com a Escola de 

Futebol Pauleta para propor a minha candidatura a estágio, que foi negociada e 

aceite. Após este primeiro contacto fui convidada para auxiliar a treinar os 

escalões de Sub-7 e Sub-9 no Pauleta, também como forma de ambientação à 

sua forma de trabalho.  

Esta foi mais uma excelente oportunidade de trabalhar com profissionais 

do desporto, sobretudo na minha área, onde aprendi a incutir uma parte mais 

pedagógica no treino que também permite uma transmissão para a escola e 

vice-versa. A escola do Pauleta tem um estilo próprio de ensino que não recai 

exclusivamente na parte competitiva, contribuindo para o crescimento dos 

atletas enquanto pessoas de valores no treino, na escola e em casa. Voltar a 

pôr em prática os aspetos do treino, aliados a alguns ideais de ensino foi 

importante para me fazer crescer mais um pouco enquanto professora.  

Dentro dos poucos meses que estive na escola do Pauleta, pude 

cooperar em vários torneios dos escalões supracitados, nomeadamente no 

último e mais importante deles todos, o Pauleta Azores Soccer Cup (Sub-13), 

no qual fiz parte da organização. As últimas semanas de preparação para o 

torneio foram extenuantes, mas o resultado foi bastante positivo e o nível 

organizacional muito superior ao que alguma vez assisti. Foram convidadas 3 

equipas estrangeiras – Paris Saint-Germain, Barcelona FC e New England 

Rush Soccer Club – Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal e 

Sport Lisboa e Benfica e ainda duas equipas das ilhas dos Açores, além das 

duas equipas que representaram a Escola de Futebol do Pauleta. Só a escolha 

dos clubes permitiu uma adesão enorme de pessoas interessadas, não só 

locais, como dos respetivos países que cada clube representa.  

Ainda a presença da comunicação social, de representantes desportivos, 

do governo e outros de renome, demonstrou a trabalho e empenho para que 

este torneio fosse visto com grande qualidade e prova de que é possível 

oferecer um ambiente desportivo de excelência. Tanto o jogo de 3º e 4º 

lugares, como a final foram transmitidos em direto e acompanhados por 

centenas de pessoas.  
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O torneio teve duração de dois dias (fim-de-semana), durante os quais fui 

responsável pela alimentação das equipas e de todo o Staff envolvido no 

Torneio. Todos os papéis atribuídos a todos os representantes do clube foram 

essenciais para que tudo corresse da melhor forma, o que só demonstra que 

mesmo não estando numa função de destaque ou presença, temos de 

trabalhar de forma sincronizada para que nada falhe.  

Acima de todas as competências que adquiri e todo o ensinamento que 

me transmitiram (e eu também transmiti), o que levo desta experiência é a 

relação pessoal que conquistei com todos os meus colegas de trabalho, 

diretores do clube e atletas. Fui rapidamente integrada na equipa e, ao longo 

dos dias, fui ganhando o respeito e a amizade de todos, pela minha pessoa e 

pelo meu trabalho.  

Este foi um aspeto importante e positivo que contribuiu para o meu futuro 

profissional, uma vez que a partir do próximo ano letivo/competitivo farei parte 

integrante da equipa técnica da Escola de Futebol Pauleta, desempenhando 

diferentes funções, desde gestão e secretariado a técnica desportiva e 

monitora de alguns escalões de futebol. Esta oportunidade surgiu pelo 

desempenho e devoção que apresento no meu trabalho, que agradou não só 

aos representantes do clube, mas também a todos aqueles que anteriormente 

me acompanharam desde o início do ano e me encaminharam em várias 

direções, a nível profissional e desportivo. Efetivamente, irei trabalhar num 

ambiente familiar contribuindo não só para as funções que vou desempenhar 

como para facilitar as relações com atletas e colegas de trabalho na medida em 

que já me conhecem e à minha forma de trabalhar e vice-versa.     
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6. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  
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No decorrer do Estágio Profissional, deparei-me com diversos desafios 

para os quais foram encontradas soluções, quer em grupo quer 

individualmente. No entanto, somente esta ajuda não foi suficiente e, por isso, 

no sentido de procurar colmatar algumas dificuldades sentidas em 

determinadas áreas procurei participar em algumas formações, bem como 

alargar o meu repertório desportivo.  

A área de desenvolvimento profissional engloba precisamente atividades 

e vivências importantes na construção da competência profissional, que vão 

permitir o seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o 

sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à 

inovação.  

Começo por frisar a ação de formação de Dança oferecida por uma 

colega do DEFD, iniciativa que valorizo pelo interesse em ajudar os colegas 

que muitas vezes não abordam esta modalidade porque sentem que não são 

capazes de o fazer. Sabendo de antemão a minha falta de aptidão para as 

danças, foi do meu interesse imediato participar nesta ação de formação e 

assim relembrar alguns conhecimentos adquiridos em anos anteriores.  

Esta ação de formação teve como propósito central ensinar estratégias de 

abordagem de vários géneros de dança, recorrendo a exercícios dinâmicos e 

que envolvessem a interação com toda a turma. Posteriormente foram referidos 

alguns passos simples desses mesmos estilos, mas com alternativas sugeridas 

por nós participantes. Daqui surgiu uma coreografia.  

Embora esta formação não tivesse tido grande adesão (apenas os EE e 

um professor do departamento participaram), para mim foi uma mais-valia ter 

comparecido, pois além dos conhecimentos que adquiri, tive um momento 

importante de convívio e estreitamento das relações interpessoais com todos 

os participantes. 

Uma outra formação da qual tirei bastante proveito foi a dada pelo 

professor Fernando Melo no sentido de oferecer aos estagiários um leque de 

exercícios úteis e aplicáveis nas aulas de atletismo. Esta formação decorreu 

numa única manhã, na qual participamos e ainda pusemos em prática algumas 

formas de exercitação. Mais uma vez, tive oportunidade de incrementar o meu 

repertório para as aulas de Educação Física, desta vez no âmbito do atletismo. 
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Não só através da escola, mas também fora dela, tive oportunidade de 

realizar duas formações. A primeira proporcionada pela Associação de Voleibol 

de São Miguel, no sentido de me tornar Formadora de Gira-Vólei e a segunda 

pela Associação de Atletismo de São Miguel, da qual obtive o nível de juíza 

estagiária na modalidade. Ambas as formações permitem-me participar nos 

respetivos eventos, tanto na vertente da formação de atletas como de 

ajuizamento de provas.  

Estas formações referidas anteriormente vieram aumentar e renovar o 

meu conhecimento em cada uma das modalidades de forma a alargar a minha 

intervenção no âmbito do desporto. 

Finalmente, o PFI foi um projeto de trabalho de caráter individual que teve 

como referência a perceção do estado inicial/atual do EP, servindo também 

como instrumento orientador da atividade que iria ser desenvolvida. A 

elaboração do PFI exigiu uma reflexão aprofundada sobre a minha pessoa, as 

minhas capacidades e expetativas e ainda uma reflexão sobre a escola e toda 

a sua estrutura física e de organizacional.  

Todas estas foram ações essenciais que proporcionaram a aquisição de 

novos conhecimentos e, noutras situações, serviram simplesmente para 

relembrar conceitos importantes da atividade docente. Isto porque, atualmente, 

ser professor exige uma renovação constante do conhecimento, aliado à nossa 

capacidade evolutiva de encontrar soluções para problemas constantes da 

prática. Seguindo o pensamento de Hamze (2011), o professor do século XXI 

precisa de ser um profissional da educação, com espírito aguçado e muita 

vontade para aprender, razão pela qual o seu processo de formação se torna 

cada vez mais veemente para responder às exigências do mundo 

contemporâneo com competência e profissionalismo. Além disso, a formação 

do professor cria um elo entre a profissão e a construção da identidade do 

educador ao formalizar a dinâmica social do seu trabalho docente (Guimarães, 

2004). 

É com base na continuidade da nossa formação, seja ela através da 

escola ou por meios externos à mesma, seja através de formação específica ou 

do diálogo com colegas experientes, ou seja na reflexão constante da nossa 

ação e da nossa prática, que poderemos adquirir capacidades para constituir 

um ato educativo com criatividade e inovação.   
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A profissão de docente é um “renovar-se” todos os dias e foram estas 

características, embora ainda não na sua plenitude, que consegui desenvolver 

e reunir, a par de um conjunto de capacidades e conhecimentos que me vão 

permitir, futuramente, ser uma professora capaz de proporcionar meios de 

ensino e aprendizagem eficazes, capaz de ser pró-ativa, capaz de criar, 

relacionar, argumentar e participar no espaço escolar e que procura constante 

inovação e conhecimento no sentido de me formar e formar aqueles com quem 

interagir. Além disso, toda a formação que tive ao longo do ano, seja através da 

prática pedagógica e toda aquela que adquiri por outras vias, fizeram-me 

perceber que existem determinadas áreas em que necessito de adquirir ou 

aperfeiçoar as minhas competências, como foi o caso do atletismo, e desta 

forma poder efetuar a minha intervenção de forma apropriada. Do mesmo 

modo, percebi que até ao momento, os conhecimentos teórico-práticos que 

adquiri são inevitavelmente insuficientes para fazer frente às mais diversas 

variáveis educativas e que a formação contínua é um excelente complemento e 

fator de atualização de conhecimentos relativamente à formação inicial.   
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7. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 
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Chegada ao fim de mais uma etapa importante da minha vida, olho para 

trás com a certeza de que levo daqui muitas notas positivas, quer a nível 

pessoal, quer a nível profissional.  

Este foi um ano marcante, resultado de muitas lutas, muitas tristezas, 

muitas felicidades e, sobretudo, muitas decisões. Foi o culminar de cinco anos 

de formação que resultaram num único ponto convergente – sou professora de 

Educação Física.  

A oportunidade de cumprir um sonho, um desejo a nível profissional que 

exige um conjunto de vivências e experiências inúmeras, deixa sem dúvida a 

sensação de dever cumprido.  

O confronto com a realidade de ensino foi uma experiência rica em 

momentos inesquecíveis, desde a ansiedade inicial, ao primeiro contato com a 

turma, ao planeamento e lecionação das aulas, à organização de atividades, ao 

relacionamento e contato com a escola e outros docentes. São recordações e 

experiências que, boas ou más, serviram para aprender, crescer e delinear o 

meu verdadeiro caminho que, neste momento, se deparou com uma nova 

estrada para percorrer. Cada tomada de decisão, cada ação, cada erro e 

reajuste ajudaram-me a perceber que na formação do professor é importante 

que este reconheça que o seu local de ação não se limita à sala de aula e que 

este pode desempenhar um vasto conjunto de funções dentro da escola.  

Uma das experiências mais gratificantes que levo comigo é a relação que 

criei com os alunos ao longo do ano, não só da minha turma, mas todos 

aqueles com quem interagi, desde o núcleo de badminton, aos que 

participaram nas atividades criadas por mim e pelos meus colegas. Sentir que 

contribuí para o seu crescimento e que não me limitei a transmitir 

conhecimentos em vão, deixa-me ciente que não fui apenas mais uma pessoa 

na vida deles, que fui alguém que se preocupou com o seu desenvolvimento, 

com as suas necessidades, transmitindo-lhes valores, sentido de 

responsabilidade e cooperação, bem como outras ferramentas necessárias 

para a vida em sociedade. Deixa-me ciente que, efetivamente, fui uma 

professora.  

Agora, terminado um sonho, só resta continuar a caminhar para começar 

outro.     
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Anexo 1 – Plano de aula de Futebol 
 

Professor: Ana Cristina Paiva 

Sessão nº: 97 e 98 

Aula n.º 6 e 7 de 9 

Ano: 10º 

Turma: A 

Data: 25 - 03 – 2014   

Hora: 8h30 

Duração: 90’ (80’ tempo útil) 

Nº de Alunos: 12 

Espaço: Ar livre (Pavilhão) 

Unidade Didática: Futebol 

Função Didática: Exercitação  

Material: 12 Bolas; Sinalizadores; cones grandes (8) coletes (3 cores); apitos 

Objetivos da aula: Desenvolvimento e aplicação dos conteúdos táticos da cobertura ofensiva e defensiva, em situação de jogo formal 5x5. Aplicação dos conteúdos técnicos (Passe/receção, drible, finta, desarme, interceção e 

remate) em jogo formal 5x5.  

 

Parte TP Objetivos comportamentais Situações de aprendizagem Componentes Críticas Organização professor/alunos 

In
ic

ia
l 

3’ Conversa com os alunos acerca dos objetivos da aula. 

5’ 

Os alunos realizam ativação geral, 

visando a preparação do organismo 

para a aula.  

 

Os alunos desenvolvem alguns 

conteúdos táticos (ocupação 

racional do espaço e marcação 

individual) e finalização com remate 

de cabeça. 

Golo de cabeça 

Duas equipas de 5 elementos, com auxílio de 2 jokers, trocam a bola entre si, 

lançando a bola com as mãos. Ao fim de 10 lançamentos consecutivos, um dos 

jogadores da equipa deve finalizar na baliza adversária, obrigatoriamente de 

cabeça e após passe de um colega. 

Equipa com posse de bola 

“Joguem mais afastados” 

“Ofereçam linhas de passe à esquerda e 

direita do colega com bola” 

“Desmarquem-se/Procurem espaços vazios” 

 

Equipa sem bola 

“Pressionem o adversário com bola” 

“Marcação individual” 

“Joguem mais juntos/Fechem as linhas de 

passe” 

Duas equipas de 5 elementos 

Dois Jokers 
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20’ 

Os alunos com posse de bola, em 

situação de 3x1+Gr, criam linhas de 

passe ao portador da bola, 

progredindo em direção à baliza. 

 

Os alunos sem posse de bola, em 

situação de 3x1+Gr, realizam 

marcação individual ao portador da 

bola dificultando a sua progressão. 

 

Os alunos desenvolvem conteúdos 

técnicos do passe/receção, drible, 

finta, desarme, interceção e remate.  

GR + 1 + (2) x GR + 1 – Cobertura ofensiva 

Numa campo delimitado e com duas balizas, a equipa com posse de bola 

beneficia da ajuda de dois Jokers, possuindo assim superioridade numérica de 2 

jogadores. A meio do terreno de jogo existe uma linha - denominada linha de 

segurança - que deve conter, atrás da mesma, um jogador da equipa em posse 

de bola. Antes de ir para golo, a equipa tem de realizar 3 passes para o jogador 

atrás da linha de segurança. A equipa que defende só pode transpor essa linha 

quando os 3 passes forem realizados. 

Ataque  

“Jokers jogam sempre à frente do jogador 

central” 

“Ocupa o espaço vazio”  

“Joker conduz ou recebe a bola na linha final 

para cruzar” 

“Passes rápidos, para aproveitar a ausência 

do adversário” 

 

Defesa 

“Defende sempre o portador da bola” 

“Coloca-te entre a bola e a baliza” 

“Obriga o adversário a colocar a bola nas 

laterais” 

 

25’ 

A equipa atacante, em situação de 

4x2+GR, abre espaços em função do 

ganho da bola, trocando a bola em 

progressão para a baliza, formando 

um estrutura em losango aberto.  

 

A equipa defensora, em situação de 

4x2+ GR, encurta espaços em função 

da perda de bola, formando 

estrutura em losango fechado.  

 

O aluno, em situação de 4x2+GR 

realiza apoio ao colega com bola, 

oferecendo linha de passe, ou realiza 

apoio ao colega que pressiona o 

portador da bola, fechando linhas de 

passe. 

1. GR + 2 +(2) X 2 + GR – Cobertura ofensiva/defensiva 

Num campo delimitado e com duas balizas, a equipa com posse de bola 

beneficia da ajuda de dois jokers, possuindo assim superioridade numérica de 2 

jogadores. Os jogadores da equipa atacante devem realizar 3 passes entre si (no 

mínimo, um dos passes deve ser feito com um dos jokers) antes de poderem 

marcar golo. A equipa defensora deve impedir o ataque adversário, podendo 

ganhar a bola a qualquer jogador, incluindo os jokers.    

2. Meínho 3x1 – Cobertura ofensiva 

Os restantes alunos realizam meiinho de 3x1. Num espaço quadrado, 3 

jogadores trocam a bola entre si através do passe, enquanto o jogador que se 

encontra no centro tenta recuperar a bola. O jogador com bola deve ter sempre 

duas linhas de passe (uma de cada lado), o que obriga os restante colegas a 

movimentarem-se par ao espaço vazio.  

Ataque 

“Afasta dos colegas” 

“Troca de posições” 

“Manter as diagonais” (formação em 

losango) 

“Passa e desmarca para a baliza” 

 

Defesa 

“Aproxima dos colegas”  

“Só um jogador pressiona o portador da 

bola” 

“Apoio posicionado atrás do colega” 

“Apoio, desloca-te e reposiciona-te rápido” 

 

Meínho 

“Desloquem-se mais rápido” 

“Duas linhas de passe ao portador da bola” 
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25’ 

Os alunos realizam jogo formal 5x5 

com posicionamento tático em 

losango, aplicando os princípios 

ofensivos da penetração e cobertura 

ofensiva, e os princípios defensivos 

da contenção e da cobertura 

defensiva.  

Jogo 5x5 

Os alunos realizam jogo formal de 5x5. Os 2 alunos que ficam de fora 

desempenham as funções de árbitros, alterando com os colegas.  

Ataque 

“Passa para o espaço vazio à frente do 

colega” 

“Desmarca-te” 

“Não estejam parados” 

“Afastem-se do colega com bola” 

 

Defesa 

“Marcar o portador da bola” 

“Fechem os espaços” 

“Coloca-te entre a bola e a baliza” 

2 Equipas de 5 elementos 

2 Árbitros 

Final 2’ Retorno à calma. Arrumação do material 
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Anexo 2 – Unidade Didática de Futebol 
 

 
Unidade Didática Futebol 

 

Período 2º Período 

 

Mês out. mar. abr. 

 

Dia 17 13 20 25 1 

Temas Conteúdos/Aulas 1 2/3 4/5 6/7 8/9 

R
el

aç
ão

 c
o

m
 b

o
la

 

Passe 

AD 

I/E E E 

AS 

Receção/controlo I/E E E 

Condução  I/E E E 

Finta I/E E E 

Remate I/E E E 

Posição defensiva   I/E E 

Desarme/interceção   I/E E 

Organ. 
ofensiva 

Penetração I/E E E 

Cobertura Ofensiva   I/E E 

Organ. 
Defensiva 

Contenção I/E I/E E 

Cobertura Defensiva   I/E E E 

Cultura desportiva 
Caracterização   X X X   

Regulamentos   X   X X 

Conceitos Fisiológicos 
Condicionais 

Estes conteúdos serão abordados em todas as 
aulas Coordenativos 

Conceitos Psicossociais 
Psicológicos 

Estes conteúdos serão abordados em todas as 
aulas Sócio-afetivos 
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Anexo 3 – Cartaz Mega Salto 
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Anexo 4 – Cartaz I Torneio Inter Escolas de Badmínton 
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Anexo 5 – Tabela de Registo de dados de TEM 
 

Observação Vídeo 1 (Aluno X)  

1’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc NCMC CMA NCMT NCMT 

2’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMT NCMT NCMT NCMT NCMT NCMT 

3’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMT NCMT NCMT NCMT NCMT NCMT 

4’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMT NCMT NCMT NCMT NCMT NCMT 

5’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMi NCMi NCMT NCMT NCMT NCMi 

6’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMT NCMT NCMT NCMT NCMT NCMT 

7’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMT NCMi CMA NCMT CMA CMA 

8’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMT CMA NCMT NCMT NCMT CMA 

9’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMi NCMT NCMe NCMT NCMT NCMT 

10’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA NCMe NCMe  NCMc NCMc NCMc 

11’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc 

12’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc NCMe 

13’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe  NCMe NCMe NCMe NCMc NCMc 

14’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc CMA NCMe NCMe CMA 

15’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA CMA CMA CMA CMA CMA 
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16’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA NCMi NCMi CMA CMA CMI 

17’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMi CMA CMA CMA NCMi NCMi 

18’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMI NCMc NCMc NCMc NCMc NCMi 

19’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc CMA NCMt CMA CMA 

20’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA CMA NCMt CMA NCMe CMA 

21’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe NCMt NCMe NCMe NCMt NCMt 

22’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMI CMI NCMi NCMi NCMi NCMc 

23’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc 

24’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMe NCMe NCMe NCMe NCMe 

25’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc 

26’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMi  NCMi NCMi NCMi NCMi NCMi 

27’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMe NCMi NCMi NCMi NCMi 

28’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMi NCMi NCMe NCMe NCMc NCMc 

29’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc NCMc NCMc NCMf NCMc 

30’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc CMI CMA NCMe NCMe NCMe 

31’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe NCMe NCMe NCMe NCMe NCMe 

32’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 



XXVIII 
 

NCMf NCMe NCMe NCMe CMA CMI 

33’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMe  NCMe NCMe NCMe NCMe 

34’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe NCMe NCMe NCMe NCMc CMA 

35’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe NCMe NCMe NCMe CMI CMA 

36’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA NCMe NCMe CMA NCMe NCMe 

37’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe NCMe NCMe NCMe NCMe NCMe 

38’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMI NCMc NCMe NCMe NCMi NCMc 

39’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMi NCMi NCMi NCMi NCMc NCMc 

40’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMi NCMi NCMi NCMi NCMe 

41’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc 

42’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc NCMc NCMe NCMe NCMc 

43’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc NCMt 

44’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe NCMe NCMc NCMc NCMe CMA 

45’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA NCMe CMA NCMt CMA CMA 

46’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMt CMA NCMt NCMe CMI CMA 

47’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA NCMt NCMe CMA CMA NCMe 

48’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe CMA CMA CMA NCMe NCMt 
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49’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA NCMe CMA CMA CMA NCMe 

50’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMt NCMt CMA NCMe NCMe NCMe 

51’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA NCMt NCMt NCMe NCMt NCMt 

52’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe NCMe NCMe NCMe NCMe NCMe 

53’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMe NCMe NCMe NCMe NCMc NCMc 

54’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc NCMc 

55’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc CMA CMA  NCMe CMI CMI 

56’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc NCMe CMA NCMt NCMt NCMt 

57’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA NCMe NCMt CMA CMA NCMe 

58’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA NCMe CMA CMA CMI CMI 

59’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMc CMA NCMe NCMe CMA CMA 

60’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

NCMt NCMe CMA CMA CMI CMI 

61’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA NCMc NCMc NCMe CMA NCMe 

62’ 10’’ 20’’ 30’’ 40’’ 50’’ 

CMA CMA CMA NCMt NCMe NCMe 

Legenda: CMA: Comportamento Motor Apropriado; CMI: Comportamento Motor Inapropriado; CMAJ: 

Comportamento Motor de Ajuda; NCM: Não Comportamento Motor (NCMi: Interím; NCMe: Espera; 

NCMf: Fora da tarefa; NCMt: na tarefa; NCMc: Cognitivo.   
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Anexo 6 – Notícia de participação em Formação de Escolinhas  
 

 

 

 



XXXI 
 

 

 

 

 

 

 


