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RESUMO 

Este documento é o culminar de uma etapa, e por este motivo a primeira 

grande frase que se pode ler é: "quanto ao futuro, não se trata de prevê-lo, mas 

de torná-lo possível", porque depois da realização do meu Estágio Profissional 

e do Relatório de Estágio, chegou o momento de encerrar esta etapa, e 

procurar e responder a novos desafios na profissão que eu escolhi. A redação 

deste documento permitiu-me refletir, analisar e reviver, através das palavras, 

todo o meu caminho até aqui, reconhecendo a importância das aprendizagens 

teóricas adquiridas na minha formação, e que confrontei durante este ano 

letivo, enquanto professora estagiária numa escola da cidade do Porto. Será 

um relato sobre as dificuldades, desafios e as vivências únicas e diárias, que 

ocorreram dentro e fora do espaço de aula, com todos os elementos do meio 

escolar, permitindo-me assim apreender o processo de transformação pessoal, 

bem como da construção daquela que poderá ser a minha identidade 

profissional. O documento está organizado em seis grandes capítulos: o 

primeiro é a Introdução; o segundo, debruça-se sobre o enquadramento e 

dimensão pessoal; no terceiro, descrevo o enquadramento institucional; no 

quarto, descrevo o enquadramento operacional, estando este subdivido em três 

áreas, organização e gestão do ensino e da aprendizagem, participação na 

escola e relação com a comunidade, e desenvolvimento profissional; no quinto 

capítulo, apresento o estudo que realizei, no âmbito da educação física 

inclusiva, onde procurei conhecer a opinião dos professores sobre a educação 

física e a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais; no sexto 

e último capítulo, despeço-me através de uma carta, que encerra um ciclo e 

apresenta as minhas intenções para o futuro que quero tornar possível. 
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ABSTRACT 

This document is the culmination of a phase, and for this reason the first phrase 

that can be read is: "As for the future, it is not about predicting it, but about 

making it possible", because, after the conclusion of my Professional Internship 

and the Internship Report, it is time to close this stage, and seek and respond to 

new challenges in the job I have chosen. The writing of this document allowed 

me to reflect, analyze and relive, through words, on my journey to this point, 

recognizing the importance of the theoretical learning acquired in my training, 

which I utilized this school year, as a trainee teacher in a city school of Porto. 

This will be an account of the unique and daily difficulties, challenges and 

experiences that occurred inside and outside the classroom, with all the 

elements of the school environment, allowing me to learn the process of 

personal transformation, as well as building what may become my professional 

identity. The document is organized into six major chapters: the first is 

Introduction; the second focuses on the personal dimension and framework; in 

the third, I will describe the institutional framework; in the fourth, I’ll describe the 

operational framework, being subdivided into three areas, organization , 

management of teaching and learning, participation in school and community 

relations, and professional development; in the fifth chapter, I present the study 

I carried out in the context of inclusive physical education, where I tried to 

understand the opinion of teachers about physical education and the inclusion 

of students with special educational needs; in the sixth and final chapter i 

conclude through a letter that demonstrates a full cycle and presents my 

intentions and future plans. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este documento intitulado de Relatório de Estágio Profissional (REP), foi 

elaborado após a realização do Estágio Profissional (EP) na Escola Básica e 

Secundária Rodrigues de Freitas (EBSRF) durante o ano letivo 2017/2018. 

Segundo Ponte (2002), o EP visa o desenvolvimento de competências no 

campo de ação da prática letiva e na participação na atividade da escola, numa 

perspetiva de aperfeiçoamento profissional permanente nos domínios científico, 

didático, pedagógico e relacional.  

Esta foi a etapa final da minha formação inicial de professora que valida a 

aquisição de competências para o exercício da profissão, no âmbito do 

Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(MEEFEBS), da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

O relatório tem por finalidade a “construção de narrativas sobre as nossas 

próprias histórias de vida pessoal profissional (...) dessa necessidade de cada 

um se encontrar a si próprio como modo de adquirir uma maior consciência do 

seu trabalho como educador”, tal como afirma Nóvoa (2004, p. 5), a redação 

deste documento permitiu-me refletir e analisar as decisões que tomei e as 

suas consequências para mim enquanto professora e para os meus alunos 

enquanto destinatários das minhas ações. Será um relato sobre as 

dificuldades, desafios e as vivências únicas e diárias, pelas quais passei 

durante todo o ano letivo, dentro e fora do espaço de aula, com alunos, 

docentes e não docentes, e através da redação deste documento consegui 

apreender o processo de transformação que passei, que me permitiu iniciar a 

construção da minha identidade profissional.  

O documento está organizado em quatro grandes capítulos, o primeiro 

debruça-se sobre o enquadramento e dimensão pessoal, através de uma 

reflexão autobiográfica e descrição do meu percurso até chegar a esta etapa, a 

análise das minhas expectativas iniciais confrontadas com a realidade que 

vivenciei na escola. No segundo, realizo o enquadramento institucional, 

nomeadamente o contexto de estágio, o contexto funcional da relação 

educativa com o contexto legal e institucional da minha formação.  Procurei 
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descrever o meio, as turmas em que lecionei, o núcleo de estágio e o grupo de 

educação física, elementos que foram determinantes para que esta jornada 

tivesse tanto de atribulada como de rica em novas oportunidades de 

aprendizagem. No terceiro, o enquadramento operacional, que está subdivido 

em três áreas, organização e gestão do ensino e da aprendizagem, que 

abrange o campo da realização profissional, uma análise e descrição das 

nossas decisões práticas com base nas conceções iniciais, sobre o 

planeamento, avaliação, que tomei ao longo do meu período de ação na 

escola; participação na escola e relações com a comunidade, que abrange as 

atividades não letivas, em que participei, desde o desporto escolar, torneios 

desportivos ou reuniões dos conselhos de turma; e por fim, a área, do 

desenvolvimento profissional, que contempla uma análise sobre o processo de 

reflexão e da investigação neste progresso que se pretende ao longo da 

carreira profissional. No quarto capítulo, apresento o estudo de investigação 

que realizei, na tentativa de procurar respostas para uma temática que me diz 

muito, e por isso considerei pertinente executar como forma de compreender e 

melhorar a minha ação, dada as condições e características do meu local de 

estágio. Termino com uma breve carta de despedida, com conclusões sobre 

este ciclo que encerro e com as perspetivas para o futuro.  
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

2.1. Apresentação da estagiária 

Enquanto seres humanos, vamos crescer e desenvolver-nos no nosso meio 

social e mantendo relações que influenciam o que nos vamos tornar. É um 

processo gradual de múltiplas influências que cada indivíduo vai tendo ao longo 

do seu percurso, que o levam, ele próprio a reinterpretar e a formar novas 

representações (Gomes, 2014). A mesma autora afirma ainda que, esta 

“socialização latente”, também designada de socialização antecipatória, é 

muitas vezes impessoal, informal e intencional, e adquire um papel de tal forma 

importante que tem responsabilidades no alargar das escolhas profissionais, 

influenciando as aprendizagens no decorrer de toda a formação.  

Aquilo que sou hoje é produto dos professores que marcaram o meu percurso, 

por bons e maus motivos, no entanto, foi na disciplina de educação física que 

me senti mais bem-sucedida porque não era sentenciada pelo meu 

desempenho e comportamento às restantes disciplinas. Este é o aspeto que 

mais alicia no desporto, a possibilidade de cada um poder ser o que quiser, 

quebrando assim julgamentos pré-concebidos.  

Neste seguimento, entrar no curso tecnológico desporto, foi mais um passo 

intuitivo no meu percurso, que me permitiu libertar e descobrir um mundo que 

não sabia que poderia vir a gostar tanto. No final do ensino secundário como 

qualquer adolescente, senti-me perdida sem saber qual seria o próximo passo 

a dar. Ter tido a sorte de encontrar professores excecionais durante estes três 

anos, possibilitou que percecionassem potencialidades e capacidades em mim 

para ingressar no ensino superior, e no final fossem os grandes responsáveis 

pois acreditaram mais do que eu, que poderia ser bem-sucedida no curso de 

Ciências de Desporto, na “muy nobre facultis” FADEUP.  

Entrei na faculdade decidida a não seguir para o MEEFEBS, porque desde 

sempre ouvi: “ensino não é uma boa opção, não vais conseguir exercer”, 

“queres ser professora? – com tom depreciativo”, “não há emprego para 

professores!”, senti em todas as vezes, o que as crianças sentem cada vez que 
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um adulto decide acabar com os seus sonhos. No terceiro ano de faculdade, 

estava indecisa entre o Mestrado de Atividade Física Adaptada e o MEEFEBS. 

Conversei com colegas, professores e percebi que a melhor opção para mim 

seria o ensino, porque a primeira opção não me concedia as respostas que 

precisava e que procuro para o meu futuro. Enquanto treinadora de boccia, no 

Sporting Clube de Braga, consigo preencher esta parte que também faz parte 

do projeto que quero para a minha vida, e por isso no MEEFEBS, iria crescer e 

desenvolver-me enquanto profissional da área. Escolher estagiar EBSRF, no 

Porto, permitiu-me fazer a ligação entre estas duas áreas de que gosto, uma 

vez que esta é uma escola de referência para alunos com deficiência visual.  

Até aqui, este texto reflete aquilo que sou, uma menina, perdida numa 

montanha de expectativas e sorrisos, com incertezas e medos plantados a 

cada esquina. Esta “socialização latente”, também designada de socialização 

antecipatória, é muitas vezes impessoal, informal e intencional, e adquire um 

papel de tal forma importante que tem responsabilidades no alargar das 

escolhas profissionais, influenciando as aprendizagens no decorrer de toda a 

formação. Este processo de reflexão permanente, que me permite 

compreender que o meu caminho é o produto das vivências, valores de grupos 

de referência e aos quais desejam pertencer, e que, de alguma forma, interfere 

na interpretação das novas aprendizagens (Dubar, 1997), e por este motivo, 

consigo agora reconhecer a importância das socializações antecipatórias, e a 

influência que estas aprendizagens podem ter nas transformações e 

atualizações daquilo que vou ser enquanto ser humano e profissional que 

pretendo ser.  

No ano anterior, lecionamos aulas de forma supervisionada, e vi nos meus 

alunos aquilo que eu, outrora vi nos meus professores de educação física (EF). 

Desde o ensino básico, os professores de educação física foram os que mais 

me tocaram, pela forma como transmitem conhecimento e relacionam com os 

alunos. É este modelo de referência, que quero ser para os meus alunos. 

Quero que vejam em mim um modelo e que consigam transportar os 

conhecimentos adquiridos para a sua vida, contribuindo se possível para a 

formação de seres humanos mais completos.  
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E porque não é fácil fazer uma autoanálise, creio que as minhas 

potencialidades e dificuldades enquanto profissional são consequência do que 

sou enquanto pessoa fora do contexto escolar. Acredito que a capacidade de 

comunicação, relação com os alunos, e de adaptação são algumas das 

potencialidades que consigo encontrar enquanto professora de EF. Como 

dificuldades, percebi que a falta de organização e dificuldade de gestão do 

tempo, poderiam ser prejudiciais para a minha ação e por isso tentei resolvê-

las ao longo dos dois primeiros períodos do meu EP.  Em situação de aula, 

tinha dificuldade em lidar com o insucesso dos meus alunos, mas também o 

meu. Pois como professora tentei potenciar os resultados de cada um deles, 

mas também tive que aprender a lidar com a minha falha. Foi necessário 

aprender a respeitar a falta de predisposição para a disciplina, admitindo que 

nem todos gostam e têm de gostar de desporto, tentei contornar estes conflitos 

individuais para tentar criar um grupo mais coeso. Sempre tive a consciente 

que o meu dever principal é ensinar, mas os alunos também só aprendem o 

que querem, e por isso tentei sempre fazer o que me foi possível para não 

desistirem de mim e da disciplina. Muitas vezes, as aprendizagens que 

passámos indiretamente, só são reconhecidas na posteridade, contudo alunos 

diferentes terão considerações diferentes sobre o que somos enquanto 

professores e sobre o trabalho que desenvolvemos.  

Por este motivo, o ano de estágio pedagógico foi o momento decisivo para 

aplicar e testar tudo o que aprendi durante os últimos anos enquanto aluna e 

estudante. Provavelmente foi também o momento mais difícil, Queirós (2014) 

defende que este é o momento do “choque com a realidade” e por isso tentei 

constantemente refletir e avaliando a minha ação e processo de ensino, tendo 

sempre encarado com responsabilidade a tarefa que me foi atribuída enquanto 

professora estagiária, responsável por intervir em pelo menos duas turmas. 

Consciente que enquanto professora integrante do corpo docente de uma 

escola, é necessário constantemente interagir com alunos de outras turmas 

que não as suas, e por isso serei observada, avaliada e julgada pelas ações e 

atitudes tomadas. 

“Nas últimas semanas, tenho percebido que muitas das características dos 

alunos, são decifradas nas entrelinhas das aulas, intervalos e momentos fora 
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da aula. Desde um aluno de uma turma de 8º ano, que tenta agredir um aluno 

mais novo, e eu sem saber como repreender o aluno em causa, tentei mostrar-

lhe a minha visão da situação. O mesmo aluno, quinze dias mais tarde, 

repreendeu as colegas de turma, por estarem a incomodar alunas do 6ºano.  

Ou ainda um aluno de 5ºano, questionar-me se seria professora na escola, e 

pedir-me para tirar algumas dúvidas porque iria ter teste a educação física. É 

este lado da escola, que neste momento estou a tentar absorver e observar, 

porque sinto que me ajuda a amadurecer enquanto pessoa e a professora que 

espero vir a ser para os meus alunos.”  

Diário de Bordo 22 – relativo à semana de 20 a 23 de Fevereiro de 2018  

É este sentido mais humano, que sempre valorizei naqueles que foram as 

minhas referências, e estas peripécias obrigaram-me a agir como professora, 

que tem responsabilidades perante a comunidade educativa. 

2.2. Expectativas em relação ao estágio profissional 

O EP foi o início da minha construção profissional, um caminho com 

contratempos e percalços, mas que no final consegui sempre regressar ao 

trilho que defini para este ano letivo. Uma das grandes dúvidas e inquietações 

que tinha em mim era a forma como conseguiria demonstrar as competências 

havia desenvolvido até aqui e que poderiam ajudar a evidenciar as minhas 

capacidades. Certa, que tentei não ser reprodutora de um qualquer 

conhecimento, mas sim um meio pelo qual os meus alunos encontram as suas 

respostas, através da curiosidade que tentei semear em cada um deles.  

Segundo Bento (2003), “Ensino não é simplesmente a transmissão e 

apropriação simples da matéria programática; é determinante para o 

desenvolvimento da personalidade dos alunos; dado que contém em si as 

bases para o seu comportamento moral, forja o seu pensamento, influencia 

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

disponibilidade para o empenhamento nas tarefas do dia-a-dia.” Esta citação 

pode definir o ponto de viragem na minha transformação. Esta fez-me perceber 

que tudo é mais do que só ensinar e mais do que ser só professora de 

educação física. Esta fase foi importante porque construi e reconstrui ideias 



 7 

que me ajudaram a aprender e compreender o que significa ser professora, e 

no final do estágio exista a melhor versão atualizada de mim.  

As expectativas para este ano letivo que indicarei foram centradas nas minhas 

turmas, e naquilo que procurei ser enquanto professora. Relativamente, à 

minha turma residente (TR) o 12ºano, era constituída por alunos que estavam e 

de certa forma ainda estão, numa fase da vida, em que consideram que podem 

e sabem tomar decisões de forma independente e que por vezes, o mundo 

apenas a conspirar contra eles. Demonstraram já possuírem opiniões muito 

marcadas e traços da personalidade bem definidos, defeitos e qualidades 

caraterísticas, realidade completamente oposta à turma partilhada (TP) o 

6ºano, pela tenra idade e fase de desenvolvimento que atravessam.  

Senti que a grande dificuldade que poderia ter, seria a falta de motivação por 

não me levarem a sério, pela proximidade de idades (5/6anos). Por outro lado, 

à partida foi é o último ano escolar deles, o que significa que já têm 11 anos de 

educação física e expressão física-motora, o que dificulta o processo de 

conseguir garantir o empenho na aula e o fator surpresa positivo que pretendo 

estimular. Na minha opinião neste ano de escolaridade, os alunos já não têm 

grandes expectativas em relação à disciplina, o que aumentou o nível de 

desafio para mim enquanto professora. Significou ainda que foi necessário 

abordar conteúdos mais complexos de modalidades que não dominava, o que 

me deixou menos confiante e me obrigou a trabalhar mais. Foram os mais 

duros e sinceros, e apesar de como professora ter conseguido ouvir as suas 

opiniões, nem sempre foi fácil gerir individualmente este tipo de situacionista. O 

facto de já possuírem uma maior maturidade e consciência corporal permitiu-

me abordar e trabalhar de uma forma mais exigente e diversificada, por 

exemplo, com a introdução de conteúdos táticos mais complexos.  

Enquanto núcleo de estágio partilhamos uma turma do 2º ciclo, com aulas 

lecionadas com dois ou três estagiários, e comparativamente com a minha TR, 

no início senti-me mais motivada e confiante para lecionar na TP. Esta é uma 

faixa etária com a qual me identifico, e por isso inicialmente senti-me mais 

preparada para intervir. No 2º ciclo, ensinamos as bases de quase todas as 

modalidades, e apesar de não ter sido mais fácil, senti que teria mais paciência 
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e capacidade para o fazer. No entanto, o comportamento, foi um fator 

determinante, e para esta turma tivemos que implementar várias estratégias 

para tentar resolver este e outros problemas. Com este ciclo de ensino, 

acredito que a missão do professor deve ser procurar que os alunos apreciem 

e aprendam com a disciplina de educação física, para tentar combater a 

possibilidade de quando crescerem terem atitudes como alguns alunos de 

secundário manifestam perante a disciplina, como não fazer aula de forma 

deliberada. Estes alunos comparativamente, com o extremo 12ºano, já 

demonstram ter mais expectativas e valorizam mais facilmente o papel do 

professor. São e foram alunos mais gratos e afetuosos, o que me motivou 

enquanto professora. No entanto, o fator evolução por não ser tão visível pela 

dificuldade de aquisição de competências motoras visto que iniciamos pela 

base das modalidades, tentamos sempre que possível garantir qualidade e 

quantidade de exercitação. Como objetivo extra-aula, considerei tentar recrutar 

alunos para o desporto escolar, pela capacidade que esta atividade tem, no 

estímulo do trabalho de equipa, socialização e desenvolvimento de 

competências motora tanto a nível técnico como tático, no entanto percebi, que 

a incompatibilidade e carga horária, centros de estudos e atividades que já 

praticam fora da escola, dificulta a participação nas atividades extracurriculares 

desenvolvidas pela escola.  

Procurei usar a criatividade como recurso para conseguir melhorar o meu 

desempenho nas tarefas que o EP implica. Segundo Wechsler (2001), um 

professor criativo deve estar aberto à novidade, a novas experiências, deve ser 

ousado, curioso, deve confiar em si próprio e, acima de tudo, tem de ser 

apaixonado pela sua profissão.  

Como professora estagiária, estive presente nos conselhos de turma e 

consegui compreender as tarefas que o diretor de turma necessita de realizar 

antes, durante e depois da sua reunião. Por outro lado, permitiu-me conhecer a 

realidade e conflitos que os restantes professores enfrentam, e a forma como o 

comportamento e desempenho dos alunos varia ou não em função das 

disciplinas.  
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Se pudesse estabelecer uma comparação entre mim e um qualquer objeto 

durante o meu EP, teria sido uma “esponja” que tentou absorver tudo aquilo 

que a escola me conseguiu dar, tentando retribuir a dobrar, e se possível, 

deixando a minha marca durante este ano letivo. Este foi o meu último ano de 

faculdade e, uma oportunidade única para sentir um pouco do que é ser 

professora, consciente de que num futuro próximo não o conseguirei repetir. 
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3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL   

3.1. Entendimento do estágio profissional  

O EP constitui-se como a unidade curricular de maior predominância no plano 

de estudos do MEEFEBS, segundo Cunha (2012) caracteriza-se como o 

culminar de um processo de formação que possibilita o domínio das 

competências que a profissão docente solicita, promovendo a formação da 

própria profissão, especificamente, de professor de educação física.  

O principal objetivo do EP é a “integração no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão” (Normas orientadoras do EP, 2107, pág.3).  

O EP “oferece aos futuros professores a oportunidade de imergir na cultura 

escolar nas suas diversas componentes, desde as suas normas e valores, aos 

seus hábitos, costumes e práticas que comprometem o sentir, o pensar, e o 

agir daquela comunidade específica” (Batista & Queirós, 2015, p.33).  

Esta fase da formação, corresponde à componente da Prática de Ensino 

Supervisionada (PES), ou seja, ao projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar. O projeto de formação tem como objetivo a 

formação do professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um 

professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em 

consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes (Normas orientadoras do EP, 2107, pág.2).  

O EP será o momento para sentir e confrontar todas as expectativas que 

indiquei anteriormente e para realizar o confronto entre a teoria e a prática. 

Durante 4 anos, adquiri competências teóricas e práticas, que me permitem ter 

suporte suficiente para realizar este estágio. No entanto, este conhecimento 

poderá ser transformado e refutado em função do contexto e realidade escolar.  
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O ano em que é realizado o EP, é para muitos, o último do percurso académico 

enquanto estudantes, por isso assumem um duplo papel, professores numa 

escola tendo a seu cargo turmas e alunos, e estudantes da universidade. Ponte 

(2011), descreve o ano de EP, como um ano que compreende essencialmente 

atividades no âmbito da prática letiva, da intervenção na escola e da relação 

com o meio, bem como outras atividades de carácter científico, didático e 

pedagógico. Descreve ainda as tarefas dos PE, afirmando que as atividades no 

âmbito da prática letiva consistem fundamentalmente na planificação de aulas 

e na sua condução pelo estagiário, bem como na reflexão sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e do ensino praticado.  

Este permitirá que cada um dos professores estagiários, forme a sua opinião e 

parte do que será como profissional, percebendo que metodologias e modelos 

deve adotar. Deve ainda permitir, a análise e reflexão das potencialidades e 

dificuldades que deverão ser mantidos ou melhorados após o EP, num projeto 

de formação individual a longo prazo.  

3.2. A escola como instituição  

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa (Porto Editora, 2017), escola é 

uma “instituição que tem o cargo de educar, segundo programas de planos 

sistemáticos, os indivíduos nas diferentes idades da sua formação; edifício 

onde se ministra o ensino; conjunto formado por alunos, professores e outros 

funcionários de um estabelecimento de ensino...”.  

A Escola enquanto instituição educativa pode ser considerada como resultado 

de processos históricos complexos e nunca neutros, da construção social, 

organização pensada e construída por grupos sociais dominantes num 

determinado momento, e de um espaço com funções explícitas, educar, 

socializar, ensinar e outras ocultas reprodução de classes sociais, dominação 

cultural das classes dominantes. As particularidades da escola provêm das 

suas características enquanto realidade social, comunidade e organização:  

• Como realidade social é necessário considerar na sua atuação a 

parte legal que a suporta; a estrutura administrativa em que se 

enquadra; os valores e atitudes que a sociedade reclama; 
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características pessoais, sociais, culturais e económicas que definem 

as suas componentes;   

• Como comunidade segue um enquadramento legal da lei base do 

sistema educativo e supõe a existência de diferentes pessoas com 

diferentes regras e necessidades, mas com interesses comuns no 

processo educativo.   

As escolas têm objetivos e metas claras a atingir, existindo a participação de 

toda a comunidade escolar. Elas estão organizadas por diversos “elementos”, 

que parecendo que estão isolados, cada um tem um papel ativo dentro da 

organização escolar, mantendo sempre a sua identidade. A realidade da escola 

atual é complexa e ambígua pois sofre constantemente influências externas, 

sofrendo pressões da sociedade, dos municípios e do próprio Ministério da 

Educação.   

De acordo com Schein (1992, cit por Carvalho, 2006), a cultura de uma 

instituição pode ser definida como “um padrão de pressupostos básicos, 

inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo, à medida que 

aprendeu a lidar com os seus problemas de adaptação externa e de integração 

interna, que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido.” 	

Apesar das influências do multiculturalismo serem cada vez mais significativas, 

existe ainda uma incoerência entre a retórica e a prática (Pereira, 2004). É 

cada vez mais preponderante que as instituições escolares fomentem uma 

cultura multicultural, como reposta para uma crescente heterogeneidade social 

da população não faz sentido a aplicação de um currículo monocultural em que 

os alunos são considerados todos os iguais.  

A escola deve promover uma intervenção pedagógica própria e distinta, 

adaptada a cada particularidade dos alunos, com vista à formação de cidadãos 

suficientemente aptos para serem cidadãos ativos na sociedade.   
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3.3. Escola Secundária Rodrigues de Freitas  

A EBSRF, está inserida no Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, no 

distrito do Porto. Contrariamente ao que acontecia no tempo dos nossos pais, 

os alunos que frequentam as escolas já não são obrigatoriamente alunos com 

residência próxima da escola. E por isso, cada vez mais as escolas são 

constituídas por elementos com diferentes experiências, vivências e 

possibilidades, condições que são influenciadas pelo meio e contexto em que 

estes estão inseridos fora da escola. O nosso agrupamento é constituído por 

escolas inseridas em contextos socioeconómicos baixos, o que aumenta a 

diversidade do meio escolar, e permite dar oportunidades, um local seguro e 

onde podem tentar ser diferentes e melhores. 

De acordo com o artº 5º do Decreto-Lei nº115-A/98, de 4 de Maio, um 

agrupamento é “o grupo de estabelecimentos de educação e ensino de um ou 

mais níveis e ciclos de ensino da mesma área geográfica que dispõem de 

órgãos de administração e gestão comuns”, ainda neste documento, no artº 6º, 

descreve que a formação destes agrupamentos deveria atender aos 

fundamentos: “favorecimento de um percurso sequencial articulado dos alunos 

abrangidos pela escolaridade obrigatória, considerado elemento essencial para 

a qualidade das aprendizagens; superação de situações de isolamento de 

estabelecimentos; reforço da capacidade pedagógica”.  

O agrupamento de escolas conta com 1575 alunos, sendo 923 destes alunos 

da EBSRF. A missão da escola e do aguamento, é combater a discriminação 

no acesso ao ensino e à pedagogia impessoal e universal, tendo como 

premissa básica o lema “Educação para todos”. Este lema pressupõe uma 

visão humanista de escola, enquanto espaço potenciador do desenvolvimento 

humano e da melhoria da qualidade da educação, vista como um direito 

fundamental do indivíduo.  

Desta forma, dada a heterogeneidade da população a nível socioeconómico, 

cultural e etário, além das ofertas educativas, dispõe ainda de recursos 

educativos, clubes, projetos e mantem parcerias e protocolos com diversas 

entidades, permitindo uma educação mais holística dos seus alunos.  
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O agrupamento é ainda reconhecido por ser de referência para alunos 

portadores de deficiência visual e de multideficiência, contando com um 

conjunto de docentes e técnicos especializados, capazes de responder às 

diferentes necessidades, indo assim ao encontro do ideal de igualdade de 

oportunidade de sucesso, respeitando a individualidade de cada indivíduo, sem 

que com isso desrespeite o enquadramento social e normativo. No que à 

Educação Especial diz respeito, esta escola apresenta 2 Unidades de apoio 

especializado para alunos com multideficiência e ainda contempla a presença 

de 21 alunos cegos/baixa visão. No total contabilizam-se 70 alunos com 

necessidades educativas especiais.  

Como já referi na primeira parte deste documento, o facto de esta ser uma 

escola de referência para a deficiência visual e multideficiência, aumenta as 

responsabilidades enquanto instituição, mas também a torna um local mais 

inclusivo e um espaço para todos.  

“Quando escolhi esta escola para a realização da componente de PES, percebi 

que sendo uma escola TEIP, com direito a diferentes tipos de financiamentos, 

torna-se essencial desenhar um plano de melhoria, com base nos recursos que 

são disponibilizados, com a obrigatoriedade de cumprir as responsabilidades e 

metas que foram definidas. Este plano, obriga a manter o agrupamento 

organizado, monitorizando procedimentos e resultados, conseguindo assim dar 

mais oportunidades de acesso e do sucesso aos alunos. A minha escolha 

prendeu-se em grande parte também por considerar que este agrupamento 

procura ser inclusivo, "Um mundo, com mundos por dentro", como foi definido 

pela diretora da escola, na reunião geral de professores desta semana.” 

Diário de bordo 1 – de 11 a 15 de Setembro de 2017 

Relativamente aos espaços desportivos disponíveis para as aulas de EF, a 

escola dispõe de quatro: dois ginásios, um pavilhão e um espaço exterior. Os 

dois primeiros que indiquei limitam o leque de modalidades que podem ser 

abordadas pelas dimensões ou materiais disponíveis, o que dificulta o 

cumprimento do programa. O último indicado, acaba por ser bastante versátil, 

quando as condições atmosféricas o possibilitam, pois tem dois campos dê 
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andebol e um de basquetebol, e ainda uma pista de atletismo de 50m. Este tipo 

de espaços facilita na execução de aulas com duas modalidades, como é o 

exemplo uma aula com basquetebol e atletismo. 

No entanto, três destes espaços desportivos interiores permitem albergar 

quatro turmas em simultâneo, o que é um aspeto positivo. Ainda que, esta não 

seja uma opção viável uma vez que normalmente estão entre quatro e cinco 

turmas em aulas de EF, e quando uma das turmas fica no exterior e as 

condições atmosféricas não permitem a realização da aula, a turma passa 

automaticamente a ocupar 1/3 do pavilhão desportivo, ficando assim três 

turmas no mesmo espaço, o que dificulta o bom decorrer das aulas. Surge 

ainda o problema de rotação quinzenal nas instalações, que implica o professor 

optar por lecionar, por exemplo, uma modalidade em vários períodos para 

rentabilizar o espaço desportivo necessário para a prática.  

Relativamente a estes aspetos que referi no parágrafo anterior, muitas vezes o 

lado administrativo e pedagógico, condiciona a aprendizagem. Os horários por 

exemplo, não são pensadas de forma a não ter mais do que quatro turmas por 

bloco de aulas, visto que em alguns blocos estão duas turmas, e noutros cinco. 

Numa turma com mais de 20 alunos, ter um terço, metade ou todo o pavilhão 

para uma aula influência o bom decorrer da aula, e a qualidade e quantidade 

de repetição.  

“Relativamente ao planeamento anual tem-me permitido trabalhar por 

quinzenas cada UD, o que facilita a lecionação dos conteúdos e o planeamento 

das aulas, porque existe sempre um fio condutor entre as aulas.”  

Diário de bordo 22 – de 20 a 23 de Fevereiro de 2018 

Por outro lado, as decisões ao nível do pedagógico, como por exemplo, as 

semanas dinamizadas pelas áreas disciplinares que normalmente condicionam 

o decorrer das aulas, ou o facto de não existir uma manhã ou tarde, sem aulas 

para nenhuma turma. Esta medida permitia que os torneios desportivos 

dinamizados pelo grupo de educação física, ou as atividades culturais, de 

outras áreas disciplinas não comprometessem aulas, muito provavelmente, 

haveria maior variedade e quantidade de atividades por período.  
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“No entanto, este ano letivo, os grupos-equipas iniciaram os treinos em 

Novembro e o horário de treino dos grupos-equipa está dependente do horário 

do professor responsável, o que dificulta ainda mais a conciliação com os 

horários dos alunos, pois não existe uma tarde ou manhã sem aulas, em que  

poderiam ser dinamizadas este tipo de atividades extracurriculares, bem como 

as atividades dinamizadas pelos grupos disciplinares.” 

Diário de bordo 25 – de 13 a 16 de Março de 2018 

Ao nível do material, apesar de não ter material em excesso, tem o suficiente 

para lecionar uma aula de EF. Embora exista material muito degradado, é 

consequência de os alunos não estimarem os materiais e os professores 

também não fomentarem este tipo de valores de preservação do material. 

Acredito que estes tipos de atitudes são culturais, e por isso devem ser 

implementadas estratégias de preservação do material.  

Dispõem ainda, de uma sala de psicomotricidade direcionada para alunos NEE, 

que é muito útil para desenvolver trabalho específico e ajustado às dificuldades 

dos alunos, ainda que se as capacidades motoras e os recursos humanos 

permitirem, considere que é importante que estes alunos participarem nas 

aulas de EF, como membro da turma que são. Porque a educação física, deve 

promover inclusão, e preocupar-se com a educação para a componente física e 

motora, mas sem esquecer a base prática da disciplina, que nos permite 

desenvolver capacidades cognitivas e sociais essenciais para o 

desenvolvimento íntegro e mais completo de cada aluno. E para a maioria dos 

alunos com NEE ao longo do ano, este foi o espaço predileto para a realização 

das suas aulas de educação física, privilegiando uma atividade mais 

terapêutica e de reabilitação, fugindo assim aos objetivos e fundamentos base 

da disciplina.  

3.4. Caracterização do núcleo de estágio 

O NE foi integrado por três estudantes da FADEUP, que ingressaram nesta 

faculdade para iniciar a sua formação em 2013. Apesar de sempre se terem 

conhecido, nem sempre as situações correram como era suposto, em contexto 

de estágio descobrimos diferenças e incompatibilidades que só surgiram 
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quando necessitamos de trabalhar em grupo. E se núcleo, significaria sermos 

um grupo, o ponto central e o suporte para este ano letivo, conseguimos 

romper as expectativas, e durante muito tempo não conseguimos ser nada 

disso uns para os outros.  Nesta fase, foi importante para mim tentar perceber 

como poderia alterar a minha postura em prol do grupo, reconhecendo que em 

certos momentos não fui compreensiva e justa como deveria. Numa das suas 

pesquisas Passos (1999), evidenciou a competência e possibilidade de 

melhorar o trabalho entre professores como forma de melhorar a intervenção 

individual e do grupo.  De acordo com Parrila e Daniels (2004), se todos os que 

fazem parte dos grupos cooperarem, compartilharão e serão responsáveis 

pelas decisões tomadas, pela qualidade do que é realizado, tendo sempre em 

conta que o sucesso deste trabalho está dependente das possibilidades e 

interesses.  

O facto de todos os estagiários estarem ligados ao treino desportivo, criou por 

diversas vezes antagonismos sobre o planeamento, gestão e organização das 

aulas que lecionamos em conjunto. Estar ligado ao treino, normalmente pode 

significar que para que o trabalho seja realizado, seja necessária uma maior 

capacidade de gestão do tempo, capacidade que demorei a dominar, e se 

todos tivéssemos trabalhado ao mesmo nível desde o início do ano letivo, 

muito provavelmente não teriam surgido conflitos e níveis de tensões tão 

elevados como aconteceu. O final do 2º período foi um momento de transição, 

pois começamos a trabalhar mais em prol das tarefas necessárias para o 3º 

período, uma vez que uma das UDs da TP, foi lecionada pelo todos os 

professores estagiários.  

Por outro lado, as vivências e experiências, pelas quais os três passamos até 

chegar este ano de estágio, influenciaram diretamente a forma como nos 

expressamos, relacionamos, e encaramos a crítica e a necessidade de 

mudança para o bem comum. Considero que demoramos muito tempo, para 

perceber qual era o espaço e posição do outro, e por isso o 3º período, foi um 

momento de transição na relação e ambiente dentro do NE.  
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3.5. Caracterização das turmas 

Nos próximos dois pontos, irei apresentar a turma residente e a turma 

partilhada, porque estive presente em todas as aulas, e muitas vezes este é o 

ponto diferenciador para poder ser considerada professora destes grupos de 

alunos. Mas durante o ano estágio, enquanto estagiários, assistimos e 

acompanhamos as aulas dos colegas do NE e da professora cooperante, e no 

meu caso, consegui acompanhar ainda que poucas, aulas de professores do 

GEF que me permitiram intervir na aula, tornando a minha experiência mais 

rica. Seria injusto, considerar que tive apenas 40 alunos durante este ano, 

quando conheci e acompanhei o crescimento de outros tantos, que apesar de 

não serem “meus”, deixaram também a sua marca nesta minha curta 

passagem pela escola. O facto de ter contato com diferentes anos de 

escolaridade, com diferentes desempenhos, atitudes e empenho na aula, 

permitiu-me estabelecer um ponto de comparação entre as turmas, e refletir 

sobre temáticas que nas minhas turmas por diferentes motivos não teria 

oportunidade de observar.  

3.5.1. Turma residente  

Começo este ponto, com um excerto do meu segundo DB, logo após a primeira 

aula com a minha TR.  

“Para a minha primeira aula, escrevi num papel, todos os pontos que queria 

abordar, porque um dos meus defeitos é falar demasiado depressa quando 

estou nervosa, atropelando grande parte das palavras que formulam uma frase. 

No dia da apresentação não me esqueci de nenhum ponto, mas pensar antes 

de falar cada palavra, significa que estava nervosa, desconfortável e 

demasiado preocupada com o que cada um deles poderia pensar de mim, 

certo?”  

Diário de bordo 2 – de 18 a 22 de Setembro de 2017 

A minha TR, do 12ºano, do Curso Científico Humanístico Ciências 

Socioeconómicas, foi ao contrário do que eu esperava o meu maior desafio. No 

papel de professora, nesta turma tive que tentar demonstrar outra 



 20 

personalidade e postura na aula, em que não me revia, mas foi o único 

caminho que encontrei quando percebi que a proximidade de idades e a minha 

postura inicial demasiado branda e afável, poderia trazer-me dificuldades, no 

controlo da turma e gestão das aulas. Apesar de ser constituída por 22 alunos, 

em EF, apenas participaram 15 alunos, 8 rapazes e 7 raparigas. E, se fui uma 

privilegiada pelo número reduzido de alunos, este foi um grupo que pela sua 

heterogeneidade me obrigou muitas vezes, a dar a volta ao que estava 

planeado, aos meus conceitos de bom e mau comportamento, respeito e 

desrespeito. As meninas, foram sempre aliadas, que mesmo depois dos testes 

de matemática, ou de um “furo” de uma aula, não deixavam de fazer a aula, e 

ser as primeiras a chegar. Mesmo as minhas duas estrelas, como 

carinhosamente as apelidei, que por motivos que muitos dos alunos da escola 

nunca vão compreender, já trabalhavam por turnos, em full-time, com 

responsabilidades fora da escola, porque não conseguiram terminar o ensino 

secundário no tempo certo, procuraram sempre justificar-se e ser sinceras. Não 

foram pontuais, não foram assíduas, e não tiveram bons resultados na 

disciplina, mas ainda assim, fizeram parte do meu caminho, e por isso foram 

igualmente importantes para mim e para a turma. Para caraterizar e descrever 

os rapazes precisava de mais duas folhas, precisei de conhecer e compreender 

cada um, para que muitas vezes a turma seguisse o rumo pretendido. Foi com 

eles, que precisei de ser mais dura, repensar conceitos sobre a minha ação e 

postura em aula, porque cedo perceberam que a minha fragilidade seria o bom 

humor e o meu sorriso fácil. Percebi o que pelo nível de entrega e interesse 

pelas aulas por parte destes alunos, impunha que o nível de desafio imposto 

por mim enquanto professora, se mantivesse elevado todas aulas, ainda que, o 

sucesso das atividades e exercícios propostos fosse altamente influenciado 

pelo estado de humor de cada um. Ou seja, contrariamente ao que observei 

em outras turmas do mesmo ano de escolaridade, consegui que nas várias 

modalidades, atingissem um nível elevado tanto no nível motor, como da 

compreensão do jogo e da cultura específica dessa mesma modalidade.   

Nenhuma destas caraterísticas foram reveladas nos dados recolhidos na ficha 

biográfica, elaborada pelo NE, que cada um deles preencheu na primeira aula 

do ano. Através desta pensei que poderia ficar a conhecer caraterísticas 
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individuais e diferenciadores entre eles, através das suas preferências, dados 

pessoais, vivências desportivas dentro e fora da escola, e hábitos de vida 

saudável. Todos estes dados de alguma maneira permitiram-me perceber que 

modalidades preferiam, qual a sua predisposição para a prática de atividade 

física, e foi uma surpresa 90% da turma ter respondido muita motivação e este 

ser comportamento imprescindível para as pessoas em geral, 80% já ter 

participado no desporto escolar, 90% ter indicado modalidades coletivas como 

modalidades que gostariam de abordar nas aulas ao longo do ano.  

Essa primeira aula, marcou o início de 10 meses, vividos numa montanha 

russa cheia de altos e baixos. Nesta aula, senti-me a responsável pela viagem 

de cada um, e por isso li todas as informações de segurança que escrevi numa 

folha A4. Percebi naquele momento, que tinha chegado o momento de ser a 

responsável por controlar a velocidade e manobras que poderiam variar e 

mudar com ou sem o meu consentimento. Durante esta viagem, algumas das 

minhas maiores inquietações, levaram-me a questionar se chegaríamos todos 

bem, mais completos e unidos, do que quando tínhamos começado, respostas, 

que foram respondidas afirmativamente, através do olhar inquieto das meninas 

e do abraço de grupos dos rapazes, acompanhado por palavras escritas e 

corações desenhados nas fichas de autoavaliação.  

Na primeira semana de aulas, decidi fazer uma pequena descrição e 

julgamento, com base no que observei e senti de cada um deles.   

“Primeiras observações: uns ficaram sentados o mais longe possível, olharam 

o tempo todo com ar desconfiando, como se estivessem a analisar cada 

palavra que dizia. Outros demonstraram-se disponíveis, desde o início, 

ajudando-me a decifrar certas ideias que são partilhadas pelo grupo em relação 

à sua experiência na disciplina. Reconheci timidez nuns, e falta de 

predisposição para a disciplina, noutros. Tenho ainda personalidades calmas e 

que demostram tranquilidade no meio, de alguns entusiastas e expressivos, 

com opinião vincada sobre quase todos os temas.” 

Diário de bordo 2 – de 18 a 22 de Setembro de 2017 
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Não falhei muito, e por isso, considero que foi uma privilegiada por ser 

professora destes 15 alunos, que desde a primeira até à última aula, foram 

sempre “eles próprios”, honestos, verdadeiros e frios quando não estavam 

totalmente contentes com as condições disponíveis. Acredito, que nos 

respetivos papéis, na relação professor-aluno, nenhuma das partes tentou 

parecer o que não era, e por isso foi possível construir uma relação, tal como 

apresenta Müller (2002), baseada em valores como a confiança, afetividade e 

respeito, ficando a cargo do professor orientar o aluno para o seu crescimento 

interno, através do fortalecimento das bases morais e críticas, renegando 

assim a preocupação dominante sobre os conteúdos que têm de ser dados. 

3.5.2. Turma partilhada 

Sobre os mais pequenos, a TP do 6ºano, foi de todas as turmas que 

acompanhei aquela à qual me senti mais ligada emocionalmente. Na TR, 

mesmo que fosse a docente da disciplina formalmente, este teria sido um ano 

de despedida, no entanto, no caso da TP poderia existir a possibilidade de 

continuar a ser professora da turma no ano letivo seguinte. Contudo, esta não é 

nossa realidade enquanto PE, e mesmo sabendo desde o início que no ano 

letivo que não seria professora de nenhum dos meus alunos num futuro 

próximo, foi difícil não me afeiçoar aos meus alunos, e principalmente aos 

pequenos da TP. No início pensei que não me identificaria tanto com o ensino 

básico, por sentir que não teria tanta aptidão para gerir mais problemas 

comportamentais e disciplinares, do que dificuldades no ensino dos conteúdos 

base, mas aconteceu o oposto. Terminei este ano letivo com uma maior 

sensação de competência e satisfação profissional no ensino básico, do que no 

ensino secundário.  

Iniciámos o ano letivo com 25 alunos, com 12 meninas e 13 meninos, mas um 

dos alunos acabou por ser transferido ainda no decorrer do primeiro período 

para outra escola. Esta turma, era ainda constituída por dois alunos com 

deficiência visual, que por isso estavam sempre acompanhados por um 

professor, que tentava integra-los dentro das aulas, ficando responsável ainda 

por lhes dar apoio e atribuir a nota à disciplina. Sempre que me foi possível 

tentei ajudar este professor, e o facto de ter estes alunos na turma, tornou as 
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aulas mais ricas para ambas as partes. Era ainda, constituída por três alunos 

com currículo específico individual (CEI), ainda que em contexto de aula as 

dificuldades evidenciadas foram mais ao nível comportamento e de 

cumprimento das regras da aula, do que propriamente no nível físico e de 

empenhamento motor.  

Uma maior capacidade de adaptação às diferentes situações e uma crescente 

disponibilidade para os alunos, para a satisfação das suas necessidades e 

ritmos individuais, ou crescentes competências ao nível metacognitivo, são 

igualmente apontados como representando algumas das evoluções sofridas ao 

longo do estágio (Caires, 2001; Fuller, 1969; Kagan, 1992).  

A verdade é que com esta turma, tive condições de ensino diferentes, com as 

suas vantagens e desvantagens, mas que me permitiu em muitos momentos 

tirar tempo para conhecer e compreender os alunos. Percebi ao fim de algum 

tempo, que a instabilidade de muitos deles surgia por problemas fora da 

escola, mal-entendidos e poucos esclarecimentos quanto aos processos de 

tomada de decisão, momentos que foram importantes para mim. Em que não 

foi só necessário só ter "paciência" para estes alunos, mas sentir a 

necessidade de os ouvir e perceber, para que determinada atitude ou 

comportamento fosse alterado. Foram sem dúvida os mais afetuosos, 

carinhosos, e agridoces, porque no sangue que lhes corre nas guelras, pensam 

ser autónomos e independentes para gritarem ao mundo as boas e más 

peripécias da vida, mas no final, não passam de pequenos seres humanos que 

ainda se estão a formar como tal.  

3.6. Grupo de Educação Física 

O primeiro contacto com elementos do Grupo de Educação Física (GEF), 

aconteceu no dia em que nos apresentamos na escola, para iniciar o estágio. 

Curiosamente a primeira pessoa que encontramos e que nos recebeu foi a 

Coordenadora do GEF. Na reunião de departamento, apesar de me sentir 

como um peixe fora d’água e de não ter intervindo durante toda a sessão, foi 

agradável perceber que os professores estavam entusiasmados por se 

voltarem a encontrar após um período de férias, tal como acontece nos 
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primeiros dias de regresso às aulas dos alunos. Após esta reunião e durante a 

primeira semana nos encontros na sala dos professores, a PC, foi-nos 

apresentado os professores do grupo de EF, que só com o decorrer do ano 

letivo tivemos oportunidade de ficar a conhecer melhor. 

Apesar de não terem sido realizadas muitas reuniões do grupo ao longo do 

ano, uma vez que a maioria das decisões são realizadas após o término do ano 

letivo anterior, foi importante ouvir e participar no processo de discussão e 

tomada de decisão, como aconteceu na reunião realizada no 1º período, com o 

objetivo de preparar o torneio Compal Air e a prova de Corta-mato. Nóvoa 

(2009), afirmou que através do processo de tomada de decisão ao nível 

pedagógico pelo grupo disciplinar, é reforçado o sentido de identidade 

profissional, que é essencial para que os professores se apropriem dos 

processos de mudança e os transformem em práticas concretas de 

intervenção. O autor, conclui, afirmando que é esta reflexão coletiva que dá 

sentido e significado ao desenvolvimento profissional dos professores. 

Dentro do gabinete de EF, conseguimos conversar, discutir e analisar 

diferentes situações que foram acontecendo com outros docentes, que me 

permitiram refletir sobre qual a minha opinião pessoal sobre o tema, sobre qual 

seria a minha atitude e postura perante determinadas situações. Por outro lado, 

foi através das conversas informais que percebemos o descontentamento que 

a maioria dos profissionais neste momento sente perante a desvalorização da 

carreira, ou por ainda, a instabilidade da profissão para os que ainda não 

conseguem efetivar numa escola. Batista e Queirós (2015, p. 47) afirmaram 

que a “partilha de conceções e entendimentos que, por sua vez, conduzem a 

práticas pedagógicas individuais mais consentâneas com as exigências 

concretas. Nestes espaços, o incentivo a examinar os sentimentos de pertença 

e identidade profissional ganha relevo”. 

Foi reconfortante, quando alguns dos professores mais jovens do grupo nos 

deram ânimo e força, para que quando terminássemos o ano de estágio 

investir e não deixar de procurar a escola como futuro profissional. O 

sentimento foi o mesmo quando procuraram reconhecer competência e 
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qualidades em todo os elementos do NE, neste que é um ano marcado por 

inseguranças e dúvidas da nossa parte.  

3.7. Professora Cooperante e Professora Orientadora 

Ao longo de todo o ano letivo, existiram sempre duas referências a quem 

recorri nas melhores situações e nas menos boas também. As duas 

professoras que controlaram e guiaram o meu ano de estágio, e que 

garantiram que tudo corria sobre rodas. A professora orientadora (PO), docente 

da FADEUP, foi selecionada por mim. O processo não funciona assim, mas 

uma das últimas tarefas do 1º ano de mestrado, é listar as preferências 

relativas quanto às escolares cooperantes onde no ano seguinte poderíamos 

realizar o estágio. No entanto, as minhas escolhas foram feitas com base nos 

professores cooperantes e não nas condições materiais e humanas da escola, 

ou proximidade com a minha residência. Acredito que não aconteça com todos 

os estudantes, mas depois de 4 anos de formação na FADEUP, passamos 

pelas mãos de muitos professores, e inevitavelmente identificamo-nos e 

sentimos uma maior empatia mais com uns do que outros. E, porque quis 

depender só de mim para não comprometer esta possibilidade de conseguir 

ficar numa das primeiras três escolas da minha preferência, defini objetivos 

muito claros para o 1º ano de mestrado, que no final, me permitiram entrar na 

minha 1ª opção.  

As funções da PO, numa fase inicial e final do EP centraram-se na correção de 

documentos formais e institucionais que são de elaboração obrigatória para 

todos os PE, como é o exemplo o PFI, numa fase inicial, o portfólio digital, ao 

longo de todo o ano de estágio, e o relatório de estágio, que apesar de ser uma 

tarefa que deve ser iniciada desde cedo, a verdade é que no meu caso, só 

após o término das aulas e atividades letivas na escola, é que consegui 

avançar na sua elaboração. E apesar de ter sido muito importante e 

competente nestas tarefas, para mim a sua presença e atuação, foram 

determinantes em momentos críticos do ano, onde a sua presença permitiu 

sossegar dúvidas, expectativas falhadas, e alguns insucessos e dificuldades 

que encontrei.  
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Após receber os resultados das colocações por email, e ter conseguido ficar na 

EBSRF, o passo seguinte foi recolher informações sobre a minha professora 

cooperante (PC) junto dos antigos estagiários da FADEUP, que já tinham 

realizado o seu EP nesta escola. Para mim a PC foi a tempestade e a bonança, 

foi um furacão, que depois de passar trouxe a brisa leve, durante os altos e 

baixos que passei este ano. A verdade é que durante este ano letivo, o número 

de horas e intensidade com que vivemos alguns momentos, influenciaram as 

relações profissionais que subordinaram uma estabilidade emocional, 

compromisso e responsabilidade que nem sempre foi conseguido da minha 

parte. Apesar disto tudo, é impossível não criar laços afetivos e emocionais por 

alguém com quem convivemos tanto, que nos vê e ajuda a crescer, que nos 

deixa falhar e nos salva nos momentos mais difíceis, que passa a conhecer as 

nossas fragilidades e potencialidades, e por tudo isto e muito mais, é uma peça 

fundamental durante este ano.  

Na PC, encontramos a referência a quem podemos recorrer, porque está e 

esteve sempre presente, “com mais experiência e com conhecimentos mais 

claros e refletidos sobre as situações, dificuldades e problemas que ocorrem na 

ação docente” (Rodrigues, 2015, p. 101), e por isso o seu acompanhamento 

constante foi determinante para o meu percurso na escola. Foi o exemplo de 

profissional que espero um dia ser, pautada pelo rigor, exigência, vontade e 

paixão pela profissão, mesmo passados 25 anos de serviço. 

Albuquerque et al. (2005) afirmaram que os professores cooperantes são os 

principais intervenientes no processo formativo do EP, que é conseguido 

através do acompanhamento, orientação e reflexão da prática pedagógica, 

tentando desta forma, proporcionar uma prática de qualidade, num contexto 

real, que possibilite o desenvolvimento das competências e capacidades no 

PE, necessárias para que este realize ações conscientes, eficientes e 

competentes. 

Estas duas peças, foram as grandes responsáveis pelo trabalho que realizei e 

pelo o rumo certo que as relações dentro do NE tomaram, após momentos 

mais conturbados.  



 27 

4. ENQUADRAMENTO OPERACIONAL 

4.1. Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem  

Este capítulo fará referência à conceção, planeamento, realização e a 

avaliação do ensino, que me permitiram organizar, gerir e operacionalizar o 

processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais eficiente. Estas fases 

são interdependentes, em constante interação, não podendo por isso ser 

descurada nenhuma parte deste processo. Bento (2003, p. 17) afirma que “o 

processo de ensino é um sistema, um fenómeno unitário. Todos os aspetos e 

momentos deste processo estão em inter-relação, influenciam-se 

reciprocamente”. Da mesma forma, necessitamos de “construir uma estratégia 

de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o 

conhecimento válido no ensino da Educação Física e conduza com eficácia 

pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula de Educação 

Física” (Normas orientadoras do EP, 2107, p. 3).  

A estrutura deste capítulo, é muito similiar a todos os REP, no entanto, o 

conteúdo será o fator diferenciador, uma vez que que cada estagiário tenta 

aplicar em função da realidade encontrada na escola, os conhecimentos 

desenvolvidos durante a sua formação. Reunirá um conjunto de decisões sobre 

a prática, interpretações e reflexões que fui concretizando durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem, procurando melhorar os resultados que me 

permitem aumentar a eficácia deste mesmo processo. Tal como afirma Nóvoa 

(2004, p.5) “a necessidade de elaborar um conhecimento pessoal 

(autoconhecimento) no interior do conhecimento profissional e de captar (de 

capturar) o sentido de uma profissão que não cabe apenas numa matriz técnica 

ou científica”, significa então, que estas decisões da prática dependem também 

da intervenção pessoal do profissional, enquanto um dos agentes ativos do 

processo. 

4.1.1. Conceção do ensino 

De acordo com Graça (2001, p.108) “o paradigma do pensamento do professor 

coloca em primeiro plano a ligação entre os processos de pensamento e ação: 
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A ideia de base é a de que aquilo que o professor faz é influenciado pelo que o 

professor pensa.”. O mesmo autor refere, que “as conceções que os 

professores possuem acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos 

com quem trabalham refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as 

suas práticas de ensino” (p.110). Por conceções entende-se como esquemas 

teóricos que permitem os sujeitos interpretar o que lhes é apresentado, 

influenciando a forma de pensar e de agir. As conceções são caracterizadas 

pela sua plasticidade uma vez que se comportam com algo em constante 

atualização através das situações vividas, dúvidas que se colocam e pela 

procura constante de conhecimento.  

No caso específico do ensino, as conceções são consideradas como um 

elemento importante da formação e profissionalização docente, uma vez que 

contribuem para ativar o sistema cognitivo do professor, consagrando-se 

igualmente como um mecanismo de apropriação de novos conhecimentos, 

como meio de renovação e mudança no campo profissional. É necessário dotar 

os futuros profissionais não apenas de conhecimentos e habilidades, mas, 

fundamentalmente, da capacidade de mobilizar os conhecimentos e 

habilidades face às situações concretas com que se vão deparar no seu local 

de trabalho e de refletir criticamente sobre os meios, as finalidades e as 

consequências da sua ação pedagógica. Assim, permite formar um 

pensamento próprio, sustentado e capaz de romper com os paradigmas 

vigentes. A existência do tempo e espaço para pensar, analisar, produzir, 

construir e (re)construir o pensamento, o conhecimento e as conceções é 

decisivo. Segundo Perrenoud (1993), a formação pedagógica deve permitir aos 

futuros professores um bom domínio teórico dos conhecimentos, capacidade 

para estruturar atividades didáticas tendo em conta as oportunidades, os meios 

disponíveis, as necessidades e as exigências dos alunos. 

“Sobre as conversas de corredor: hoje tive a oportunidade pela primeira vez de 

“discutir” uma ideia sobre o que devem ser as aulas com um docente da 

disciplina que não faz parte do NE. Este professor ficou surpreendido e 

reprovou o facto de optar por utilizar redes de badminton ao invés de usar a 

corda, por ser uma opção mais rápida e que acarreta trabalho para o professor, 

apesar de me ter justificado com a dimensão da minha turma e ano de 
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escolaridade da minha TR. No final fiquei com a sensação que eu é que sou 

demasiado sonhadora e criativa para o professor conseguir acompanhar. Esta 

é uma situação que para mim é completamente clara, principalmente porque já 

experimentei as duas opções nas duas aulas da semana anterior. A minha 

dúvida é: sou eu o problema, porque preferi utilizar os materiais disponíveis e 

assim tentar aproximar a situação de aula à realidade da modalidade? (…) 

Acredito que alunos envolvidos na sua prática e ativos no papel que 

desempenham na aula, só traz benefícios para o seu desenvolvimento e 

reconhecimento de competência. E o mesmo se reflete, na atribuição de 

tarefas de arbitragem, ou controlo de pontuação e quadros competitivos, 

tarefas que muito raramente vejo a serem atribuídas a alunos nas turmas de 

alguns professores do GEF.” 

Diário de bordo 7 – 17 de a 20 de Outubro de 2017 

Esta fase primeira fase da área 1 pretende assim, “projetar a atividade de 

ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições 

gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação educativa, à 

especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às características 

dos alunos” (Normas orientadoras do EP, 2107, p. 3-4). Está dependente de 

diferentes fatores, que convergem entre si, e por isso foi importante para mim e 

para a minha ação, a semana que antecedeu e a que precedeu o início das 

atividades letivas, pois analisei os documentos e materiais referentes à escola, 

estive presente na reunião geral de professores da escola e de departamento, 

conheci o meio e contexto da escola, percecionei por isso os factos reais da 

minha escola, para que as minhas decisões fossem devidamente 

fundamentadas e tentassem promover o desenvolvimento e aprendizagens 

desejáveis.  

O ponto de partida, foi então analisar os documentos disponibilizados pela PC: 

regulamento interno da EBSRF e de EF, Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento (PAAA), onde estavam integradas as atividades propostas pelo 

GEF, Projeto Educativo, as competências gerais e específicas, bem como os 

critérios de avaliação da disciplina, e deste último também relativamente ao 

agrupamento.  Sendo esta uma análise micro da escola cooperante, foi 
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igualmente importante analisar o Programa Nacional de Educação Física 

(PNEF), documento que falha pelo facto de não ter sido revisto nos últimos 17 

anos.  

Partindo de uma análise macro para uma análise micro, é importante analisar 

algumas das diretrizes do PNEF e a forma como esta ajustado o Plano Anual 

de Educação Física (PAEF) da EBSRF. Torna-se importante assim reconhecer 

que o papel da EF esteve sempre em questão relativamente aos currículos e 

Programas Nacionais pela forma como estão definidos, aplicados e influência 

sobre os professores e alunos. As conceções pedagógicas sobre o ensino 

prendem-se com o sistema de valores e crenças sobre o que ensinar e como 

ensinar nas aulas de EF. E, ainda que os programas se constituam como um 

guia para a ação do professor que, sendo motivada pelo desenvolvimento dos 

seus alunos, encontra os indicadores para orientar a sua prática em 

coordenação com os professores de EF da escola e os seus colegas das 

outras disciplinas. Estes são concebidos para garantir continuidade e 

estandardização da educação física a nível nacional, deixando de se tratar esta 

disciplina como matéria secundária desprovida de conteúdos e aprendizagens 

significativas. Nos dias de hoje o aluno passa a ser a principal preocupação do 

processo ensino-aprendizagem sendo fulcral melhorar a qualidade da sua 

participação na aula, emancipando-se através de atividades educativas 

positivas, profundas e duradouras. O objetivo não é que os alunos passem pelo 

o maior número possível de experiências, mas sim que tenham a possibilidade 

de praticar a modalidade o tempo suficiente que permita a aprendizagem. 

Prioriza-se a aquisição de conhecimentos e competências em algumas 

modalidades em deterioramento da passagem por muitas e diferentes 

experiências.  

No entanto, importa perceber que os programas estão estruturados como meio 

auxiliar guia do processo pedagógico. Enquanto professores, ajustamos, 

portanto, a avaliação e critérios de sucesso aos nossos alunos e às suas 

especificidades. Nos Programas Nacionais, são apresentadas possibilidades e 

cabe a cada professor decidir que matérias quer lecionar. Existem vários 

poderes de decisão e cada turma/escola pode e deve ter um currículo ajustado 

ao seu contexto.  Do 5º ao 9º ano de escolaridade existe uma sequência das 
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atividades realizadas anteriormente e do trabalho realizado no 1º ciclo. O 9º 

ano é um ano de revisão das matérias para no ensino secundário serem 

cumpridos facilmente os objetivos desse ciclo. Os objetivos gerais do 3º ciclo 

são os mesmos do 2º ciclo, sendo comuns a todas as áreas. Existe uma 

continuidade nas aprendizagens relativamente ao que foi abordado no 2º ciclo, 

verificando-se um nível de desenvolvimento mais avançado neste ciclo. Quanto 

ao Ensino Secundário, este apresenta-se ramificado em 10º ano e 11º e 12º 

ano. Podemos dizer que o 10º ano é o prolongamento do 3º ciclo. Neste, 

abordam-se as mesmas matérias com o nível de profundidade semelhante ao 

ciclo que antecede este ano de escolaridade. O 11º e 12º anos sobressaem-se 

pela oportunidade que oferecem aos alunos e turmas de escolher as matérias a 

abordar, que, independentemente da escolha, devem ser lecionadas a um nível 

avançado.  O Programa revela-se neste ciclo como um continuum, antecipando 

a introdução e o desenvolvimento dos alunos em todas as matérias abordadas.  

As dificuldades surgem quando analisamos de forma mais criteriosa este 

documento, nomeadamente ao nível da terminologia específica das 

modalidades utilizada, como é exemplo na ginástica, a utilização do termo 

“cambalhota” em vez de “rolamento”, ou de “pernas” em vez de “membros 

inferiores”, no badminton, define como conteúdo o serviço “comprido” em vez 

de “longo”. Enquanto responsáveis pela disciplina e profissionais desta área 

não podemos querer simplificar algo que não apresenta complexidade e só 

serve para desvalorizar a nossa disciplina. Por este motivo, nas minhas UD’s e 

documentos oficiais, bem como no PAEF da escola, não são utilizados os 

termos propostos pelo PNEF. Da mesma forma, o número e extensão dos 

conteúdos propostos por modalidade, não permitem exequibilidade e 

cumprimento, ou em algumas modalidades como é o caso do Badminton 

modalidade que lecionei durante dois períodos, não aporta o remate com a 

especificidade devida, ou ainda o bloqueio e o encosto, conteúdos 

fundamentais para que o objetivo do jogo seja cumprido. Se por um lado, a 

lógica de introdução de conteúdos não respeita a lógico do jogo, no caso do 

badminton, no caso de voleibol no 12ºano, o número de conteúdos técnicos e 

táticos, necessitam de mais tempo do que o disponível, ou ainda, no caso da 

ginástica e do atletismo, em que muitos dos conteúdos não podem ser 
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abordados porque não existem condições espaciais e materiais, situação com 

a qual me deparei durante este ano letivo, e acredito que seja um obstáculo 

comum a outras tantas escolas. Por este motivo o PAEF, propõem metas mais 

realistas que no caso da minha TR foram sempre cumpridos e elevados, dado 

o nível motor e predisposição para a disciplina. 

Depois de analisados todos os documentos que referi anteriormente, os alunos 

da TR por votação, escolheram as três modalidades coletivas que pretendiam 

abordar durante o ano letivo, ficando a meu cargo em função da organização e 

rotação dos espaços disponíveis para a disciplina decidir a distribuição de cada 

modalidade coletiva por um período escolar. As modalidades de atletismo e 

ginástica são obrigatórias e por isso com base nas respostas no questionário 

entregue na primeira aula, escolhi as disciplinas que abordadas de cada uma 

delas. Pelo mesmo motivo que indiquei anteriormente, a modalidade alternativa 

escolhida foi Badminton.  

“No questionário aplicado na primeira aula do ano letivo, o badminton, foi a 

única modalidade indicada para além dos desportos desportivos coletivos, 

relativamente à pergunta: que modalidades gostarias de abordar este ano. Por 

este motivo, esta modalidade foi a escolhida como modalidade alternativa do 

currículo da disciplina para este ano letivo.” 

Justificação da UD de Badmínton 

Sendo uma turma 12ºano, e sendo dado alguma autonomia e poder de decisão 

relativamente às modalidades coletivas, opção que considero muito válido, 

visto ser um ano de encerramento do ciclo escolar, com pelo menos 11 anos 

de experiência nas diferentes modalidades.  

O processo de planeamento, tal como afirma Bento (2003, p. 15), “é o elo de 

ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas 

das respetivas disciplinas, e a sua realização prática.” Depois de definidas as 

modalidades, foi necessário aguardar pela elaboração do roulement, para 

iniciar a segunda fase desta área, o planeamento.  
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4.1.2. Planeamento do processo de ensino 

Segundo Bento (2003, p. 15) planificar a educação e a formação “significa 

planear as componentes do processo de ensino e aprendizagem nos diferentes 

níveis da realização; significa aprender, o mais concretamente possível, as 

estruturas e linhas básicas e essenciais das tarefas e processos pedagógicos.”  

Este foi o momento de definição do meu plano de ação, que me permitiu 

organizar e gerir o processo de ensino, ao longo do ano letivo. Todo este 

processo de planificação, teve em conta a análise dos documentos elaborados 

ao nível da escola, que referi no ponto anterior. Este, tal como esta balizado e 

descrito nas normas do EP, foi realizado a três níveis: Planeamento Anual 

(PA), Unidade didática (UD) e plano de aula. Os três complementam-se e estão 

interligados, de tal forma que me permitem enquanto professora planear o 

processo de ensino-aprendizagem, consciente de que poderão sempre sofrer 

alterações com o decorrer das aulas, se assim se justificar perante a evolução 

dos alunos, trocas de espaço, outras atividades que os alunos tenham que 

participar, entre outros, traduzindo-se num projeto com uma elevada 

intencionalidade educativa. Tal como confirma Bento (2003, p. 59) “os diversos 

planos, são, assim, elaborados, inter-relacionados e entendidos como estações 

ou etapas intermédias e necessárias na via do aumento da qualidade de 

conceção e da melhoria da realização do ensino”, sendo que o mesmo autor 

conclui “que o planeamento significa uma reflexão pormenorizada acerca da 

direção e do controlo do processo de ensino numa determinada disciplina” 

(p.8).  

4.1.2.1. Planeamento anual  

O PA, “é um plano de perspetivas global que procura situar e concretizar o 

programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas. (....) Constitui, pois, um 

plano sem pormenores de atuação ao longo do ano, requerendo, no entanto, 

trabalhos preparatórios de análise e de balanço, assim como reflexões a longo 

prazo. Os detalhes e demais medidas didático-metodológicas são reservados 

para os planos das unidades temáticas ou didáticos, porém, numa sequência 

lógica, que aqui tem o seu início.” (Bento, 2003, pp. 59-60) 



 34 

Este foi um documento que me permitiu definir a organização do ano letivo 

para a minha turma, tendo sindo elaborado por mim com a supervisão da PC, 

já de forma tardia em relação ao início do ano letivo, pois esteve dependente 

da criação do mapa de rotações de espaços desportivos, o roulement, que foi 

disponibilizado no final do mês de Setembro. No entanto, após da votação das 

modalidades na primeira semana de aulas, defini a distribuição das 

modalidades por períodos, uma vez que o pavilhão desportivo (PD) seria à 

partida um local de eleição para estas as aulas das modalidades coletivas. A 

distribuição por períodos foi a seguinte: Voleibol, no 1º período, Basquetebol e 

Andebol, no 2º períodos e 3º período respetivamente. Esta escolha não foi de 

todo aleatória da minha parte, defini esta ordem com base no meu nível de 

confiança para lecionar estas modalidades. Consciente da dificuldade de me 

afirmar enquanto professora e do julgamento inicial dos alunos, considerei que 

beneficiaria se iniciasse com uma modalidade que dominasse melhor, sendo 

este um claro comportamento de autodefesa, considero que até certo ponto 

permitiu-me reagir aos desafios e obstáculos iniciais de uma forma mais 

pacífica. Sobre esta temática, Bandura (1986) afirma, que o conceito de 

autoeficácia se apresenta como potente preditor do comportamento humano, 

na medida em que se revela mais provável que os indivíduos realizem aquilo 

que acreditam que são capazes de fazer do que aquilo em que se acham 

menos competentes. Anos mais tarde, o mesmo autor reforçou que o conceito 

de autoeficácia do professor é baseado na crença da capacidade do docente 

para organizar e executar as ações requeridas para produzir os resultados 

educacionais desejados (Bandura ,1997). Por este motivo, considerei que no 2º 

e 3º período, após um período de adaptação teria mais disponibilidade para 

colmatar as minhas deficiências nas restantes modalidades. Segundo Pajares 

(1997), as crenças de autoeficácia determinam o nível de esforço despendido 

por um sujeito numa dada atividade, o tempo investido na eliminação dos 

obstáculos/dificuldades, e nível de resiliência evidenciado no confronto com 

situações adversas. 

Tal como referido anteriormente, o GEF serve-se de um sistema de rotação de 

instalações (Roulement) de modo a garantir a possibilidade de oferecer 

melhores condições de aprendizagem, na medida em que a cada instalação 
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está associada determinada matéria de ensino. Assim, verifica-se o total de 4 

rotações diferentes, por cinco espaços, estabelecendo-se um período de 15 

dias por cada uma. No meu caso, a distribuição permitiu-me ficar 15 dias, ou 

seja, 4 aulas, no mesmo espaço, o que facilitou a distribuição das modalidades 

no meu PA. Por outro lado, no horário das minhas aulas, apenas estavam 

quatro turmas em simultâneo a ter EF, e por isso a minha rotação de espaços, 

foi entre o Ginásio Pequeno (GP), Ginásio Central (GC), PD 1 e PD2, ficando o 

espaço exterior, livre. Antes de definir o número de aulas por período para cada 

modalidade, verifiquei se as atividades que estavam integradas no PAA do 

GEF coincidiam com os dias das aulas, o que não aconteceu, defini também 

duas aulas para a realização da bateria de testes FITescola, realizados na 

segunda e na penúltima aula do ano letivo.  

Depois de incluídos no PA estes momentos, coloquei para cada bloco o 

respetivo espaço de aula, para desta forma conseguir definir o número de aulas 

por modalidades. A lógica de distribuição foi a seguinte: no PD 1 e 2 foram 

lecionadas as três modalidades coletivas, pois este proporcionava as 

condições espaciais e materiais mais favoráveis para a prática e organização 

da aula; no GP foi lecionado ginástica de solo e acrobática, dada as dimensões 

do espaço e o facto dos materiais necessários para o ensino desta modalidade 

só estarem disponíveis neste espaço; no GC, foi lecionado maioritariamente 

Badminton, ainda que o espaço permitisse também a lecionação de voleibol. A 

modalidade de atletismo, necessitando do espaço exterior, durante o primeiro e 

último período, ficou planeado para os quatros espaços disponíveis. 

Após lecionar uma aula de corrida de resistência de 90 minutos, que aconteceu 

anteriormente à elaboração do PA, decidi que durante o 1º período, esta 

modalidade seria incorporada no primeiro bloco das aulas realizadas no PD1/2 

e no segundo lecionaria Voleibol. Esta medida teve como objetivo contrariar a 

desmotivação e monotonia que senti nesta aula. No 3º período, a situação já foi 

oposta, cada aula de Atletismo teve dois blocos seguidos, lecionando corrida 

de barreiras no primeiro bloco e no segundo corrida de velocidade, 

rentabilizando assim as aulas, e o número de disciplinas abordadas durante o 

ano letivo.  
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Tal como aconteceu para Atletismo, para Badmínton e Ginástica, dividi as UDs 

por dois períodos, tentando assim tirar partido dos espaços disponíveis, sem 

comprometer o número de blocos por modalidade. De período para período, o 

número de blocos disponíveis, foi diminuindo substancialmente, por isso esta 

divisão por períodos acabou por ser benéfica. 

“A Unidade Didática acima apresentada foi realizada para a turma constituída 

por 15 alunos do 12ºE da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, no 

âmbito da modalidade de atletismo para 17 aulas de 45 minutos que 

decorrerão no 1º período entre 21 de Setembro a 28 de Novembro, e no 3º 

período entre 24 Abril e 25 de Maio, procurando garantir uma sequência 

metodológica da matéria, organizando e orientando a ação da professora.” 

Justificação da UD de Ginástica. 

Deste modo, o 1º período, incluiu 50 blocos de 45 minutos, distribuídos da 

seguinte forma: 2 blocos reservados para a aula de apresentação e outros 2 

para a última aula – aula livre, 2 blocos para a aplicação da bateria de testes 

FITescola, 1 bloco para a realização do Teste Teórico, 20 blocos para Voleibol, 

9 dos 17 blocos de Atletismo (de resistência), 8 dos 16 blocos de Badmínton e 

6 de 19 de Ginástica. O 2º período, incluiu 44 blocos de 45 minutos, 1 bloco 

para a realização do Teste Teórico, 20 blocos para Basquetebol, os últimos 8 

blocos dos 16 de Badmínton, bem como os últimos 12 blocos dos 19 de 

Ginástica, e 2 blocos para a realização de uma aula livre. O último período, 

incluiu 32 blocos, 18 de para Andebol, os últimos 9 blocos dos 19 de Atletismo, 

2 blocos para a aplicação da bateria de testes FITescola, e os últimos 2 blocos 

para a última aula – a despedida.   

A realização do PA da minha turma, permitiu-me ter uma visão geral da 

distribuição das modalidades por período, e ainda a relação do número de 

aulas por modalidade, o que me permitiu uniformizar o número de aulas por 

modalidade, não existindo assim grandes diferenças entre as modalidades 

coletivas e individuais, fator que considero importante, uma vez que estas 

normalmente são desvalorizadas pelos docentes, consequentemente com um 

número menor de aulas, que resulta num deficiente desenvolvimento motor 
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nestas modalidades, que se arrasta de ano para ano.   

Em conclusão este processo de planear, pode ser entendido “na generalidade 

como método de previsão, organização e orientação do processo de ensino-

aprendizagem, é concebido como um instrumento didático-metodológico, no 

sentido de facilitar as decisões que o professor tem de tomar, para alcançar os 

objetivos a que se propõe” (Sousa, 1991). 

4.1.2.2. Unidade didática  

Para cada modalidade que lecionei construí uma UD. Segundo Bento (2003, p. 

60), “o planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, a sequência 

lógico-específica e metodológica da matéria, e organizar as atividades do 

professor e dos alunos por meio da regulação e orientação da ação 

pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo visível e sensível 

para o desenvolvimento dos alunos”.   

Este nível de planeamento surge inserido, no Modelo de Estrutura de 

Conhecimento (MEC) Anual que contemplou critérios específicos do meu 

ambiente de atuação, o qual foi preconizado por Vickers (1990) e se revela 

como um forte instrumento de auxílio ao professor no processo de ensino e 

empreende uma grande maleabilidade entre aquilo que se pretende 

(planeamento) e a ação propriamente dita. Comumente, goza de um papel-

chave no processo pedagógico. A composição deste modelo requer que o 

professor percorra 3 fases e leve em consideração o que se propõe a ensinar 

em todas as suas etapas: análise, decisão e aplicação. Os módulos 1, 2 e 3 

estão circunscritos à primeira fase: análise. É aqui que tentamos reunir o 

máximo de informação acerca do vamos lecionar e tentamos alcançar, assim 

como onde, como e a quem vamos ensinar. É aqui que apuramos o que está 

contemplado no plano curricular da disciplina de educação física bem como 

toda a análise do contexto ao qual se está inserido. Só estando apetrechado 

deste tipo de informação é que será possível passar para a fase consequente: 

decisão. Esta segunda fase é constituída pelos módulos 4, 5, 6 e 7. Estes 

módulos requerem uma tomada de decisão por parte do professor. Enquanto 

na fase que antecede, urge a necessidade de reunir o máximo de informações 
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relativas a todos os cenários exequíveis, esta implica conceber resoluções à 

análise. Estabelece-se uma deliberação relativa à extensão da Educação 

Física, dos objetivos para o ano letivo e do formato da avaliação e progressão 

interrelacionada das áreas da disciplina. Por último, o módulo 8 refere-se à fase 

de aplicação. É neste módulo, que toda a informação que recolhemos nos 

módulos anteriores serão usadas. Ou seja, todos os pontos anteriores são 

fundamentais para que agora seja possível criar planos de aula, o plano da 

unidade curricular, o plano anual e o plano de progressão individual. Todos 

estes planos serão a garantia que tudo o que fizermos está fundamentado e 

bem justificado.  

Contudo, após conversa entre o NE, PC e a PO, ficou acordado que não 

realizaríamos todos os módulos do MEC para cada modalidade. A verdade é 

que muitas vezes durante o EP, existem tarefas que necessitam de tempo para 

a sua execução com qualidade, e que nem sempre são úteis e fundamentais 

para o estagiário. Neste sentido, consideramos que alguns dos módulos, 

devem ser construídos porque podem ser bastantes úteis para agrupar 

informação importante para a preparação da prática, mas por outro lado, 

alguns módulos podem ser substituídos pela criação de sebentas, preparadas 

em cada período e entregues aos alunos, como foi o caso no NE. 

Pelos motivos que apresentei no parágrafo anterior, apenas redigimos os 

primeiros 6 módulos, com as informações necessárias e relativas a todas as 

modalidades que lecionei durante o ano letivo, deixando o módulo 7 e 8, em 

branco, podendo ser preenchido no momento certo, após construção da 

respetiva UD, correspondente ao módulo 4, que pressupõem a seleção dos 

conteúdos a lecionar, as fases e forma de lecionação, e a forma de avaliação.  

A construção das UDs foi ficando mais fácil com o decorrer dos períodos. 

Acredito, que de UD para UD, fui tentando simplificar, sem comprometer o nível 

de exequibilidade, desafio e possibilidade de sucesso dos alunos. Compreendi 

que o facto de incluir demasiados conteúdos por UD, poderia tornar os planos 

de aula, complexos e difícil aplicação para mim enquanto professora, e 

desprovido de tempo de qualidade para permitir domínio e assimilação das 

aprendizagens.   
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Relativamente às modalidades coletivas, a sua construção esteve dependente 

da realização de uma avaliação diagnóstica (AD), o que não aconteceu com as 

modalidades individuais. No entanto, a escolha dos conteúdos, foi realizada 

também com base, nas diretrizes dos PNF, as competências específicas 

elaboradas pelo GEF, e nos conhecimentos que adquiri durante a minha 

formação. Por outro lado, o tipo de abordagem foi executado em função do tipo 

de modalidade. Nas modalidades coletivas, segui a abordagem do topo para a 

base, que segundo Vickers (1990), aceita que os estudantes estão capazes de 

entender os princípios e conceitos ainda que complexos, inerentes à execução 

de habilidades, estratégias e atividades completas. Quando é usado como uma 

estratégia de instrução apela a experiências planeadas através de 

componentes estratégicas mais simples, as quais permitem aos alunos 

perceber o objetivo e a configuração formal do jogo. Uma das vantagens deste 

modelo de organização prende-se com a manutenção de níveis elevados de 

motivação uma vez que estimula o desenvolvimento rápido das habilidades, 

modificando variáveis como o equipamento e formas de trabalho. Outra das 

vantagens é assegurada pelas experiências adquiridas em grupos pequenos 

de trabalho, que reproduzem grande parte das situações que ocorrem em jogo, 

isto permite que as atividades propostas não estejam dependentes da 

constante supervisão do professor. No entanto, esta sequência de planos foi 

mais difícil de sistematizar pela necessidade de os alunos compreenderem o 

jogo como um todo, nem sempre estando aptos para processar informações 

mais complexas. Partindo deste pressuposto, pretendi que o ensino das 

habilidades técnicas e táticas surgisse através das necessidades específicas 

do jogo. Já nas modalidades individuais, com habilidades motoras fechadas, 

segui a abordagem da base para o topo, ou seja, dos conteúdos mais simples 

para os mais complexos. Esta abordagem permite quebrar o conteúdo em 

componentes mais simples de modo a que os alunos consigam reconstruir e 

compreender o todo, ou seja, iniciar a abordagem da modalidade pelas 

habilidades motoras mais simples e basilares, decompondo-as, para 

posteriormente poder prosseguir para situações mais complexas. A 

complexidade dos conteúdos, foi assim aumentando progressivamente, e para 

que tal fosse possível, foi necessário selecionar progressões de aprendizagem 

em função do nível dos alunos da turma e das metas propostas por mim. 
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Nestas modalidades esta opção, facilitou tanto o meu planeamento das UDs 

como dos planos de aula, e na perspetiva do aluno, permitiu a aquisição e 

domínio das aprendizagens, e ainda mais importante possibilitou o sucesso e 

autorreconhecimento de competência nos alunos.  

Optei também em todas as UDs, relativamente aos conteúdos técnicos e 

táticos, após a sua introdução e exercitar até ao final da UD. Apesar de alguns 

conteúdos deixarem de ser a minha preocupação principal, considerei 

importante só consolidar nas últimas aulas, como forma de me obrigar também 

a valorizar a evolução e progressão dos alunos bem como, me obrigar a 

reforçar a sua exercitação ainda que de forma indireta.  

Na UD de Andebol, foi importante repensar a forma como iria lecionar esta 

modalidade, por isso, defini que o ensino do jogo de andebol realizar-se-ia 

através de formas modificadas de jogo, estando modificadas e adaptadas ao 

ano de escolaridade e ao nível de desempenho dos alunos.  

“O andebol revela-se uma modalidade muito complexa e, caso os educadores 

não sejam capazes de ir além de uma análise do jogo centrada nos gestos 

técnicos, tendem a focar o ensino na repetição e aperfeiçoamento desses 

elementos, desvalorizando o jogo e, em última análise, não transmitem a lógica 

da submissão técnica aos problemas táticos (Estriga & Moreira, 2015).” 

Justificação da UD de Andebol 

Na UD de ginástica tentei estimular a criatividade dos alunos, através da 

definição de parâmetros de avaliação diferentes daqueles que os alunos 

estavam habituados. No entanto, com uma meta ambiciosa, foi importante 

garantir que os alunos tinham as condições necessárias para atingi-la. Por este 

motivo, realizei uma revisão dos elementos solo, para que depois pudessem 

ser incluídos na coreografia de grupos que tiveram que preparar e apresentar 

na última aula desta UD de ginástica acrobática. 

“Através do questionário aplicado na primeira aula do ano letivo, percebi que a 

maioria dos alunos só abordou de forma breve ginástica rítmica, no ano letivo 

anterior, mas sem que lhes tenha sido exigido um momento formal de 
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apresentação de um esquema ou coreografia. (...). Na aula 1 e 2, serão 

introduzidos todos os conteúdos correspondentes à ginástica de solo, por 

serem elementos simples e com os quais os alunos já tiveram contacto, como 

forma de rever todos os elementos que poderão ser utilizados no esquema de 

grupo que terão de preparar e apresentar no dia da avaliação. Na aula 3, são 

introduzidos conteúdos base de ginástica acrobática: pegas, contra equilíbrios, 

monte e desmonte, como suporte para que ainda na mesma aula sejam 

introduzidas as figuras de pares e trios. 

Justificação da UD de Ginástica 

Apesar de não estar contemplado no PNEF ou nos documentos do GEF, 

considerei que dado o nível de familiarização, vontade de praticar esta 

modalidade, e número de alunos, me obrigava a tentar introduzir o jogo de 

pares. Esta proposta ainda que ambiciosa, acabou por ser um desafio para 

mim, porque não dominava os conteúdos táticos e regulamentares desta forma 

de jogo e para os alunos que tiveram que ajustar e aprender conceitos mais 

complexos. Ainda assim, as duas partes superaram com êxito este desafio. 

O jogo de singulares será o único conteúdo que será consolidado na aula 7, 

uma vez que na aula 8 será realizada uma avaliação intermédia, e o objetivo a 

partir desta aula será introduzir e exercitar o jogo de pares até ao final da UD. 

(...). No 2º período, na aula 9, é introduzido e exercitado o jogo de pares, que 

será consolidado na aula 14, bem como todos os batimentos abordados e 

exercitados desde as primeiras aulas desta UD. No jogo de pares, será 

abordado o posicionamento na receção, a diferenciação de papeis, zonas de 

responsabilidade, funções do servidor, parceiro do servidor, jogador que recebe 

o serviço, e parceiro do recebedor, formação defensiva e ofensiva.  

Justificação da UD de Badmínton 

A UD, segundo Vickers (1990), deve estar dividida nas quatro categorias 

transdisciplinares: habilidades motoras, cultura desportiva, fisiologia e condição 

física e conceitos psicossociais. Para mim durante a elaboração das UDs ao 

longo do ano letivo, foi na categoria das habilidades motoras, que encontrei 

mais dificuldades e desafios no momento de tomada de decisão. Apesar de as 
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outras três categorias também representarem o desafio, consegui decidir mais 

facilmente os objetivos e aspetos prioritários para cada uma delas. 

“Em suma, esta UD está idealizada com a consciência de que poderá sofrer 

alterações com o decorrer das aulas, se assim se justificar perante a evolução 

dos alunos, trocas de espaço, outras atividades que os alunos tenham que 

participar, entre outros, traduzindo-se num projeto com uma elevada 

intencionalidade educativa.” 

Último parágrafo de todas as minhas UDs 

E assim foi, sempre que foi necessário, reajustei a minha UD, após surgirem 

dificuldades na realização da aula, na maioria das vezes, por supressão das 

aulas por greves, visitas de estudo ou atividades de outras disciplinas da TR.  

4.1.2.3. Plano de aula 

O plano de aula é, portanto, o último nível de planeamento, segundo Bento 

(2003, p.63), “Este plano conduz então as reflexões anteriores à realização 

metodológica do ensino e ao balanço das atividades concretas do professor e 

dos alunos. A preparação da aula apoia-se no planeamento a longo prazo. 

Tendo em atenção a matéria, pressupostos dos alunos e as condições de 

ensino, (...), na preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos 

(...); é planificado o seu decurso metodológico e temporal”. Para que estes 

pressupostos indicados pelo autor supracitado, pudessem ser cumpridos, 

enquanto NE, foi-nos atribuída a primeira grande tarefa em grupo: definir a 

estrutura do plano de aula, que seria utilizado por todos os professores 

estagiários nas suas TRs e na TP. A estrutura escolhida foi muito similiar à que 

utilizamos nas unidades curriculares das didáticas do 1º ano de mestrado: no 

cabeçalho, estava discriminada, a UD, nº e dia da aula, os recursos temporais, 

espaciais e materiais necessários, bem como, os objetivos gerais para cada 

uma das quatro categorias transdisciplinares apontadas por Vickers (1990) e a 

respetiva função didática. Esta foi sempre a parte mais fácil do plano de aula, 

uma vez que todas as informações podiam ser recolhidas da UD e do PA. A 

segunda parte do plano de aula, estava divida em três momentos: inicial, 

fundamental e final.  Para cada um destes momentos, estava definido por 
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exercício ou tarefa, a sua duração, os objetivos específicos, a descrição da 

situação de aprendizagem e organização metodológica, e por fim, as 

componentes críticas. A construção deste documento base, acabou por ser 

mais bem mais simples, do que a elaboração dos planos de aula nas primeiras 

semanas de aulas.  

Apesar deste, ser um guia orientador da sessão, como se um plano de ação se 

tratasse, ainda que ajustável, a sua conceção e preparação numa fase inicial 

tornou-se bastante difícil e morosa, porque não conhecia as caraterísticas, 

capacidades e competências da turma. Recordo-me que o meu 1º plano de 

aula, foi de atletismo, que precisei de pelo menos 2 dias para definir os 

exercícios que poderiam ser úteis e desafiadores para a minha turma. No 

entanto, depois de realizado, em situação de aula, encontrei dificuldades a 

outro nível:  

“Nesta primeira semana de aulas, sinto que em situação de aula há muitas 

informações que quero passar aos alunos que acabo por me esquecer da 

grande maioria. Ainda estou muito concentrada em cumprir os tempos 

definidos para os exercícios para não comprometer o decorrer da aula.” 

Diário de bordo 3 – de 25 a 29 de Setembro de 2017 

E este foi um aspeto que necessitei rapidamente de alterar: reduzir o número 

de exercícios e aumentar o tempo por tarefa. Desta forma, diminuí o meu nível 

de preocupação com o cumprimento dos tempos por tarefa, e tentei focar-me 

no sucesso dos alunos nos exercícios propostos. Percebi, que a necessidade 

inicial que senti de controlar excessivamente este fator temporal, comprometia 

a minha disponibilidade e controlo da aula, e o do lado dos alunos, não permitia 

a sistematização e compreensão dos objetivos de cada tarefa.  

Nóvoa (1991) afirma que o sucesso ou insucesso de certas experiências 

marcam a nossa postura pedagógica, fazendo-nos sentir bem ou mal com esta 

ou aquela maneira de trabalhar na sala de aula. E depois de ultrapassados 

estes primeiros obstáculos, encontrei diferentes tipos de problemas na 

construção do plano de aula, nos diferentes ciclos de ensino em que lecionei.  
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“Na TP, a maior dificuldade neste momento está no planeamento das 

dinâmicas e organização das aulas e dos alunos, na tentativa de diminuir os 

comportamentos desviantes, situação que não se aplica no ensino secundário, 

fruto do número de anos de prática em educação física e maturidade dos 

alunos. Na TR, os alunos rapidamente compreendem estas organizações, e 

por isso as minhas maiores preocupações centram-se na escolha dos 

exercícios.” 

Diário de bordo 10 – 07 a 10 de Novembro 

A minha TR, não tinha muitos elementos, comparando com as TRs dos meus 

colegas de estágio, em que por vezes participavam de 24 alunos, no entanto, e 

apesar de estar facilitada este objetivo, tentei sempre escolher exercícios que 

me permitiam garantir tempo de qualidade e quantidade de exercitação, com 

tempos reduzidos de espera e transição. As tarefas propostas, privilegiaram a 

maioria das vezes a aprendizagem cooperativa, em grupos de 2 ou de 3 

elementos, situação que me permitiu dar mais autonomia e responsabilidade 

aos alunos. 

 “Apesar de não estar planeado, decidi incluir no aquecimento o jogo do 

“manchetão”, onde só é permitido jogar em manchete. Este poderia ter sido um 

exercício utilizado mais durante as aulas, para desenvolver este conteúdo 

técnico, e fico triste por só ter arriscado e tentando na última aula. Mas como 

não sabia se iriam ter sucesso nesta tarefa preferi nunca a implementar, e 

acredito que se implementada poderia ter facilitado o domínio dos alunos deste 

gesto técnico. Principalmente nos rapazes, senti que foi um exercício dinâmico, 

eficaz e que motivou os alunos para o início da aula.” 

Diário de bordo 15 - 12 a 15 de Dezembro 

Wideen et al (1998), afirmaram que normalmente os professores estagiários 

vêm o estágio pedagógico como uma oportunidade de experimentação de 

formas não tradicionais de ensino, de aplicação do conhecimento adquirido na 

formação universitária, de reflexão sobre as experiências vividas e de 

assunção de riscos. No segundo e terceiro período, tentei deixar de fazer 

“opções” mais seguras, para passar a arriscar mais, situação que trouxe 
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resultados e momentos de reflexão importantes que me permitiram desenvolver 

outras capacidades que ainda não haviam sido estimuladas.  

Com o tempo, a minha capacidade de descomplicar e simplificar foi 

aumentado, o que me permitiu usufruir mais das aulas, proporcionando-me a 

sensações positivas e de satisfação profissional, que procurei durante algum 

tempo. Compreendi, que este processo de preparação e organização prévio, 

permitiu-me crescer e melhorar a minha capacidade de adaptação. Uma maior 

capacidade de adaptação às diferentes situações e uma crescente 

disponibilidade para os alunos, para a satisfação das suas necessidades e 

ritmos individuais, ou crescentes competências ao nível metacognitivo, são 

igualmente apontados como representando algumas das evoluções sofridas ao 

longo do estágio (Caires, 2001; Fuller, 1969; Kagan, 1992). Por diversas vezes, 

foi necessário alterar o que estava planeado, e com o avançar dos meses, 

senti-me mais confiante para as realizar, sem precisar de questionar a PC – 

situação que aconteceu nos primeiros meses de aulas, sempre que senti 

insegurança em relação a alterações que queria fazer durante a aula, visto que 

na nossa disciplina, estamos sujeitos a impressibilidades que não acontecem 

na maioria das disciplinas teóricas, onde o ambiente de aula é muito mais 

controlável. 

“Na última parte da aula, fiquei com o pavilhão disponível para a minha turma, 

e por isso aproveitei a oportunidade para realizar jogo formal no campo formal.” 

Diário de bordo 19 – 30 de janeiro a 02 de fevereiro  

Esta é uma ferramenta, que considero que é fundamental ser utilizada por 

qualquer profissional, ainda que com algumas diferenças ao nível da 

formalidade do documento. Permite-nos organizar, planear e refletir sobre as 

os resultados pretendidos e os resultados alcançados. Ao longo do EP, 

verifiquei que as pequenas mudanças e aperfeiçoamentos que tentei realizar 

me permitiram tornar as minhas aulas, “minhas”. Deixaram de ser aulas iguais 

a tantas outras, para passarem a ser o reflexo dos métodos, organizações e 

tipos de exercícios, em que eu acredito, e que me permitiram verificar sucesso 

e crescimentos dos alunos, e o por consequência o meu enquanto professora.  
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4.1.3. Realização do ensino  

4.1.3.1. Gestão e controlo 

Bento (2003), afirma que as aulas de EF, seguem os princípios pedagógico-

didáticos comuns ao ato de ensino, no entanto, destes derivam exigências 

específicas e adequadas à nossa disciplina, refere por isso, que “a ação 

pedagógica da aula deve ser global, norteando-se por uma perspetiva lata das 

tarefas formativas e educativas. A formação dos alunos deve ser realizada em 

todo o tempo da aula, desde o primeiro até ao último minuto. Não é correta a 

tendência, constatada no dia-a-dia, de realizar tarefas de formação apenas na 

parte inicial da aula. Sempre que o professor conduz a parte inicial e final da 

aula sem objectivos educativos está a agir “formalmente” (revelando-se um 

seguidor de formalismo) e a desperdiçar tempo”.  

“Relativamente a esta semana para mim, foi desgastante fisicamente e 

psicologicamente por ter sentido mais dificuldades em gerir conflitos e 

situações pontuais que aconteceram durante o decorrer das aulas. Acredito 

ainda que aconteceram porque ainda me sinto muito tensa e preocupada com 

aspetos desnecessários que me consumem muita energia durante a aula – 

organização do material, controlo dos alunos e tempo por tarefa.” 

Diário de bordo 5 – 2 de outubro a 6 de outubro 

Como forma de criar um clima favorável ao desenvolvimento dos alunos e das 

suas aprendizagens, nas primeiras aulas defini regras, relativamente à 

pontualidade, conduta e participação na aula, e ao longo do ano, fui 

adicionando ou alterando algumas em função do cumprimento por parte dos 

alunos. Algumas destas regras foram definidas por mim, mas a maioria delas 

foram definidas dentro do NE: o horário de entrada e saída da aula, e respetiva 

tolerância de atraso, o tipo de equipamento e calçado utilizado na aula e nos 

espaços desportivos, esta última para os alunos que não realizavam aula, e 

ainda a necessidade de cooperação e empenho na aula. Ao longo do ano, fui 

criando também rotinas comuns a todas aulas e outras específicas para cada 

UD. Apenas numa fase inicial realizei a chamada aos meus alunos, no entanto, 
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os primeiros alunos a chegarem ao espaço da aula ajudavam na organização 

do material, e no final ficavam dispensados de recolher e arrumar o material, 

ficando esta tarefa a cargo dos alunos que não participaram na sua montagem. 

Por outro lado, os alunos dispensados, sabiam que para estarem na aula tinha 

que ter um calçado adequado, porque teriam um papel ativo durante a aula, na 

organização do material ou desempenho de funções de arbitragem, por 

exemplo. Principalmente nas UDs dos jogos desportivos coletivos, a estrutura 

de aquecimento, pressuponha sempre a manutenção da estrutura do exercício 

e só adicionava gradualmente variáveis, e por isso, ao apito curto, os alunos 

sabiam que tinham de parar, ouvir e observar esta nova variante, ou ainda, 

quando queria parar um exercício apenas para dar um feedback (FB) comum e 

importante para a turma. Com dois apitos curtos, sabiam que o exercício tinha 

terminado e que tinham de se deslocar e concentrar para o local que eu 

definisse, para iniciarmos assim um novo exercício.  

“Contrariamente ao que esperava neste ciclo de ensino, alguns dos meus 

alunos ainda evidenciam comportamentos que não são adequados durante a 

aula, com excesso de brincadeira em determinados momentos. Será 

importante para a próxima aula tentar apelar ao bom senso de todos, alertando 

qual a conduta que devem seguir durante as aulas, para rentabilizar a 

quantidade e qualidade de tempo em empenhamento motor.” 

Diário de bordo 5 – 2 de outubro a 6 de outubro 

“A partir desta aula, irei começar a definir grupos que se irão manter durante 

toda a aula, até que os alunos me consigam provar que conseguem trabalhar 

com sentido de responsabilidade e compromisso. Para facilitar as rotinas tenho 

tentando manter a estrutura do exercício principal da aula, para que com sua 

repetição aula a aula, consiga diminuir os tempos de instrução e organização.“ 

Diário de bordo 5 – 2 de outubro a 6 de outubro 

Estas duas estratégias permitiram-me ganhar tempo, dado que não precisei de 

repetir sistematicamente os diversos aspetos, libertando-me assim muitas 

vezes das tarefas de organização e gestão, com maior atribuição de autonomia 

e responsabilidade aos alunos, alterando assim minha atenção com o 
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desempenho e aprendizagens dos alunos. Contudo, não foi fácil, tive muitos 

altos e baixos, precisei de tempo e de muitas tentativas ao longo do ano, para 

dizer que terminei o ano letivo com estas estratégias sistematizadas, num clima 

favorável e eficaz de ensino.  

Por outro lado, o controlo da turma e gestão de conflitos, foram dois pontos 

dominantes no meu EP. Tive que lidar mais vezes do que esperava com 

comportamento e atitudes menos desejáveis por parte de alguns alunos e em 

certos momentos da turma no seu global.  

“Durante a aula alguns alunos ainda evidenciam alguns comportamentos que já 

não esperava de alunos de 12º ano, principalmente dos rapazes. Estes 

comportamentos, serão algo que terei de tentar minimizar porque destabiliza a 

aula.“ 

 Diário de bordo 3–de 18 a 22 de setembro 

Esta foi uma situação que precisei se resolver no momento, mas que foi muito 

difícil no momento gerir, porque não consigo compreender como é que crianças 

com 11 anos, conseguem discriminar e rejeitar um colega da turma só por ser 

diferente. Optei por falar para o grupo que estava a trabalhar comigo para que 

todos ouvissem a mensagem e compreendessem que a diferença não pode ser 

fator de exclusão, e que todos devem ter oportunidades independentemente 

das dificuldades ou limitações. Na aula seguinte (sexta-feira) não me apercebi 

de nenhum comportamento deste tipo, o que foi muito positivo. 

Diário de bordo 5 – 2 de outubro a 6 de outubro 

Rosado e Ferreira (2011, p.188), afirmam que “(...) a regulação da ordem e da 

disciplina, é crucial na criação de ambientes positivos de interação e 

aprendizagem (...). Demorei mais tempo do que esperava, para conseguir o 

respeito dos meus alunos, muito por minha culpa, porque não consegui nas 

primeiras aulas ser “séria” e “autoritária” como deveria, deixando por vezes os 

meus traços de personalidade mais descontraídos e vincados se 

superiorizarem, o que se tornou durante algum tempo, o meu ponto fraco. 

Contudo, aos poucos fui conquistando o meu lugar enquanto professora e líder 
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da turma, comecei a conhecer os meus alunos, o que me permitiu adequar o 

tipo de tarefas propostas, e desta forma conquistar o respeito e 

reconhecimento destes.  

“Esta semana apercebi-me o quão é importante ajustarmos os tipos de 

exercícios e abordagens que propomos para as nossas aulas na medida em 

que os alunos não são iguais e por consequências as turmas também não o 

são. Se na minha TR associar competição aos exercícios aumenta o 

empenhamento motor nos exercícios e sucesso dos alunos, na TR da minha 

colega de núcleo de estágio Beatriz essa situação já não se verifica, o que 

resulta num declínio da participação e empenho dos seus alunos. 

Comparativamente com o 6ºano, utilizar a competição a nível individual eleva 

egos e cria conflitos entre os alunos que se tornam um obstáculo ao bom 

funcionamento da aula. Temos apostado na TP a utilização de estratégias que 

promovam a coesão do grupo ou equipas, e tem tido resultados positivos 

relativamente à componente atitudinal.” 

Diário de bordo 6 - 10 Outubro a 13 de outubro 

Este foi um processo de constante evolução e aprimoramento ao longo EP, 

consegui ao fim de algum tempo trazer os alunos para mim, através das 

propostas e estruturas de aula, que imponham um nível de desafio elevado, 

mas com uma taxa de sucesso individual e do grupo igualmente elevada, com 

as quais os alunos se identificavam. Rosado e Ferreira (2011, p.191), 

afirmaram que “o ambiente relacional é decisivo para a satisfação pessoal dos 

professores/treinadores e dos praticantes, na manutenção da disciplina, do 

empenhamento, nas tarefas e no crescimento individual e de grupo no domínio 

sócio-afetivo”. Por outro lado, o desenvolvimento das minhas capacidades ao 

nível da gestão, instrução e organização, permitiu-me igualmente desenvolver 

e manter um clima positivo nas tarefas, ideia corroborada por Siedentop (1991).  

4.1.3.2. Instrução pedagógica  

Tal como referi no ponto anterior, ao longo do EP fui desenvolvendo 

capacidades que me permitiram desenvolver capacidades determinantes para 

a eficácia pedagógica no ensino em EF, perspetiva que é reforçada por Rosado 



 50 

e Mesquita (2011), que é determinante para este tipo de eficácia possuir a 

capacidade de nos expressarmos através dos comportamentos, 

movimentações e da comunicação. Na nossa disciplina o ato de comunicar, vai 

muito para além da comunicação verbal, comparando com outras disciplinas 

dispomos de outras ferramentas que nos permitem desenvolver o ensino de 

uma forma diferenciada. Os mesmos autores, referem que objetivos da 

aprendizagem, estão intimamente ligados a todo o tipo de comportamentos 

verbais e não verbais que dispomos, como é exemplo: exposição, explicação, 

demonstração, FB, entre outras. Graça (2015, p. 21), afirma que através do 

processo instrucional “o professor avalia as necessidades, os interesses e as 

capacidades dos alunos; concebe, seleciona e adapta atividades, tarefas e 

exercícios para concretizar os objetivos de aprendizagem, otimizando os 

recursos disponíveis; apresenta tarefas, dá explicações, comunica expectativas 

e exigências sobre o que deve ser feito e como deve ser feito; apoia o 

confronto dos alunos com as tarefas de aprendizagem; estimula, supervisiona, 

orienta, regula, avalia o empenhamento na atividade e o rendimento dos 

alunos. No processo de instrução os alunos não elementos passivos no 

direcionamento ou no desenvolvimento das atividades de aprendizagem; 

trazem consigo conhecimentos, capacidades e disposições, expectativas e 

motivações que condicionam o que se pode passar e o que efetivamente se 

passa na aula; interpretam e responsem às intervenções e solicitações dos 

professores, às exigências das tarefas de um modo concreto que vai 

condicionar a ação pedagógica e a qualidade da aula”. Ou seja, tal como afirma 

Rink (2014), a seleção das estratégias instrucionais, está dependente das 

fases de conceção e planeamento que antecedem a fase de realização do 

ensino, a fase de tomada de decisão pré-ativa, e com base nos documentos 

como o PA, UD e plano de aula, vamos preparar a nossa instrução, para que 

esteja adequada com o que observamos durante o decorrer da aula, o que 

reflete a toma de decisão ativa, e por fim, será após o término da aula, após 

reflexão e definição de novos estratégias, se necessário, para planear e 

melhorar os momentos de instrução, que vai acontecer a último momento de 

tomada de decisão, a pós-ativa.  
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Numa fase inicial, a minha maior preocupação antes e durante a aula, foi a 

instrução, o fator tempo, o nível de clareza da minha linguagem e do nível de 

entendimento e compreensão dos alunos.  

“No segundo exercício precisei de mais de 5 minutos de instrução, e até o 

exercício começar a funcionar demorou bastante tempo. Aliás acredito que 

mesmo depois de terminarmos o exercício, alguns dos alunos não conseguiram 

perceber o objetivo do mesmo. Acredito que pelo facto de não me ter sentido 

segura relativamente a este exercício tenha aumentado o tempo de instrução, e 

pelo facto de a aula se ter realizado no exterior e no horário de almoço para 

muitos alunos, foi difícil fazer-me ouvir durante o exercício. Poderia ter parado 

o exercício várias vezes para garantir que todos me ouviam e percebiam, no 

entanto, senti que poderia ter consequências negativas se o interrompesse 

sistematicamente.” 

Diário de bordo 3 –de 18 a 22 de setembro 

Percebi que por vezes o meu nível de preocupação com este momento de 

exposição minha para com os alunos, me limitava e restringia, perante os 

alunos. Foi importante por isso, nas primeiras semanas, ter os planos de aula 

impressos comigo, ler e reler várias vezes este mesmo documento, preparando 

parte do meu discurso. No entanto, e porque os fatores de impressibilidade e 

de readaptação, estão presentes na maioria das aulas, percebi que se no 

momento de instrução pensasse no que precisava de dizer, sem a ajuda de um 

qualquer teleponto, a mensagem seria mais curta, concisa e de mais 

assimilação por parte dos alunos. Por outro lado, sabedora que o tempo 

disponível de antena dos professores normalmente é curto, foquei-me muitas 

vezes, nas cinco operações importantes para a apresentação da tarefa, 

apresentada por Rink (2014): 1º obter atenção dos alunos, 2º sequenciar o 

conteúdo e organizar a tarefa, 3º utiliza uma comunicação clara, 4º escolher um 

método para comunicar e 5º selecionar palavras-chave. Priorizar a minha ação 

segundo estas cinco operações, permitiu-me ao longo das semanas, melhorar 

a instrução. Com o tempo, comecei a diminuir a quantidade e extensão da 

informação verbal, passando a recorrer gradualmente às outras estratégias 
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instrucionais, em função da modalidade e tipo de informação que precisava de 

transmitir.  

“Na última parte da aula decidi trabalhar condução física, com apoio de 

aplicações de música e cronómetro automático (tabata) e ter optado por estes 

recursos permitiu-me estar focada na correção dos exercícios e não no controlo 

do tempo. A verdade é que cometi o erro de não demonstrar a execução de 

cada exercício do circuito, e por isso precisei de corrigir mais os alunos. Será 

importante, nas próximas aulas recorrer a alunas(os) da turma para 

demonstrar. Parti do pressuposto que todos os alunos já sabiam o que tinham 

de fazer, e sendo este o primeiro contacto com os exercícios do circuito que 

defini, deveria ter perdido mais tempo a explicar os exercícios. Acredito que 

não tenha feito a demonstração, porque não queria “perder” tempo e falhar no 

cumprimento dos tempos por exercício, que defini previamente. Esta situação 

ainda é recorrente em situação de aula, eu enquanto professora simplificar 

demasiadamente as minhas explicações ou demonstrações dos exercícios. Por 

vezes sinto que não consigo passar a mensagem que pretendo. Eu pretendia 

que quem estivesse em repouso ajudasse o respetivo colega e o corrigisse e 

vice-versa, mas só consegui que o fizesse na segunda volta do circuito, quando 

durante o descanso entre séries reforcei este aspeto.” 

Diário de bordo 3 -  de 18 a 22 de setembro 

A demonstração surgiu depois de reconhecer as suas potencialidades, pois 

segundo Rosado e Mesquita (2011, p.96) “a demonstração, em parceria com a 

exposição assume no âmbito das atividades desportivas um papel 

fundamental, na medida em que possibilita a visualização por parte do 

praticante do(s) movimento(s) a efetuar”. Tentei sempre fazer um equilíbrio 

entre a quantidade de vezes que demonstrei e as que pedi a alunos para o 

fazerem. Apesar de na maioria das vezes me sentir confortável para 

demonstrar, compreendi que não o fazer, e recorrer a um aluno, me permitia 

complementar a informação visual com informação verbal, quanto mais não 

fosse para direcionar e orientar o foco dos alunos que estavam a observar. 

Optei também, por recorrer a desenhos nos quadros com os campos das 

respetivas modalidades, o que muitas vezes, facilitou a apresentação e 
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organização das tarefas, ou dos conteúdos táticos, ainda que depois 

recorresse à demostração com um ou mais alunos para que não restassem 

dúvidas. No caso de ginástica, criei uma sebenta com as pegas e figuras, 

procurando assim com este tipo de ferramenta rentabilizar o tempo de seleção 

e exercitação das figuras, dado que tinham permanentemente uma referência 

visual do que se pretendia em cada uma delas. Já no caso de Badminton, 

utilizei aquando a introdução dos batimentos técnicos, o quadro como forma de 

demonstrar a trajetória que o volante teria que descrever e o seu local de 

queda. Esta foi uma medida, que implementei, que contraria o que disse no 

início deste parágrafo, porque apesar de me sentir confortável para demonstrar 

execuções técnicas no badminton por não ser tão eficiente, recorri ao quadro, o 

que acabou por ser bastante facilitador tanto para mim como para os alunos.  

“Nesta aula, recorri muito à demonstração, porque a ginástica é uma 

modalidade com a qual me sinto confortável para o fazer, por outro lado, utilizar 

os alunos como auxiliares deste processo, permite-me aumentar a sua 

confiança e nível da qualidade deste momento, uma vez que é um dos pares 

(aluno) que está a demonstrar.” 

Diário de bordo 11 – de 14 a 17 de novembro 

Ainda que utilizasse no início ou final das aulas, foi durante a instrução dos 

exercícios, que recorrei muitas vezes ao questionamento, outra estratégia 

instrucional, que promove a retenção das informações e conhecimentos, e 

ainda a participação ativa dos alunos. Segundo Rosado e Mesquita (2011, 

p.100), “o questionamento dos alunos é um dos métodos verbais mais 

utilizados pelos professores, sendo a interrogação dos alunos, como método de 

ensino, tão velha como a própria instrução”, e foi através deste recurso que 

muitas vezes consegui aferir o nível de conhecimento e compreensão dos 

alunos. Muitas vezes, alunos com menos capacidades ao nível do domínio 

motor demonstraram compreender os conteúdos, e o oposto também 

aconteceu, alunos com mais capacidades técnicas, demonstravam não serem 

capazes de responder a perguntas sobre conceitos relativos aos conteúdos 

técnicos e táticos. Por outro o tipo de dúvidas expostas ou a inexistência 

destas, permitiu-me averiguar a aquisição de conhecimentos, nível de atenção 
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na aula e de eficácia da minha instrução verbal. Foi importante durante a 

apresentação das tarefas ou de novos conteúdos, o recurso simbiótico destas 

estratégias, tentando assim adequar e incluir todas elas, tentando assim 

aumentar o nível de retenção de informação por parte dos alunos, Rosado e 

Mesquita (2011, p. 73), afirmam que “retemos melhor o que vemos do que 

aquilo que ouvimos; recordamos ainda melhor o que vemos e ouvirmos; 

recordamos particularmente bem o que dizemos e o que dizemos e fazemos”. 

O FB foi mais uma das estratégias a que recorri em quase todas as aulas 

durante o EP, ainda que em níveis de intensidade de diferente, em função dos 

objetivos e estrutura das aulas. Os autores, Rosado e Mesquita (2011,p.84), 

defendem que o FB resulta de “uma competência de tomada de decisões 

oportunas, com base numa seleção e num processamento de informação 

pertinente recolhida durante uma observação formal ou informal, envolvendo 

não só a análise da resposta motora do aluno, mas também o ambiente em 

que ela se desenvolve”, referem também que, aquando a realização de uma 

tarefa por parte do aluno, este deverá receber um FB sobre a forma como 

realizou a ação, para poder manter ou melhorar o seu desempenho.  

“Sobre o ciclo de feedback, contrariamente ao que aconteceu na aula anterior, 

tentei corrigir individualmente os alunos, e parar sempre que identifiquei um 

erro comum à maioria dos alunos. Esta situação promoveu a correção de erros 

e evolução da qualidade e eficácia dos batimentos. O badmínton é uma 

modalidade para a qual os alunos apresentam um nível alto de interesse, e por 

isso quero aproveitar esta disponibilidade para dar mais apoio na correção dos 

batimentos, visto que nesta modalidade especificamente, a qualidade do jogo 

depende muito da qualidade das habilidades motoras. Neste ponto, a minha 

turma pode beneficiar muito porque é mais fácil tentar cumprir o ciclo de forma 

involuntária, situação que aconteceu na aula de hoje. Em turmas maiores esta 

é uma situação que também é importante, mas provavelmente o meu foco 

estaria mais na organização e gestão do exercício do que nos objetivos e 

componentes críticas do exercício. Acredito que estas dificuldades sejam 

consequência da falta de experiência e por ainda não termos sistematizado 

rotinas que permitam libertar o professor deste tipo de tarefas.“ 
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Diário de bordo 7 – 17 de Outubro a 20 de Outubro 

Ao longo das aulas, fui começando a sentir-me mais confiante, para emitir FB, 

pois inicialmente sentia-me inibida a fazê-lo. A observação de aulas de 

professores mais experientes, permitiu-me compreender a frequência, direção 

e tipos de FB que são importantes para ajudar na melhoria do desempenho dos 

alunos. Tal como referi no início deste capítulo, sempre que verificava 

situações em que o erro era comum a vários alunos, parava o exercício, e 

emitia um FB geral para todos. Uma das minhas principais dificuldades, cingia-

se com o fecho do ciclo de FB, ou seja, após identificar o erro de um 

determinado aluno e emitir um FB, não esperava para verificar se o erro tinha 

sido corrigido ou não. Muitas vezes não foi eficiente nesta ação, porque não 

era paciente e por estar a tentar ajudar simultaneamente mais do que um 

aluno, o que nesta fase da profissionalização ainda não sou capaz.  

“Durante a exercitação das figuras, cometi o erro de não completar o ciclo de 

feedback com um dos grupos de trabalho. Esta não tem sido uma das minhas 

preocupações e deverá começar a ser, uma vez que o FB é uma ferramenta 

essencial que ajuda a combater as dificuldades dos alunos e a corrigir as suas 

ações.” 

Diário de bordo 10 – de 07 a 10 de Novembro 

Os autores, Rosado e Mesquita (2009, p. 69), concluem que “a “chave” da 

estruturação e modificação das situações de aprendizagem, porquanto da 

eficácia do processo que integra dependem, em grande medida, os resultados 

da aprendizagem dos alunos”, e é por isso que o processo de ensino-

aprendizagem, depende da qualidade e eficácia do processo de instrução, uma 

vez que é através deste que passamos conhecimentos e informações sobre os 

conteúdos e objetivos que definimos.  

4.1.3.3. Modelos de ensino  

Graça e Mesquita (2015, p.12), afirmaram os modelos surgem “como um 

avanço na coerência e intencionalidade relativamente às ideias mais 

fragmentárias de estratégias, procedimentos e habilidades de ensino; como um 
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aprofundamento e uma flexibilização relativamente à ideia mais casuística ou 

mais estereotipada de método; e, finalmente, como uma mudança de escala 

relativamente à ideia mais circunscrita e parcelar do estilo de ensino”. Percebi 

desde cedo que não conseguiria apresentar e definir apenas a utilização de um 

modelo de ensino, acredito mais na utilização de um modelo híbrido, ou seja, 

com base na informação teórica que possuímos sobre cada modelo, 

identificamos um ou mais modelos que podem ser importantes para uma 

determinada modalidade ou fase do processo de ensino aprendizagem. Foi 

importante por isso ao longo do ano ir ajustando os modelos de ensino a que 

recorria, reconhecendo que numa fase inicial do ano letivo e em momentos de 

maior insegurança recorri a modelos mais centrados em mim (professora), e 

com o decorrer do EP, comecei a tentar privilegiar modelos mais centrados nos 

alunos, tentando assim promover a descoberta e iniciativa nos alunos, 

equilibrada com o exercício de autonomia na aula, tal como referem Mesquita e 

Graça (2011), esperando que estas últimas medidas permitam assim criar nos 

alunos um vínculo com a prática desportiva. Os mesmos autores, referem 

ainda, não existe um modelo ideal, existe sim, um conjunto de modelos de 

instrução não se hierarquizam entre si, nem são fixos, sendo da 

responsabilidade do professor utilizá-los em concordância com as 

aprendizagem e variáveis de ensino do contexto específico. Metzler (2000), 

refere da perspetiva do ensino que inclui a apreciação da teoria e dos objetivos 

da aprendizagem, do conteúdo, do controlo da sala de aula, das estratégias de 

ensino, da verificação do processo e consequente avaliação das 

aprendizagens dos alunos, surge o conceito modelo de ensino, que 

compreende por isso as quatros funções essenciais da organização e gestão 

do ensino e da aprendizagem: planeamento, conceção, realização e avaliação.  

Utilizei por isso na maioria das vezes, mais do que um modelo de forma 

combinada, em função dos objetivos e conteúdos de ensino de cada 

modalidade, e ainda, em função das caraterísticas e níveis de desempenho dos 

alunos e da turma. Numa fase inicial da maioria das UDs recorri ao modelo de 

instrução direta (MID), situação corroborada por Mesquita e Graça (2009, p.46) 

quando afirmam que este modelo evidencia “(...) eficácia no ensino das 

habilidades em contextos com baixa inferência contextual, apanágio das etapas 
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iniciais da prática”. Consciente que este é um modelo em que o poder de 

decisão estar centrado no professor, permitiu-me utilizar nas primeiras aulas de 

cada UD, o tempo e recursos da aula de forma mais eficiente, e ainda elevar a 

taxa de envolvimento nas tarefas e habilidades práticas dos alunos, tal como 

refere Metzler (2011). Contudo, utilizei o MID, de forma mais recorrente nas 

aulas de ginástica e de atletismo, dada a especificidade das modalidades, 

constituídas por habilidades motoras fechadas, cujo refinamento e domínio está 

dependente da quantidade de exercitação, tentei através deste modelo ter um 

maior controlo sobre a aula, como forma de garantir as repetições e tempo útil 

de exercitação elevados, com explicações e demonstrações práticas da minha 

parte, permitindo-me ainda regular o ritmo das tarefas com um elevado nível de 

observação e cumprimento do ciclo de FB. Tentando assim, estimular a 

participação dos alunos e otimização da técnica das respetivas habilidades 

motoras. Um exemplo prático: durante a exercitação da técnica de corrida, nas 

aulas de atletismo, apresentava e demonstrava o exercício, após o meu sinal 

três alunos em cada uma das pistas saíam em vaga. Desta forma, de forma 

mais facilitada, controlava o exercício e observava a execução técnica, com 

uma frequência de emissão FB elevada.  

Tal como o MID, o modelo de aprendizagem cooperativa (MAC), foi um dos 

modelos que utilizei na maioria das UDs. Este é um modelo que procura que 

elementos de diferentes grupos se apoiem reciprocamente, assumam 

responsabilidades pelas próprias aprendizagens, que desenvolvam a 

capacidade de dar e receber FB, trabalhando assim para alcançar um objetivo 

comum (Metzler, 2000). Na maioria das aulas, os alunos estiveram organizados 

por grupos, por vezes, criados por mim, outras por eles, tentando garantir 

assim um equilíbrio entre a autonomia que tentei atribuir aos alunos, e a 

necessidade de criar grupos heterogéneos, constituídos por elementos com 

diferentes capacidades cognitivas e motoras, por exemplo. Um exemplo 

prático: durante as aulas de ginástica, numa fase inicial, introduzi as pegas de 

ginástica e as regras de segurança do monte e desmonte, após organizados 

em grupos de quatro elementos, entreguei uma folha a cada um deles com 

algumas figuras de pares, para que experimentassem, e de forma autónoma 

iam alternando as duplas. Durante a realização da tarefa tentei reforçar as 
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noções referidas no início da aula, observar o desempenho, emitir FB e sugerir 

alterações para que conseguissem executar com sucesso as figuras, tal como 

refere Rink (2014). Por outro lado, quando verificava que existiam 

desequilíbrios na constituição dos grupos que influenciava diretamente os 

aspetos que identifiquei anteriormente, reorganizava-os, tendo muitas vezes 

sendo um fator potenciador do desempenho e motivação de alguns alunos, 

situação referida por Metzler (2011), aquando a utilização do MAC.  Utilizei a 

mesma dinâmica nas aulas de Badminton: os alunos trabalharam muitas vezes 

em duplas, e durante a realização das sequências de batimentos propostas por 

mim, os alunos estavam constantemente a dar FB aos respetivos parceiros, 

sobre a qualidade do batimento, local de queda do volante, o que exponenciou 

evolução dos alunos nesta modalidade e desenvolvimento do trabalho de 

cooperação em autonomia.  

Os jogos desportivos coletivos lecionados, voleibol, basquetebol e andebol, 

recorri a modelos que privilegiam o jogo e as formas jogadas, como forma de 

resolver problemas táticos, capacidade de tomada de decisão, como alternativa 

às abordagens tracionais, atribuindo assim primazia à introdução de conteúdos 

técnicos em função das dificuldades táticas. Na UD de voleibol, recorri ao 

modelo de abordagem progressiva ao jogo, descrito por Mesquita et al. (2015, 

p. 78), como um modelo que “acentua a necessidade do praticante 

compreender o jogo e fazer da aprendizagem um processo de procura de 

soluções (dimensão cognitiva), oferece a todos oportunidades de prática e de 

participação equitativa (dimensão social), assegura a construção de valores 

eticamente fundados pela promoção do fair-play e da literacia desportiva 

(dimensão pessoal) e legitima a aquisição de competências táticas, técnicas e 

físicas pela prática do jogo modelado, em referência ao jogo formal (dimensão 

motora).” Esta opção permitiu-me planear a minha UD segundo estes 

pressupostos, facilitando assim também o planeamento das aulas, e a 

evolução técnica favorável dos alunos nesta modalidade, mas principalmente o 

desenvolvimento de capacidades de análise das jogadas e adequação das 

suas movimentações técnicas e táticas em função destas, e ainda na 

capacidade de compreensão do jogo e da sua imprevisibilidade. Nas UDs de 

Basquetebol e Andebol, recorri também a modelos que promovem o ensino dos 
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jogos para a compreensão (Teaching Games for Understanding), que incluem 

também o modelo de competência nos jogos de invasão e o modelo de 

abordagem progressiva ao jogo, uma vez que “estes modelos têm em comum a 

valorização cognitiva e tática na aprendizagem do jogo. As habilidades técnicas 

são abordadas em função da sua relevância para a resolução de problemas de 

jogo e capacidade dos alunos entenderem a sua aplicabilidade no contexto 

tático das situações de jogo” (Estriga & Moreira, 2015, p.124). Os autores 

Graça et al. (2015, p. 166), corroboram esta mesma informação afirmando que 

“ambos os modelos enfatizam a importância decisiva de escolher uma forma 

modificada de jogo que esteja em conformidade com as possibilidades reais 

dos alunos. Ambos os modelos privilegiam o confronto com os problemas reais 

de jogo em ambientes autênticos de jogo. Ambos subordinam declaradamente 

a introdução do ensino das habilidades do jogo à compreensão do seu uso 

tático no jogo e à tomada de decisão”.  

Em todas estas UDs, existiu na maioria das aulas jogo ou uma componente 

competitiva, com o objetivo de promover o desenvolvimento das capacidades 

em jogo, o trabalho de equipa, que contribuíram para o desenvolvimento 

individual de cada aluno e do coletivo, a turma. Prova deste sucesso, foi como 

já referi anteriormente, nas UDs de jogos desportivos coletivos ter conseguido 

chegar às formas de jogo mais complexas e avançadas de cada modalidade. 

Na TP, a UD de voleibol foi desenvolvida por todo o NE, e por isso decidimos 

utilizar o Modelo de Educação Desportiva, que se apresenta como “(...) uma 

alternativa comprovadamente válida às abordagens tradicionais, 

nomeadamente ao currículo de múltiplas actividades, com enfoque dominante 

na valorização da dimensão humana e cultural do Desporto” (Mesquita & 

Graça, 2009, p.64). Este, integra seis características do desporto 

institucionalizado: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo 

estatístico, a festividade e os eventos culminantes, procurando assim a 

harmonia na competição e equilíbrio na oportunidade de participação nas 

atividades (Siedentop, 1954 citado por Graça & Mesquita, 2007).  

Apesar de todas as suas vantagens este é um modelo que implica alguma 

experiência na sua aplicação para conseguir atingir os objetivos esperados, por 



 60 

isso, principalmente ao nível da preparação e gestão das aulas, foi importante 

ter recurso em colaboração permanente com os todos os elementos do NE.  

“No 6º ano, terminamos a avaliação de ginástica na aula de terça-feira, e na 

aula de sexta-feira realizamos a última época desportiva, de jogo 2x2. Nesta 

fase considero que o MED, é importante para estes momentos competitivos, no 

entanto, logisticamente implica que o professor da turma, prepare muito bem a 

organização e registo de resultados, para que possa supervisionar o 

desempenho dos alunos, e o foco não seja só o controlo da competição.” 

Diário de bordo 35 – de 29 de Maio a 01 de Junho  

Nesta UD, conseguimos diminuir alguns problemas que se arrastavam desde o 

1º período, como é exemplo, assiduidade e pontualidade, sentido de 

responsabilidade e motivação para a disciplina.  Ainda, com a formação das 

equipas e consequente incentivo para o trabalho entre pares, com elevada 

independência nos resultados alcançados, estabeleceu um clima de 

aprendizagem mais favorável, com uma menor ocorrência de conflitos 

interpessoais e de comportamentos desviantes.  

4.1.3.4. Autonomia e responsabilidade 

Segundo Bento (2003), quando falamos em educação, devemos procurar 

ajudar na formação de um homem (aluno) como sujeito e como pessoa, 

esperando assim que possa construir a sua autonomia.   

“Acho importante sabermos ouvir os nossos alunos e permitir que estes 

exponham a sua opinião, ainda que de forma controlada. Na minha opinião, o 

diálogo entre aluno-professor permite ao professor compreender o aluno, e 

permite ao aluno desempenhar um papel ativo no seu processo de ensino. Não 

significa que tudo será alterado em função destas opiniões, mas existe uma 

margem de ajustamento, que nos permite melhorar a relação aluno-professor e 

consequentemente aproximar os alunos para a disciplina.” 

Diário de bordo 3 – de 18 a 22 de setembro 
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Ao longo do decorrer do EP, e das aulas da TR, tentei gradualmente aumentar 

o nível autonomia e responsabilidade dos alunos na aula e nas suas 

aprendizagens. Percebi depois da primeira aula de atletismo que a minha 

turma estava preparada para receber este tipo de confiança e oportunidade, 

após demonstrarem o seu descontentamento perante um tipo de tarefa 

proposta. 

 “Após na primeira aula de corrida de resistência, os exercícios “mais didáticos 

e lúdicos” não terem resultado com a minha TR, e de os alunos terem 

demonstrado o seu descontentamento pela monotonia dos exercícios, 

compreendi que apesar de gostarem de corrida de resistência, gostavam mais 

de fazer realizar trabalho de corrida contínua durante o tempo e percurso 

definido por mim. Selamos o nosso primeiro acordo: mudei os exercícios, e 

compromisso e empenho prometido, apareceu em todas as últimas aulas.” 

Diário de bordo 5 – 2 de outubro a 6 de outubro 

Para que este desenvolvimento nos alunos fosse possível, foi necessário da 

minha parte durante o planeamento das aulas e dos exercícios, planear as 

tarefas que os alunos poderiam desempenhar de forma autónoma. Contudo, 

por vezes, foi necessário improvisar e adaptar perante situações que não tinha 

previsto, mas que ao adicionar estes dois componentes valorizavam a 

participação do aluno no seu processo de ensino-aprendizagem. Algumas das 

minhas propostas, passaram por deixá-los escolher os grupos de trabalho e por 

consequência terem que lidar com os conflitos e discussões criadas entre si, 

ainda que reconheça que nem sempre foi fácil gerir a aula, mas decidi que teria 

que correr riscos, para perceber que estratégias poderiam resultar para eles e 

para mim, enquanto mediadora e facilitadora do processo. Outro exemplo, na 

fase final da UD de ginástica, em que as aulas foram dedicadas à exercitação 

da coreografia de grupo, após filmar cada uma das coreografias no final de 

uma das aulas, enviei aos respetivos grupos, esse mesmo vídeo com 

sugestões e correções, para que na aula seguinte, se pudessem focar nestes 

aspetos e avançar. Nessa aula, e porque a turma estava organizada em três 

grupos de trabalho, coloquei um cronómetro numa zona central do espaço de 

aula, e defini que cada grupo tinha dois períodos de 15 minutos comigo no 
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praticável principal, e durante os restantes 30 minutos, melhoravam e corrigiam 

o que considerassem necessário. Dois dos grupos aproveitaram o tempo e a 

utilização do suporte de vídeo, o outro nem tanto. Contudo, na aula seguinte 

(última aula antes da avaliação), o grupo que estava atrasado, trabalhou mais 

para conseguir acompanhar os restantes grupos. Da mesma forma, na maioria 

das vezes que realizamos o circuito de condição física, ou na ainda na 

preparação do material para a aula, quando os exercícios tinham estruturas 

semelhantes entre aulas.  

 “Outro ponto que considero importante é o trabalho de autonomia e 

responsabilidade que devemos atribuir aos alunos durante as aulas, seja 

através do ensino das ajudas na ginástica, ou através da atribuição de tarefas 

gestão como por exemplo, preparem o circuito de preparação física. Situações 

que permitam aumentar o papel do aluno da aula, e diminuir a preponderância 

do professor neste tipo de situações, ficando mais disponível para gerir e 

organizar outras situações da aula.” 

Diário de bordo 5 – 2 de outubro a 6 de outubro 

No meu entender, esta acaba por ser uma proposta, que tem benefícios tanto 

para os alunos, como para o professor, ainda mais no início da 

profissionalização. “Educar para a autonomia significa também, 

consequentemente, um ato político e para o campo de formação profissional e 

ou formação de professores, um ato pedagógico.” (Berbel, 2011, p.30) 

4.1.3.5. Observação  

Reis (2011) afirma que se aprende muito através da observação e o ensino não 

constitui uma exceção, a observação regular de aulas e uma discussão de 

qualidade sobre o desempenho constituem uma componente extremamente 

importante do processo de desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer 

professor, independentemente do seu nível de conhecimento e experiência. 

Neste caso, a observação e a discussão das informações recolhidas destinam-

se a ampliar tanto os conhecimentos e as capacidades profissionais do 

observador como do observado, constituindo um catalisador importante de 

aprendizagem e mudança. Com o decorrer do estágio, fui desenvolvendo as 
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minhas capacidades tal como aconteceu com o processo de reflexão, que 

abordarei de forma mais completa na área 3. O mesmo autor, afirma que “a 

observação desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem, constituindo uma fonte de inspiração e motivação e 

um forte catalisador de mudança na escola” (pág.11). 

Tal como está contemplado nas normas orientadoras do estágio, no início do 

primeiro período, construímos e aplicamos um plano de observação 

sistemática, com dez aulas de cada estagiário e seis da PC, distribuídas ao 

longo dos três períodos. Nestes momentos formais de observação todos os 

elementos do NE de estavam presentes, e após cada aula, era realizada uma 

pequena reunião para reflexão e discussão da observação realizada.  

“Depois de ter observado as duas aulas dos meus colegas desta semana, 

percebi que o facto de ter uma ficha de observação orienta de certa forma a 

maneira como analiso a aula, porque passa a ser mais fácil perceber que 

aspetos são importantes analisar. Ou seja, apesar de estar presente na maioria 

das aulas dos meus colegas de estágio, o meu sentido e olhar crítico foi muito 

mais estimulado com este guia que contempla alguns dos conteúdos que 

podem ser observados durante as aulas, e que podem influenciar o processo 

de ensino-aprendizagem.” 

Diário de bordo 9 -  31 de Outubro a 03 de Novembro 

Para além do preenchimento da grelha, presente na ficha de observação, 

tínhamos ainda que redigir um pequeno relatório de observação. Foi importante 

numa fase inicial realizar este trabalho sempre em dupla, pois durante a 

observação discutimos e trocávamos opiniões sobre o que considerávamos ser 

uma boa opção ou não, e quais as alternativas e soluções que poderíamos 

propor para resolver determinadas situações.  Este tipo de tarefa, permitiu-nos 

melhor capacidades ao nível da oralidade e de exposição perante o NE (nas 

reuniões com o NE), e de escrita, através da redação do relatório de 

observação, em que identificávamos os pontos positivos e negativos 

observados, e as possíveis causas e soluções. Ainda que tenhamos realizado 

tarefas semelhantes durante o primeiro ano do MEEFEBS, nunca existiu um 
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momento de partilha e discussão de opiniões com a turma/docente e por isso 

não foi possível avaliar as consequências e melhorias alcançadas com este 

tipo de trabalho. Por este motivo, só consegui reconhecer a importância e 

utilidade deste tipo de tarefas ao longo do meu EP. Tal como afirma Martins 

(2011, p.18) “observar o professor em formação surge com a intenção de o 

ajudar a construir as suas práticas como docente e a modificar algumas 

atitudes com vista à sua promoção profissional”. 

“No entanto, a prova que a observação é importante e pode melhorar o 

desempenho do professor, foi após a reflexão sobre a minha aula de terça-feira 

em reunião de NE, ter tentado na aula de sexta-feira melhorar aspetos que os 

meus colegas de estágio identificaram que não correram tão bem, como por 

exemplo, a minha colocação nos momentos de instrução, a organização e 

direção da bola do exercício de aquecimento. Tive em conta estes aspetos, e 

na aula de sexta-feira, o exercício de aquecimento foi muito mais dinâmico 

porque não houve tantas paragens durante o exercício. Estas são algumas das 

situações que acontecem durante as aulas, e muitas vezes, não nos 

apercebemos destes comportamentos e situações que influenciam o decorrer 

da aula.” 

Diário de bordo 9 -  31 de Outubro a 03 de Novembro 

Este foi o tipo de retorno que o processo de observação-reflexão trouxe para a 

melhoria da minha ação. Martins (2011, p.18) afirma ainda que “o feedback que 

surge após a aula do estagiário, na presença dos seus colegas e do supervisor 

pedagógico, constitui uma das técnicas de formação mais tradicionais.”  Por 

outro lado, ainda que de forma informal, em muitas das aulas que assisti dos 

colegas no NE ou da PC, aproveitei para observar e analisar as aulas dos 

colegas do GEF. 

“Na parte tarde, decidi ficar para assistir a algumas aulas. No pavilhão, 

estavam a ter aulas, duas turmas de dois ciclos de ensino diferentes, 5º ano e 

10º ano. Ambas as turmas detinham do mesmo número de alunos (cerca de 22 

alunos).” 

Diário de bordo 3 –de 18 a 22 de setembro 
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“Enquanto a aula do professor J. decorria, na outra metade do campo, decorria 

também uma aula de 9ºano. Verifiquei que a aula se iniciou com aquecimento 

composto por exercícios de condição física, e esta é uma metodologia que 

concordo que possa ser realizada porque permite realizar um bom 

aquecimento das estruturas musculares (...).” 

Diário de bordo 21 – de 13 a 16 de Fevereiro 

“Esta semana, mais uma vez tive a oportunidade de presenciar aquilo que para 

mim não são exemplos de ação de professores de educação física.” 

Diário de bordo 23 – 27 fevereiro a 2 março 

Este tipo de observações informais e sem ficha de observação, aprimoraram o 

meu sentido crítico, sendo muitas vezes assunto de reflexão nos DB. Se de 

uma forma sistemática observamos as aulas dos colegas do NE, com 

problemas/dificuldades típicas do inicio da profissionalização: gestão da aula, 

controlo da turma, instrução, nas aulas dos docentes de EF, o meu foco foi a 

estrutura e organização da aula e dos alunos, e os seus objetivos, em função 

do ano de escolaridade e o programa da disciplina. Fui surpreendida pelo rigor 

e qualidade da aula de uns, e pela falta de intencionalidade e objetividade de 

outros. Tal como refere Paiva (2005, p. 3) “o acto de observar está carregado 

de subjetividade, condicionando a forma como avaliamos o que observamos, o 

que não deixa de ser reflexo de teorias pessoais sobre o processo de 

ensino/aprendizagem. Ao torná-las explícitas, ao questioná-las e problematizá-

las, encetamos passos num caminho inverso ao que mantém rotinas e 

tradições e abrimos as portas a possibilidades, alternativas, a atitudes e 

posição de confronto, inconformismo, inovação e transformação”. 

Para mim este a observação permitiu-me aprender com os meus erros ou 

situações positivas que aconteceram ou observei durante o meu EP, 

complementada pela discussão saudável sobre perspetivas diferentes, 

contruindo assim a minha visão sobre o que pretendo que seja a minha ação, e 

profissional de EF.  
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4.1.4. Avaliação 

O ensino e aprendizagem em Educação Física compreendem que mais do que 

a melhoria das habilidades motoras de base, cujo produto só surge geralmente 

mediante um processo, sendo indispensável examiná-lo cuidadosamente. A 

avaliação do ensino é uma tarefa central de cada professor é parte integrante e 

crucial do processo ensino-aprendizagem e é utilizada de diferentes formas e 

com diferentes objetivos ao longo de um ano letivo. Através desta, determina-

se o grau de realização dos objetivos, das intenções educativas e 

metodológicas e compreende-se o nível dos alunos em cada modalidade 

(Bento, 2003). 

Sem a análise do processo não se descortinam as referências que podem levar 

a uma melhoria do ensino. As práticas reflexivas conferem poder aos 

professores e proporcionam oportunidades para o seu desenvolvimento 

constitui-se um domínio fundamental do processo de ensino a planificação e 

realização das aulas lecionadas, determinando-se o grau de realização dos 

objetivos, das intenções educativas e metodológicas, catalogando-se 

resultados mensuráveis da ação de aprendizagem dos alunos.  

A avaliação é importante tanto para os alunos como para os professores e por 

isso é necessário definir critérios e formas de avaliação e como converter os 

dados da avaliação numa classificação. E por isso, foi sempre muito claro, que 

os alunos deveriam conhecer os critérios gerais de avaliação da disciplina, que 

apresentei na primeira aula: 50% para o domínio psicomotor, 30% para o 

domínio atitudinal e finalmente 20% para o domínio cognitivo. Para mim, a fase 

mais difícil da avaliação, foi a avaliação do domínio psicomotor, uma vez que 

os restantes campos de avaliação eram baseados em dados que recolhia aula 

a aula (assiduidade, participação), e através da realização do teste teórico, 

respetivamente.  

Relativamente à avaliação do domínio psicomotor, informei sempre a turma 

sobre os critérios de avaliação para cada modalidade, para que os alunos 

tivessem conhecimento antes do dia da avaliação, e desta forma pudessem 

também estabelecer objetivos. No caso, da UD de ginástica e de atletismo, os 
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alunos tiveram conhecimento desde a primeira aula, destes critérios, na 

primeira, porque trabalharam em grupos, e precisavam de cumprir 

determinados requisitos na elaboração de uma coreografia, e na segunda, 

porque queria ter a certeza que todos compreendiam que na corrida de 

barreiras, seriam avaliados qualitativamente, esperando em ambas que este 

ação aumentasse o índice de motivação dos alunos, situação que acabou por 

ocorrer, e contribuir para o sucesso destas duas UDs.  

Acredito que quanto mais claro e transparente o processo de avaliação, mais 

fácil será o ato de avaliar para o professor, tal como afirma Estanqueiro (2010, 

p.84), “Os professores inseguros receiam mostrar as «regras do jogo», 

pensando que a divulgação dos seus critérios de avaliação implica perder 

algum controlo sobre os alunos. Ao contrário, os professores competentes 

reconhecem que a clarificação de critérios traz benefícios para o ensino e para 

a aprendizagem”.  

A avaliação criterial ou normativa depende da modalidade que é abordada. Um 

exemplo, de avaliação normativa é da bateria de testes FITescola, que apliquei 

no início e no final do ano letivo. Esta bateria, utiliza as distâncias percorridas 

ou tempos de concretização em relação a uma média já estabelecida ou com a 

média dos alunos, comparando os desempenhos entre si. Neste caso, é 

considerado um aluno médio e os alunos diferem entre si, informando a 

posição relativa da criança ou jovem em relação à turma. A avaliação referida 

ao critério, foi a minha escolha para todas as UDs que lecionei durante o EP, 

uma vez que privilegia instrumentos específicos, construídos por mim, 

enquanto professora da turma, em função dos objetivos e critérios particulares, 

que me permitiu avaliar o conhecimento do aluno sem que se fosse, 

necessariamente, realizada uma comparação entre alunos. Os critérios são 

complementares e podem ser de performance e de competência referindo-se 

os primeiros à avaliação de comportamentos observáveis e os segundos à 

capacidade de conservação e transferência de aprendizagens, não se 

expressando, inevitavelmente, em comportamentos observáveis.  

As principais vantagens da avaliação prendem-se com a informação do 

desempenho dos alunos, a identificação das dificuldades associadas ao ensino 
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e aprendizagem, a motivação dos alunos uma vez que possuem informações 

sobre o sucesso e, naturalmente, constitui-se como uma base para a 

classificação dos alunos. Os dois principais objetivos da avaliação 

compreendem os ganhos dos alunos a três diferentes níveis - motor, cognitivo 

e socioafetivo, e a avaliação do grau de concretização dos objetivos. Realizei a 

avaliação a três níveis: diagnóstica, formativa e sumativa.  

Os instrumentos de avaliação podem ser listas de verificação que definem o 

aluno dicotomicamente (realiza ou não o critério) e escalas de apreciação que 

são sensíveis à qualidade pois avalia a intensidade do comportamento 

observado, atribuindo um número numa escala pré-definida. Assim sendo, 

segundo Gonçalves et al. (2010) na avaliação normativa as respostas são 

comparadas entre os alunos, de forma hierárquica do mais apto para o menos, 

já na avaliação criterial, é analisado o comportamento do aluno segundo 

critérios selecionados tendo em conta os objetivos propostos pelo próprio 

professor.  

Os primeiros instrumentos que construí, contemplavam uma escala de 

apreciação com cinco níveis, e após a primeira aplicação percebi que era 

impossível aplicá-lo dada sua extensão e complexidade. Rapidamente alterei 

para uma escala com três níveis, o que simplificou bastante a minha tarefa. 

Ainda assim, não posso negar, que muitas vezes precisei de comparar os 

alunos, para tornar mais justo e conseguir equilibrar as notas atribuídas. Por 

vezes apesar de atribuir notas iguais a alunos diferentes, quando os 

comparava entre si, existiam diferenças e por isso nesses momentos foi 

importante recorrer à avaliação normativa, para me ajudar a justificar as minhas 

tomadas de decisão sobre as notas atribuídas.  

Acredito por isso, que estes dois tipos de avaliação se complementam, no 

entanto, a minha base de avaliação em situação de aula foi assente na criterial, 

recorrendo depois à normativa, durante o processo de reflexão já em frente ao 

computador, para diferenciar os alunos em função das suas caraterísticas 

individuais.   
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4.1.4.1. Avaliação diagnóstica  

A avaliação diagnóstica permite analisar os conhecimentos e aptidões que o 

aluno possui para iniciar novas aprendizagens, “como próprio nome indica, não 

é «formular um juízo» mas recolher informação para estabelecer prioridades e 

ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu desenvolvimento. Permite 

identificar as competências dos alunos no inicio de uma fase de trabalho e 

colocar o aluno num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas 

capacidades” (Gonçalves et al., 2010, p.47).   Realizei esta avaliação no início 

de cada unidade didática, no início de cada período, no entanto, também pode 

ocorrer no final do ano, sempre que se introduza uma nova aprendizagem. 

Deve dar indicações que permitam prever a evolução de um objetivo avaliado, 

fornecendo informação de orientação do processo formativo. Por sua vez, a 

avaliação inicial deverá determinar os objetivos formativos prevendo o que é 

possível aprender. Estas avaliações propõem verificar o estado dos alunos e 

estratégias que vão ao encontro do aluno, definindo objetivos passiveis de ser 

realizados. 

Por vezes, a avaliação diagnóstica poderá não fazer sentido quando o 

professor sabe a priori o nível dos alunos por ter trabalhado com eles em anos 

precedentes ou não tenham contacto prévio com a modalidade em contexto 

escolar, no entanto, no EP esta não é a nossa realidade, por isso foi importante 

realizar a AD na primeira aula de cada uma das UDs das modalidades coletivas 

que lecionei, voleibol, basquetebol e andebol. Só após realizar a AD, foi 

possível elaborar a UD para cada modalidade, em conformidade com as 

caraterísticas dos alunos e da minha TR. Nas UDs de badminton, atletismo e 

ginástica, optei por não realizar este tipo de avaliação uma vez que os 

conteúdos lecionados partiram da base de cada uma das modalidades, ou 

ainda, porque a organização da aula e forma de avaliação, não necessitava 

dos dados recolhidos através da AD.  

Para as modalidades coletivas, recorri a uma grelha de avaliação, baseada no 

instrumento de avaliação Game Performance Assessement Instrument (GPAI), 

que tem por objetivo a sistematização dos níveis de jogo, que permite auxiliar o 

professor no diagnóstico do nível de desempenho dos alunos (Oslin et al., 
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1998). O GPAI é um constructo multidimensional e flexível que propicia a 

inclusão de comportamentos observáveis consoante os fins a que destina, os 

níveis de prática e a especificidade do desporto coletivo, o jogo é o melhor 

meio para caracterizar o nível de desempenho dos alunos.  

Na AD da UD de voleibol, que foi a primeira que realizei, a adaptei o GPAI, 

como instrumento de avaliação, e por dividi quatro etapas de aprendizagem 

divididas em quatro níveis (I, II, III e IV). Os níveis de jogo possuíam 

indicadores que caracterizavam os comportamentos dos alunos apenas na 

prática do voleibol em fase de iniciação, refletindo a dinâmica do jogo. A título 

exemplificativo no nível I, um critério de êxito seria “o aluno desloca-se para 

receber a bola” enquanto num nível de desempenho mais elevado, no nível II, o 

aluno “desloca-se atempadamente para receber a bola”, sugerindo uma 

progressão dos níveis de jogo em ações que incorporam a técnica e a tática.  

Seguidamente, irei apresentar dois excertos dos meus DB, após realizar a 

primeira e última AD. É notória as diferenças que senti e a forma como encarei 

este momento. Se numa primeira AD, estive demasiado preocupada com o 

preenchimento da grelha, pois senti dificuldade em avaliar o mesmo conteúdo 

em todos os alunos, e por outro lado, apesar de saber o que fazer, deixei os 

meus receios superarem-me e por isso não realizei as mudanças que queria.  

“Já na parte fundamental da aula realizei avaliação diagnóstica de voleibol, que 

pressupôs a criação prévia de uma ficha de avaliação diagnóstica. 

Relativamente à ficha que criei decidi simplificar ao máximo os critérios e 

componentes avaliadas, seguindo parâmetros que conheço e numa situação 

de jogo favorável tanto para os alunos como para a professora que avalia. A 

verdade, é que nem com uma ficha relativamente curta consegui avaliar todos 

os alunos como esperava, principalmente nas componentes técnicas. Percebi, 

que alguns alunos foram avaliados e demonstraram competências para um 

determinado nível, porque os grupos em que estavam inseridos permitiam ou 

não, sucesso e eficácia das habilidades motoras. Optei por não alterar os 

grupos, porque não sabia como o fazer, e se iria resultar essas mudanças e 

porque estava demasiado concentrada em avaliar. No geral, a turma encontra-

se no nível 2: consegue realizar as habilidades motoras básicas e 
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compreendem o jogo, mas taticamente ainda não se organizam e 

ofensivamente não são eficazes.” 

Diário de bordo 4 – de 25 a 2 de setembro 

 “Esta semana apenas lecionei uma aula na TR, uma vez que a turma teve uma 

visita de estudo. Por este motivo, foi necessário reajustar o planeamento, e na 

aula se sexta-feira realizei a AD de Andebol, e em simultâneo introduzi e 

exercitei conteúdos técnicos e táticos. Apesar de não ser o ideal, acredito que a 

AD é importante para mim, enquanto professora, para conseguir situar a turma 

e os alunos numa forma básica de jogo, para consequentemente planear as 

aulas. No entanto, apesar de não ser o mais usual, optei por introduzir e 

exercitar conteúdos bases da modalidade, e utilizar o jogo reduzido como 

ferramenta fulcral para a avaliação diagnóstica. Quando iniciei o planeamento 

desta aula, defini cerca de 5 exercícios para a aula, mas optei por reduzir este 

número, para diminuir os tempos de transição entre exercícios, aumentar o 

tempo de exercitação dos alunos e o tempo de observação dos parâmetros 

comtemplados na grelha de avaliação diagnóstica que elaborei, o que facilitou 

o sucesso da aula em função dos objetivos propostos.” 

 Diário de bordo 28 – de 10 a 13 de Abril 

Na última UD, já me senti muito mais à vontade, pois tive que ajustar a forma 

como realizei a AD, uma vez que esta UD já seria a mais curta do ano, e não 

poderia comprometer mais uma aula de 90 minutos, para realizar apenas esta 

avaliação. Por outro lado, tal como afirma Sarmento et al. (cit. por Rosado & 

Colaço, 2002, p. 59) “as situações de avaliação deverão ser, simultaneamente, 

de avaliação e de treino/aperfeiçoamento”.  

“Apesar de não ser um assunto unânime, dentro do NE, hoje durante a 

avaliação de basquetebol na TP, tive uma postura diferente do meu colega que 

não concorda com esta posição... emiti feedbacks e pequenas correções do 

movimento para que pudessem corrigir e melhorar a execução das habilidades 

técnicas. Na minha opinião, não devemos ter uma postura demasiado rígida, 

sem comunicação durante as avaliações, pois dessa forma vamos estar a 
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renegar o propósito das aulas, e a possibilidade de o aluno alterar e melhorar o 

seu desempenho”. 

Diário de bordo 12 (21 a 24 de novembro) 

4.1.4.2. Avaliação formativa  

A avaliação formativa (AF) informa sobre a qualidade do processo educativo e 

de aprendizagem e o estado de cumprimento dos objetivos definidos. Possui 

um caráter sistemático e contínuo, permitindo ao professor a adaptação e 

adequação das tarefas de aprendizagem do planeamento realizado 

anteriormente, verificando a evolução dos alunos e comparando os dados 

recolhidos inicialmente. É uma avaliação formal ou informal que pode ser 

realizada em qualquer momento, não necessariamente no meio da unidade 

didática com recurso (ou não) a um instrumento. A concretização fundamental 

da AF regula-se pela forma contínua e pontual, intercalar e final. A avaliação 

contínua é uma avaliação informal que acompanha ao longo do tempo o 

processo de ensino, caracterizando-se pela reflexão aula a aula. Encontra-se 

dentro da AF e não existem momentos em que o professor se retira para 

avaliar pois fá-lo durante a aula com as intervenções necessárias. “Avaliar é 

mais do que «dar notas». Na escola, é necessário valorizar a dimensão 

formativa da avaliação. Os professores não ensinam para avaliar, mas avaliam 

para ensinar melhor e garantir a qualidade das aprendizagens. A avaliação é 

um meio, não um fim” (Estanqueiro, 2010, p. 83). 

Este tipo de avaliação foi importante, por exemplo, como forma de reunir 

elementos de avaliação para a reunião intercalar da TR, que aconteceu a meio 

do 1º período. No período de aulas que antecedeu esta reunião, ainda não 

tinha realizado nenhuma avaliação sumativa, por isso foi importante, identificar 

que aprendizagens/patamar os alunos já tinham atingindo, bem como o que 

ainda estava por alcançar, e ter em conta as quatro categorias 

transdisciplinares, mas valorizando mais a cultura desportiva, que foi uma 

preocupação minha ao longo da maioria das aulas, tentando através do 

questionamento aferir os conhecimentos; a fisiologia e condição física, ou seja, 

se no final de cada aula quando estava planeado, realizam os circuito de 
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condição física, definidos e por fim, os conceitos psicossociais, que foi possível 

avaliar através da observação do comportamento e atitudes na aula, no 

trabalho de grupo, que foi a base de todas as UDs.  

4.1.4.3. Avaliação sumativa 

A Avaliação Sumativa (AS) geralmente é realizada no final de cada unidade 

didática, o que aconteceu em todas as minhas UDs. Apesar de não ter 

realizado AD em todas as UDs, realizei AS em todas. Este tipo de avaliação 

complementa-se com a avaliação formativa pois acrescenta dados, sendo, no 

entanto, mais global e distante no tempo, avaliando a retenção dos objetivos.  

Quando tracei os objetivos para cada UD, estes foram traçados de forma igual 

para todos os alunos, não tendo em conta as diferenças que existem entre 

eles. No entanto, no momento da avaliação tentei basear-me no decorrer das 

aulas, tendo em conta todo o processo e evolução individualizada do aluno, 

sendo este um elemento central no ensino e aprendizagem estando ciente dos 

objetivos a alcançar, propondo-se a uma classificação.  

Relativamente à AS, recorri mais uma vez a grelhas de avaliação cujos 

conteúdos refletem os objetivos pré-definidos no planeamento do processo de 

ensino-aprendizagem, descrito nas respetivas UDs. Esta ferramenta, permitiu-

me chegar à aula de avaliação, com todos os conteúdos que pretendia avaliar, 

numa escala com três níveis, que no final era convertida em valores, ou seja, 

numa nota.  

Assim, nas modalidades coletivas os alunos foram avaliados, na execução 

técnica e expressão do domínio dos aspetos táticos do jogo, em jogo formal ou 

situações reduzidas de jogo que permitissem reproduzir situações similares às 

que ocorrem em jogo. No que à avaliação sumativa de ginástica, diz respeito, 

os alunos construíram e apresentaram um esquema de ginástica, cumprindo os 

requisitos que estavam descritos na folha que entreguei a cada um dos grupos 

na primeira aula. Esta avaliação teve duas componentes gerais, a avaliação do 

desempenho individual do aluno e do grupo, esta opção permitiu-me distinguir 

os alunos, valorizando simultaneamente a capacidade e trabalho em grupo. 
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Relativamente à AS de atletismo, a corrida de velocidade e de resistência, foi 

realizada em função do tempo e número de voltas respetivamente, 

estabelecidos pelo GEF.  Já na corrida de barreiras a avaliação foi qualitativa, 

valorizei o nível técnico de execução em corrida sem cronometragem.  

“Relativamente a este tipo de avaliação, na minha opinião esta é a forma mais 

fácil de avaliar para o professor, uma vez que os critérios de avaliação já foram 

previamente definidos pelo grupo de E.F., e a nota atribuída só está 

dependente de um valor quantitativo e não qualitativo. Esta avaliação 

qualitativa, que posteriormente é expressada num valor quantitativo é para mim 

ainda uma dificuldade, por exigir a atribuição de uma nota que também está 

dependente da comparação entre os vários alunos para perceber se as notas 

são justas. Ainda que neste parâmetro a justiça seja um fator que é difícil de 

aferir.” 

Diário de bordo 8 -  24 de Outubro a 27 de Outubro 

No que concerne à modalidade alternativa, o badminton, como forma de 

aproveitar a rotação de espaços, decidi dividir a UD por dois períodos, desta 

forma, consegui lecionar as aulas sempre no ginásio central – único espaço 

desportivo com três campos marcados.  Tal como sucedeu nas outras 

modalidades, também nesta os alunos foram avaliados em situação de jogo de 

singulares (1º período) e pares (2º Período), e quanto à qualidade da execução 

técnica dos vários conteúdos lecionados, uma vez que a especificidade da 

modalidade impõe uma maior capacidade de adequa o uso das técnicas no 

contexto de jogo.  

“Na minha TR, realizei a avaliação intermédia de badminton, através de 

sequências de batimentos e do jogo de singulares. Umas das dificuldades que 

senti, foi atribuir uma nota, e comparar esse resultado com os restantes alunos, 

ou seja, tentei após avaliar na aula, refletir em casa e comparar as notas, 

porque apesar de dois alunos alcançarem um 2 (numa escala de 1 a 3), 

principalmente em situação de jogo as notas teriam de ser diferentes. Tentei na 

situação de jogo, rodar os alunos, para conseguir estabelecer mais facilmente 

este nível de comparação. Tenho ainda como dúvida, perceber qual a melhor 
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maneira para avaliar: os alunos escolherem as duplas, ou eu enquanto 

professora definir grupos e possíveis rotações. A execução dos batimentos, 

principalmente no trabalho de sequências, está dependente da qualidade do 

batimento antecedido. Uma resolução para este problema, poderá passar por 

permitir aos alunos escolherem as duplas, no entanto se verificar que alguma 

dupla não consegue executar o exercício, devo pedir a um aluno melhor que 

substitua um dos alunos.” 

Diário de bordo 7 – 17 de Outubro a 20 de Outubro 

A avaliação da cultura desportiva das modalidades abordadas, correspondente 

ao domínio cognitivo, foi realizada através de um teste escrito efetuado próximo 

do final de cada período, no entanto, este tipo de avaliação não existiu no 

terceiro período nestes contornos, pois face às indicações do departamento de 

expressões, os alunos do ensino secundário não deveriam ser 

sobrecarregados, dada a proximidade a uma fase de exames nacionais. Esta 

foi uma tarefa, que gostei de construir, aplicar e corrigir, e me permitiu tirar 

algumas ilações: 

“Na primeira aula da semana realizámos o teste teórico, foi importante perceber 

e comprovar mais uma vez a postura de alguns alunos perante a disciplina. E 

por outro lado, a postura noutros, que quando são bons na teoria, são na 

prática e outros apesar de serem muito bons na prática, não compreendem e 

não dominam os conteúdos teóricos, fundamentais para melhorar a ação 

prática em jogo, por exemplo. Perceber ainda que alunos que não são tão 

capazes à disciplina, esforçam-se para compreender o jogo e as regras, e 

demonstram capacidades nesta componente. Este foi um momento importante, 

para enquanto professora alterar o conceito sobre o que deve ser um aluno de 

20 valores, valorizando a avaliação prática e teórica, assiduidade, 

pontualidade, participação e empenho nas atividades propostas 

independentemente da modalidade. “ 

Diário de bordo 27 – de 20 A 27 de Março 

Ao longo de todas as aulas, tentei sempre ter um momento para relembrar 

conceitos técnicos e táticos de cada uma das modalidades, utilizar o 
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questionamento como forma de rever estes mesmo conteúdos, e criar 

momentos da aula, por exemplo, desempenho de funções de árbitro durante os 

jogos. Foi notório, que os alunos que demonstraram interesse e participação 

ativa nestas tarefas ao longo das aulas, de forma muito intuitiva realizaram com 

sucesso o teste teórico.  

É importante por isso que os critérios de avaliação, definidos no início do ano 

letivo, pelo GEF, e por mim para cada UD, sejam aplicados tendo em conta as 

ações e comportamentos dos alunos no decorrer das aulas. Tal como referi no 

ponto 4.1.4.1., apresentei estes critérios aos alunos para que estes pudessem 

entender que a avaliação não se esgotava no processo de aprendizagem e na 

realização das habilidades motoras e que que todos os domínios eram 

importantes para a avaliação final, tal com confirma Rosado et al (2002). A AS 

presta-se à classificação, mas não se esgota nela, podendo existir sem 

classificação pois a finalidade é informar. Não deve ser confundida com 

avaliação final pois pode ser uma avaliação intercalar e parcial, incluída na 

regulação formativa. E apesar de o processo de avaliação na nossa disciplina 

ser mais complexo dada a especificidade da mesma, devemos procurar 

sempre ser rigorosos e exigentes durante a realização desta tarefa. Para 

Rosado et al. (2002, p.81) “a classificação em Educação Física deverá ter o 

mesmo estatuto das outras disciplinas”. 

Por isso, no final de cada período, num só documento de excel, reuni todas as 

notas e informações recolhidas para atribuir uma nota final a cada aluno. Para 

cada um dos domínios e respetivos parâmetros de avaliação, numa escala de 0 

a 20 valores, que depois de forma automática convertia nos respetivos valores 

percentuais para cada domínio. No final obtinha uma nota entre 0 e 20, com 

casas de decimais, o que me permitia diferenciar os alunos ainda que por 

vezes estivessem na mesma classificação. Esta possibilidade de diferenciação, 

até porque as notas do segundo e terceiro período, faziam média com os 

anteriores, o que me permitia valorizar o progresso e estabilidade por um lado, 

e diferenciar quando existiam grandes quebras nos domínios cognitivo e 

socioafetivo. Este tipo de ferramenta, acabou por facilitar muito o processo de 

avaliação final e por ser um suporte durante a realização da auto-avaliação, 

temática que abordarei mais à frente.  
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4.1.4.4. Autoavaliação  

Segundo Gonçalves et al. (2010), as aprendizagens significativas só 

acontecem se houver por parte dos alunos uma compreensão e uma reflexão 

sobre as suas aprendizagens. Decidi começar com esta citação, porque traduz 

uma situação muito clara que vivenciei na primeira aula com a TR. Como esta 

turma não tinha sido da PC no ano anterior, decidi recolher informações sobre 

a nota final à disciplina no ano anterior, e sobre o tipo que haviam desenvolvido 

e em que modalidades. Fiquei surpreendida com a honestidade dos meus 

alunos quando me pré-avisaram de que: “as notas, que nós vamos dizer, não 

refletem as nossas capacidades e competência à disciplina, todos nós tivemos 

notas demasiado altas para o que fizemos durante o ano”. Esta afirmação 

assustou-me, por um lado, porque não queria que ficassem a pensar que o 

meu nível de exigência não seria retribuído em notas justas, mas por outro, 

fiquei contente, por saber que à minha frente tinha alunos sérios e com uma 

noção real do que fizeram e do que poderiam ter feito na disciplina. Ainda 

assim, durante o ano fui verificando que os alunos subestimavam as suas 

capacidades e não acreditavam poder atingir um nível elevado de 

aproveitamento, situação que já não ocorreu no final do 3º período, o que 

considero bastante positivo. Terminaram, consencientes do trabalho que 

desenvolveram e do nível de aproveitamento que atingiram, por mérito próprio. 

Este foi o tipo de avaliação que me trouxe mais inseguranças do que certezas, 

por estar perante os alunos, por estar sujeita ao questionamento e necessidade 

de me justificar, ainda que confiante na forma rigorosa com que encarei todos 

os processos de avaliação. Isto, porque os alunos apesar de já saberem uma 

componente da sua avaliação à priori (resultado do teste teórico), por 

recomendação da PC, indiquei a cada aluno a nota atingida em cada 

modalidade e o respetivo peso percentual nos 50% destinados às habilidades 

motoras. De período para período, esta tarefa perdeu a carga negativa que 

representava, porque percebi que cumprindo as regras e critérios que tinha 

estabelecido desde o início do ano, bem como o fator transparência e 

honestidade com os alunos, me permitiria criar uma relação de confiança, 
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reconhecedores e capazes de analisar o correu bem e menos bem ao longo do 

período.  

Os autores, Colaço e Rosado (2002, p. 43), afirmam que “se apontarmos para 

metodologias ativas, com a participação dos alunos na construção do seu 

próprio processo de formação, estes devem ser chamados a participar 

activamente na sua avaliação”. E, por isso, na última aula de cada período, 

após a realização de todas as AS de cada uma das modalidades abordadas, 

nesse mesmo período, todos os alunos preencheram uma ficha de 

autoavaliação, elaborada pelo GEF e que nos foi fornecida pela PC. Neste 

estavam descritos os domínios de avaliação. Cada aluno, preencheu de forma 

quantitativa a nota que pensava ter atingindo no domínio motor, cognitivo e 

socioafetivo, e a sua classificação final à disciplina. No final da folha, 

dispunham ainda de um espaço, para justificarem esse valor final de forma 

qualitativa. Após preenchimento, adicionei à grelha de avaliação a NF que cada 

aluno havia proposto, estabelecendo uma comparação, que me permitiu refletir 

sobre as questões que enunciei nos parágrafos anteriores.  

4.2. Área 2 – Participação na escola e relações com a comunidade 

Tal como referi na introdução deste documento, as vivências únicas e diárias, 

pelas quais passei durante todo o ano letivo, ocorreram tanto dentro como fora 

do espaço de aula, com e sem alunos das minhas turmas, docentes e não 

docentes, ou seja, com todos os intervenientes e elementos que fazem parte 

da comunidade escolar. E, enquanto professores de uma qualquer escola, 

devemos compreender que as nossas responsabilidades e ações não podem 

estar restritas ao espaço de aula e respetivas turmas, e que devemos 

aproveitar a nossa posição na comunidade escolar, para marcar a diferença, 

potenciando ou melhorando as atividades e trabalho desenvolvido para além 

das atividades letivas. E porque não existem iguais, pertencer e integrar o 

quadro de uma escola, dá-nos a “(...)oportunidade de imergirem na cultura 

escolar as mais diversas componentes, desde as normas e valores, aos seus 

hábitos, costumes e práticas daquela comunidade específica” (Queirós, 2014, 

p.78).  
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Ao longo deste ano letivo, acompanhei o papel desenvolvido pelo diretor de 

turma (DT), função desempada pela PC e participei nos Conselhos de Turma 

(CT), o que me permitiu compreender melhor os processos e tarefas formais, 

que cumprem critérios e normas específicas; organizei e colaborei na 

dinamização de atividades do GEF, que me permitiram desenvolver 

competências ao nível colaborativo e cooperativo, responsável e inovador, 

quando nos foi dada oportunidade para sermos criativos. Estas participações, 

fizeram-me sentir integrada na comunidade escolar, o que numa fase inicial da 

profissão, considero ser extramente útil para elevar o sentimento de 

competência e reconhecimento dos demais elementos com que nos cruzamos. 

Segundo Graça (2014a, p.58), esta procura pela integração traduz-se “na 

busca de ser aceite e reconhecido pela comunidade de professores, pelos 

alunos, pelos funcionários, (...); de se reconhecer como professor, de se sentir 

fazer parte de uma comunidade de prática; de interiorizar os valores comuns, a 

moral coletiva, as expectativas da comunidade; de vestir e sentir-se confortável 

na pele do professor”.  

“Esta foi a minha última semana de aulas. Passaram 10 meses, e tanta coisa 

mudou. Já nenhum funcionário me pergunta, se sou aluna; a representante dos 

encarregados de educação da minha TR, já não me confunde com a delegada 

da turma, e os alunos das outras turmas, já não me perguntam se sou 

professora na escola. Parece, que passados estes meses, a minha primeira 

escola, já me identifica como professora. Apesar de já sentir nostalgia, fico 

orgulhosa, por sentir que consegui que todos me identificassem como 

Professora, missão cumprida!”  

Diário de Bordo 37 – de 12 a 15 de Junho 

4.2.1. Os torneios e atividades desportivas 

Ao longo do ano letivo, participamos ativamente nas atividades desenvolvidas e 

contempladas o PAAA definidas no final do ano letivo anterior, e propusemos 

ainda uma atividade extra, o “dia do desporto adaptado” que foi aprovada em 

Conselho Pedagógico, durante o 2º Período. Ainda durante a primeira semana, 

enquanto NE tivemos de escolher por qual das atividades já contempladas 
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queríamos ficar responsáveis, uma vez que esta é uma das tarefas obrigatórias 

em ano de estágio. Podíamos escolher entre a organização do Corta-Mato ou 

do Torneio de Voleibol, a escolha acabou por ser fácil, uma vez que todos nós 

já trabalhamos ou trabalham no voleibol enquanto treinador. Sentimos que, 

poderíamos primar pela criatividade e inovação por este ser um desporto de 

eleição para todos nós.  

Corta-Mato e Torneio de Basquetebol  

Apesar de não estar planeado desta forma, após reunião do GEF, decidiu-se 

que o torneio de basquetebol 3x3 e o corta-mato aconteceriam no mesmo dia. 

Este momento foi importante para compreender as funções do coordenador do 

GEF, e perceber a dificuldade de mediar o processo de decisão com tantas 

opiniões e posições sobre determinado assunto. Foram distribuídas tarefas 

para a preparação das atividades e para o dia da prova/competição, contudo, o 

trabalho de grupo enquanto GEF não foi tão bem executado recaindo a 

totalidade das tarefas de organização apenas sobre alguns elementos do 

grupo.  

“Na quinta-feira decorreu o corta-mato e torneio de basquetebol 3x3. As 

condições climatéricas não foram as melhores o que dificultou a realização do 

corta-mato. Por outro lado, o torneio de basquetebol, ficou comprometido pela 

falta de organização e clareza do regulamento. Como fui a speaker para os 

dois eventos, percebi e acompanhei de perto os problemas e falhas que 

cometemos enquanto grupo. Esta situação serviu para enquanto organizadores 

do torneio de voleibol a realizar em Janeiro, analisar os erros que foram 

cometidos, para que não se voltem a repetir os mesmos erros.” 

Diário de bordo 15 - 12 a 15 de Dezembro 

No entanto, no meio destas contrariedades que verifiquei, consegui sentir-me 

pela primeira vez elemento do GEF, por ter responsabilidades e uma função 

que me expôs perante os alunos, e ainda a valorização e entreajuda de alguns 

colegas nos momentos mais críticos do dia. Esta foi a primeira grande atividade 

do GEF, e foi muito positivo evidenciar a forma como a comunidade escolar 

participou, não só com um número elevado de participantes, como no espírito 
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competitivo e nível de adesão no apoio aos colegas que estavam em 

competição. Estes são aspetos importantes, que demonstram e contrariam as 

estatísticas que afirmam que os jovens não querem e não procuram participar 

em atividades desportivas. A comunidade escolar da EBSRF confirmou, que é 

uma das exceções à regra.  

Voleibol CUP (Torneio de Voleibol) - dia do patrono  

Tal como referi anteriormente esta foi a atividade escolhida pelo NE. Depois de 

muito trabalho, dificuldades de organização e cooperação, numa fase em que 

as relações dentro do NE estavam conturbadas, o sucesso do torneio não foi 

comprometido, o que foi uma prova de profissionalismo de todos os elementos.  

“Embora os conflitos dentro do NE, sejam um problema sem solução, fomos 

profissionais ao ponto de não comprometer o sucesso da nossa atividade, o 

que é um aspeto positivo. Pessoalmente, foi importante perceber o 

reconhecimento e confiança dos colegas do grupo disciplinar, nos PE, e 

receber autonomia total por parte da nossa PC, ainda que tivesse ajudado nos 

momentos de indecisões e dúvidas da nossa parte, e supervisão durante o 

decorrer do torneio.” 

Diário de bordo 17 (22 de Janeiro a 26 de Janeiro) 

Apesar de estas pontos menos positivos, conseguimos cumprir o que nos 

propusemos, fomos criativos e tentamos inovar, aproveitamos o facto de esta 

atividade ter sido realizada no dia do patrono da escola para tornar o nosso 

torneio temático. Organizamos então a “Voleibol Cup”, com 4 competições 

diferentes: José Cup (5º e 6º anos); Joaquim Cup (7º e 8º anos); Rodrigues 

Cup (9º e 10º anos); Freitas Cup (11º e 12º anos), desta forma foi mais fácil 

logisticamente gerir competições diferentes no mesmo espaço. Os vencedores 

de cada competição receberam um prémio construído pelo NE, e ainda 

dinamizamos um espaço para os alunos tirarem fotos, um photobooth com o 

símbolo do torneio: o bigode, caraterística física do patrono da escola. Esta foi 

sem dúvida a parte mais entusiasta da organização do torneio, as restantes 

tarefas inerentes à organização e dinamização do torneio, não foram novidade, 

pois durante o meu ensino secundário desenvolvi capacidades a este nível.  
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Conseguimos mais uma vez mobilizar um número elevado de alunos, e pela 

primeira vez, fomos responsáveis por uma atividade, e por isso perante os 

alunos tivemos que responder quando foram solicitadas dúvidas ou 

informações sobre o regulamento e sobre a competição. Aqui senti que 

recebemos o reconhecimento dos nossos alunos das nossas turmas, e dos 

restantes alunos da escola, que depois de nos identificarem como professores 

no torneio de basquetebol/corta-mato, encararam-nos como professores. 

Contudo, a posição mais desconfortável e de se superação para mim, foi ter 

que gerir e atribuir funções ao longo do torneio aos professores do GEF, que se 

demonstraram disponíveis e cumpriram com todas as tarefas atribuídas por 

mim e pelos meus colegas do NE, confiando nas nossas tomadas de decisão e 

na nossa capacidade de liderança.  

Dia do desporto adaptado 

Esta foi uma atividade proposta pelo NE, que apesar de não ser obrigatória, 

decidimos que fazia todo o sentido dinamizar uma atividade deste tipo, uma 

vez que a EBSRF, se apresenta como uma escola inclusiva e realça os valores 

da inclusão. O objetivo da atividade foi envolver e sensibilizar a comunidade 

escolar para a inclusão dos alunos com NEE, procurando apresentar e dar a 

possibilidade de experimentar algumas modalidades de desporto adaptado.  

Por ser uma atividade aberta a toda a comunidade escolar, decidimos que seria 

importante tentar mobilizar todas as turmas e alunos inseridos na unidade de 

multideficiência da escola. Como esta era uma atividade sem cariz competitivo, 

decidimos não recolher inscrições, esperando que depois de todos os 

professores da escola receberem a informação sobre esta atividade, 

trouxessem as respetivas turmas até ao pavilhão desportivo para os alunos 

poderem participar. Este tipo de ações deveria ter um maior suporte das 

escolas, principalmente se existem instituições que colaboram na dinamização 

e realização destas, que foi o nosso caso. Por suporte, subentende-se que o 

meio escolar, docentes e alunos, deveriam aderir e participar de forma mais 

ativa neste tipo de iniciativas.  
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Esta atividade foi dinamizada apenas durante a tarde, e esperávamos por isso 

que participassem turmas que estavam em aula de EF, mas que a maioria dos 

participantes fossem turmas que estivessem em aulas teóricas, como por 

exemplo, inglês, geografia ou matemática. Para a nossa deceção, apenas 

participaram duas turmas, turmas que só aderiram à atividade porque estavam 

no horário de educação física. Se assim não fosse, corríamos o risco de não ter 

tido qualquer participante. Nesta situação, considero que por vezes não basta 

querer fazer e fazer, e por muito que exista vontade de inovar e melhorar as 

atividades propostas, por vezes não é suficiente uma vez que a comunidade 

escolar não está recetiva, não colabora na sua dinamização, e não participa 

ativamente, concluo que mais vale não realizar este tipo de atividades e tentar 

dar algo mais com este tipo de contexto.   

Contudo, esta foi uma boa experiência, uma vez que acabamos por lecionar 

duas aulas a duas turmas que não eram nossas, e em desportos que os PE 

exercem a função de treinador.  

Este foi um momento duro para o NE, que superou as adversidades e 

situações que correram menos bem no torneio de voleibol, mas que no final, 

sentiu que esta atividade não mereceu a atenção da comunidade escolar. 

“Após a organização do torneio de voleibol pelo NE, questionei-me esta 

semana, se estes tipos de atividades dinamizadas pelo GEF poderiam ser 

articuladas com o programa de educação física definido pelo grupo, como 

forma de aumentar a oferta de atividades desportivas. Para esta medida ser 

possível, a distribuição das modalidades por período teria que ser diferente, 

para que no final ou início do período pudesse existir uma competição entre 

turmas por ciclos de ensino, tal como aconteceu no torneio de voleibol. Para 

que este tipo de iniciativas fosse possível, seria necessário analisar esta 

situação de dois pontos de vista:  

• A escola teria que dispor de bastante material, porque se durante o 

primeiro período todas as turmas dessem voleibol, significaria que as 

bolas disponíveis teriam de ser dívidas por duas turmas, situação que 

não é viável.  
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• Em vez de se fazer uma competição apenas num dia com todos os anos 

de escolaridade, fazer-se-ia, uma competição por ano de escolaridade, 

desta forma poderia tornar a organização dos torneios mais simples e 

poderia ser ainda um fator de maior adesão por parte dos alunos. Esta 

perspetiva estaria dependente de um espaço e dia em que todos os 

alunos poderiam participar, que não existe, mas que se a escola 

implementasse a medida de num dia da semana na parte da tarde ou 

manhã não existirem aulas, seria mais viável.  

Por outro lado, os grupos equipa poderiam dinamizar torneios, e desta forma 

talvez conseguissem inscrever e abranger mais alunos. Não considero que o 

Tag Rugby seja um bom exemplo, mas no caso do Badminton, é uma 

modalidade que os alunos mostram interesse e empenho durante as aulas, e 

creio que um torneio desta modalidade teria grande adesão por parte dos 

alunos.” 

Diário de bordo 19 – 30 de janeiro a 02 de fevereiro  

4.2.3. Desporto escolar  

A participação no Desporto Escolar (DE), é também uma das tarefas 

contempladas na participação na escola. A escolha do grupo-equipa, foi feita 

em função da minha disponibilidade, uma vez que a maioria dos horários 

disponíveis coincidiam com os horários das atividades letivas ou atividades 

profissionais, os treinos de boccia. Inicialmente e antes de serem definidos os 

horários do DE a minha primeira opção seria o grupo de desporto adaptado, 

porque senti que a minha presença podia ser útil de alguma forma, dado que 

exerço funções nesta área há alguns anos. No entanto, e pelos motivos que 

indiquei anteriormente, acabei por ficar no grupo-equipa de Tag Rugby, como 

auxiliar da professora responsável. Esta foi uma modalidade que desconhecia, 

mas me enriqueceu muito, pela partilha de conhecimentos e opinião que foi 

possível estabelecer com a professora responsável. Consegui com esta 

experiência desenvolver uma melhor perceção do DE e opinião crítica, sobre a 

sua estrutura e organização na EBSRF. 
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“Na quinta-feira, o NE esteve presente na reunião do GEF, e não correspondeu 

às expectativas. Considero que esta reunião já devia ter decorrido no mês de 

outubro pelo tipo de tema que foram discutidos, para que fosse realizado um 

balanço do início do ano letivo, e fosse preparado o início do desporto escolar, 

que até à data existem grupos-equipas sem qualquer inscrição.” 

Diário de bordo 10 – 07 de Novembro a 10 de Novembro 

Segundo a Direção Geral de Educação, o objetivo do desporto escolar passa 

por estimular a prática de atividade física e da formação desportiva como meio 

de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de valores e 

princípios associados a uma cidadania ativa, desta forma, todos os alunos do 

sistema educativo podem praticar regularmente atividades físicas e 

desportivas. No entanto, para este possa ser cumprido e dinamizado com 

sucesso nas escolas, é preciso mais do que a colaboração dos professores de 

EF e espaços desportivos disponíveis.  

O grupo-equipa de Tag Rugby, dispunha de dois treinos por semana, tal como 

a maioria das equipas, ainda que eu só tenha acompanhado um dos treinos 

semanais. Os horários dos treinos foram definidos em função do horário da 

professora responsável, e por isso ficaram marcados para dois diferentes no 

primeiro bloco da tarde. Por consequência, no treino de terça-feira, nunca 

tivemos a presença de mais do que 5 alunos, que só tinham compatibilidade de 

horário neste treino, e o mesmo acontecia com mais 3 alunos que participavam 

no outro treino da semana. Este foi um fator que me desmotivou bastante, pois 

em situação de treino, nunca existiram elementos suficientes para realizar jogo 

formal, nem para situações de jogo reduzido com 3 elementos em cada equipa.  

 “Esta semana, a equipa de Tag Rugby do DE por falta de alunos ainda não 

iniciou, situação que se arrasta há algumas semanas, e não terá melhorias se 

não for divulgado ou ponderada a viagem desta equipa.” 

Diário de bordo 11 – de 14 a 17 de novembro 

No entanto esta falta de participação não pode ser culpabilizada só no tipo de 

modalidade, mas sim na forma como o DE é encarado pela comunidade 
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escolar. A falta de medidas que permitam a conciliação das atividades 

extracurriculares com as atividades letivas, que tal como acontece noutras 

escolas, existe uma tarde ou manhã em que não existem aulas, e por isso 

permite que nesse horário sejam dinamizados treinos e competições do DE, 

que funcionem os clubes culturais (clube de xadrez, teatro...), e ainda, que 

nesse horário fossem agendadas as atividades dinamizadas pelos grupos 

disciplinares. Desta forma poderia ser potenciada a participação dos alunos 

nas diferentes atividades, e por outro lado, os alunos não teriam de faltar a 

aulas para participarem tanto nas competições de DE como nas atividades dos 

grupos disciplinares. Apesar de este não ser a única causa do problema que 

apontei, este tipo de medidas poderia ajudar na dinamização do desporto 

escolar na escola. Numa escola com tantos alunos, que participam em massa 

nos torneios e competições desenvolvidas pelo GEF, seria de esperar uma 

maior participação no DE.    

Relativamente aos restantes grupos-equipa, apesar de não ter acompanhado 

mais nenhum, considero que deveria existir uma maior oferta na escola para 

escalões etários mais baixos, para dar a possibilidade de continuidade. Quase 

todos os grupos, funcionavam apenas para um ou dois escalões, o que 

significa que após dois anos de prática, um aluno terá que mudar de 

modalidade para poder continuar a participar no DE. Desta forma, a 

possibilidade de encaminhar os alunos para o desporto federado seria mais 

viável, partindo do pressuposto que este também é uma das grandes 

potencialidades do DE.  

4.2.4. Direção de turma e Conselhos de turma 

Durante este ano letivo, estive presente nos CT da minha TR e da TP, mas foi 

através do acompanhamento das aulas da DT da PC, que compreendi a função 

do diretor de turma. Foi importante realizar este acompanhamento, pois esta 

última função é determinante para fazer a ligação entre os professores da 

turma e o os encarregados de educação, e para resolver problemas que muitas 

vezes ultrapassam a dimensão escolar. É uma função que qualquer professor 

lhe pode ver atribuída independentemente do tempo de serviço, e por isso este 

foi uma das situações em que senti que aprendi mais durante o EP. 
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“Por fim as reuniões de conselho de turma. Já havia passado pela função de 

delegada de turma durante o secundário, e por isso participei em alguns 

momentos das reuniões do CT. Embora pese, que só agora compreendi que 

esta primeira reunião de CT é muito importante para traçar o perfil pessoal e 

social de cada um dos alunos. Em todos os CT, os alunos foram comentados e 

quase ‘catalogados’ em função da sua predisposição para o estudo e 

comportamento dentro da sua sala de aula. A verdade é que não tinha a 

perceção que os professores conheciam assim tão bem os alunos, sendo 

normalmente matemática e português as disciplinas que apresentam mais 

caraterísticas negativas, acredito que cada professor com base nas 

informações que retira de cada aluno apresenta a sua versão de cada aluno. E 

por isso, acredito que no final deste ano letivo, também conseguirei descrever 

as caraterísticas de cada um dos meus alunos.” 

Diário de bordo 1 – de 11 a 15 de Setembro de 2017 

Esta foi a minha primeira impressão relativamente aos CT, no entanto, foi após 

os CT realizados no final de cada período que compreendi os objetivos e 

tarefas realizadas nestas reuniões, sendo algumas delas, a avaliação dos 

alunos, análise do comportamento e aproveitamento dos alunos, 

preenchimento das fichas individuais de cada aluno, entre outras. Compreendi 

que o processo de avaliação precisa de ser encarado de forma rigorosa por 

todas os professores do CT, para salvaguardar tanto o professor como a 

possibilidade de ser pedido por algum aluno, a revisão da nota final. Por outro 

lado, o CT é um órgão soberano, e foi importante verificar que em casos de 

dúvidas entre alunos, os professores confiaram no CT, pedindo o parecer 

quando ainda restavam dúvidas, muito por comportamentos e atitudes menos 

positivas no domínio altitudinal e de assiduidade dos alunos.  

“Como faz parte do estágio “aprender” as tarefas do diretor de turma, 

juntamente com a minha colega do NE, estivemos presentes na reunião de um 

10ºano, para ajudar nesta tarefa. Apesar de já acompanharmos o trabalho que 

a PC desenvolve e tarefas que tem de cumprir, por não termos nenhuma 

responsabilidade e função nesta reunião, foi mais fácil estar atenta 

especificamente à intervenção da diretora de turma. Esta é uma função que 
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acarreta mais responsabilidades e capacidades de liderança e gestão, uma vez 

que tem de assegurar que todos os regulamentos estão a ser cumpridos e é 

responsável muitas vezes por fazer a ligação entre alunos e professores, e 

escola com os encarregados de educação. Por outro lado, esta é uma turma 

que temos acompanhado de perto, e por isso foi importante conhecer um 

pouco mais dos alunos, num contexto diferente, em função das disciplinas e 

das suas dificuldades.“ 

Diário de bordo 15 (12 de Dezembro a 15 Dezembro) 

Felizmente, foi-me dada a oportunidade de intervir e partilhar a minha opinião 

sobre determinados assuntos que foram sendo discutidos nos CT, o que 

contribui em muito para me sentir integrada e valorizada no papel de docente, 

ainda que na condição de PE de EF. Estes foram momentos únicos, em que 

pude dialogar, ajudar no processo de tomada de decisões importantes, e 

conhecer professores de outras disciplinas, que de outra forma naturalmente 

ao longo do ano não contactamos, pois, quando não estávamos em aula, 

estávamos no gabinete de EF, afastados dos restantes professores da escola.  

“Numa das reuniões, tive a oportunidade de acompanhar de perto a redação da 

ata da reunião, e não tinha qualquer noção do detalhe e formalidade deste tipo 

de documentos. Mas considero importante para o PE, acompanhar e poder 

analisar estes documentos formais, para que compreenda melhor o processo 

de acompanhamento de cada turma, e formas de avaliação e cumprimento das 

metas da escola.” 

Diário de bordo 27 – de 20 A 27 de Março 

A última reunião da minha TR, foi a mais marcante para mim, pois tive a 

oportunidade de conhecer professoras (esta turma, só tinha docentes do sexo 

feminino), que se pautam pelo nível de exigência e rigor, em que eu também 

me revejo enquanto profissional. 

Enquanto futura profissional em início de carreira, posso ser nomeada DT, e 

por isso, foi importante estar presente e acompanhar tanto o trabalho 

desenvolvido pelo DT antes, durante e após a reunião, mas também as 
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restantes funções como é o caso da Secretária que normalmente redige a ata 

da reunião, ou tarefas necessárias como o preenchimento das fichas e 

processos de cada aluno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

4.3.1. O processo de reflexão   

As reflexões sobre a realidade do que é ser professor, foram surgindo ao longo 

ano letivo, através de todas as experiências que vivenciei, através da 

observação das práticas dos professores do GEF e do NE, da participação nos 

CT, torneios e atividades dinamizadas na escola, das conversas informais 

dentro e fora do gabinete de EF. Todos estes, foram importantes, para 

compreender a realidade profissional e os desafios que surgem no dia-a-dia de 

um professor. O EP, marca apenas o início deste processo, porque acredito 

que ao longo de todo a carreira profissional, pela função que exercemos 

devemos procurar refletir sobre a nossa prática, de forma incessante, como 

forma de garantir de autorregular a nossa ação. Tal como afirmam Pacheco e 

Vieira (cit. por Resende et. al, 2014), a conceção de professor tem-se vindo a 

transformar ao longo dos tempos, fruto do ritmo vertiginoso das alterações e 

exigências sucessivas da sociedade globalizada. Vivemos num mundo, onde 

os conhecimentos e conceitos estão em contante transformação e 

reformulação, é importante, querermos acompanhar este desenvolvimento. 

Acreditar que o que aprendemos durante a nossa formação é suficiente para 

executarmos a nossa função durante toda a carreira profissional, é negar, a 

necessidade de nos reinventarmos, renovarmos os conhecimentos e conceitos 

já adquiridos, de aprendermos e deixarmos de procurar a nossa melhor versão, 

encarando assim a mudança como forma de nos capacitarmos para dar uma 

melhor resposta aos nossos alunos e à comunidade escolar. Tal como é 

referido por Batista e Queirós (2015, p.39) “não se pode conceber um professor 

que não se questione sobre as razões subjacentes às suas decisões 

educativas, sendo que ser professor/investigador é, sobretudo ter uma atitude 

de estar na profissão de permanente questionamento”.  

Nas normas orientadoras do EP (2017, pág. 7), está definido que “esta área 

engloba atividades e vivências importantes na construção da competência 

profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida 

profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, a 
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colaboração e a abertura à inovação. Tendo com objetivo final, ”perceber a 

necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das 

condições e do exercício da atividade, da experiência, da investigação e de 

outros recursos de desenvolvimento profissional. Investigar a sua atividade em 

toda a sua abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação)”. 

O EP, permite-nos interagir com outros profissionais da educação, refletir sobre 

as suas atitudes e metodologias, mantendo sempre um processo comparativo 

e de reflexão crítica com a nossa ação. No entanto, durante a minha formação 

inicial, precisei de desenvolver esta capacidade mais teórica, para que durante 

o EP, conseguisse desenvolver e construir os conhecimentos profissionais 

alicerçados nas ilações retiradas do confronto entre a teoria e a prática. Ou 

seja, como é referido por Roldão (2007), basear o saber fazer, saber como 

fazer, e saber porque se faz, nos saberes teóricos produzidos e formalizados 

pela investigação sobre a prática de ensinar, mas ainda mais no conhecimento 

teórico produzido ou mobilizado pelos atores na prática de ensinar. Tal como 

afirma Albuquerque et al (2005), a PES surge como a última etapa da formação 

para docência, etapa que se carateriza por ser complexa, multifacetada e 

marcada pela transferência dos conhecimentos teóricos adquiridos na 

formação inicial, para a prática realizada na escola, enquanto estudante 

estagiário.  

O que a formação nos dá é importante, mas durante o exercício da profissão, 

vamos necessitar de aplicar outros conhecimentos, para responder da melhorar 

forma durante a nossa ação, respostas que por vezes dependem de 

capacidades que desenvolvemos fora do contexto da nossa formação inicial. E, 

ainda que esta tente prever alguns problemas e desafios que poderemos 

encontrar, a formação não consegue preparar-nos para todos. Por este motivo, 

considero o exercício de “reflexão” importante no EP, pois este representa a 

passagem e entrada na profissão, e deve por isso ser um mecanismo 

minimizador desta dualidade entre a formação inicial e a formação continua, 

que nos permite readaptar perante novos dilemas e desafios.  

“Na quarta-feira na reunião semanal com a PC, foi reforçada a importância da 

organização individual e do cumprimento das datas estabelecidas. Para mim, 
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pessoalmente ainda não encontrei o meu método para garantir o cumprimento 

de todas as tarefas que precisam de ser realizadas.” 

Diário de bordo 6 – de 10 a 13 de outubro 

Numa fase inicial, por me sentir sufocada pela quantidade de tarefas que 

tínhamos de elaborar e entregar, e pela minha dificuldade de organização e 

gestão do tempo, não atribuí grande importância à redação dos Diários de 

Bordo (DB) realizados semanalmente. Enquanto NE, escolhemos este formato, 

em detrimento das reflexões diárias, porque nos permitia fazer uma reflexão 

semanal, com a possibilidade de comparar no mesmo documento situações 

que decorriam entre as duas aulas, ou até estabelecer metas para as semanas 

seguintes.  Depois de muitas chamadas de atenção por parte da PC, tentei 

empenhar-me mais na redação dos DB, e aos poucos comecei a valorizar esta 

tarefa, porque nela encontrei o meu “diário” a quem contei as minhas 

expectativas, planos falhados, incertezas, e consegui encontrar muitas vezes 

durante este processo de reflexão as respostas e espaço para desenvolver o 

meu sentido crítico, sem receios de ser sentenciada. Graça (2014b, p.7), afirma 

que “a reflexão e a investigação constituem, nos nossos dias, referenciais 

inevitáveis nos discursos sobre as práticas de formação de professores”, e 

quando precisei, recorri à literatura para encontrar as respostas para as 

dificuldades e desafios que encontrava nas aulas, que me ajudaram em muito a 

compreender qual poderia ser as suas origens e as possíveis soluções que me 

poderiam ajudar a resolvê-los ou ultrapassá-los.  

“Na semana anterior referi no meu DB, que umas das minhas dificuldades que 

sinto é sobre o tipo de reação e postura perante diferentes tipos de 

comportamento e empenho dos alunos. Graham (1992), defende que no 

momento em que os alunos praticam comportamentos indesejáveis, o 

professor, deve ter uma atitude baseada num sistema misto de prevenção e 

ação, ou seja, um misto de punição momentânea e desenvolvimento da 

consciência do aluno sobre as regras que deve cumprir. (...) Muitas das 

recomendações que este autor apresenta, permitiram-me analisar a minha 

conduta até esta semana, e perceber que procedimentos devo seguir daqui 

para a frente perante situações semelhantes que aconteçam durante as aulas.” 



 94 

 Diário de bordo 13 – de 27 de novembro a 1 de Dezembro 

O autor Shön (1992), refere três tipos de reflexão que decorreram ao longo do 

EP, reflexão na ação, reflexão sobre a ação, e por fim, a reflexão sobre a 

reflexão na ação. O primeiro tipo de reflexão, foi talvez o que eu recorri mais 

sobre a reflexão na ação, muitas vezes, precisei de tomar decisões e adaptar o 

que já estava planeado, reorganizando por vezes a estrutura dos exercícios ou 

os grupos de trabalho já definidos.  

“Esta foi igualmente uma semana, onde tive a necessidade de me ajustar e 

adaptar constantemente durante a aula: na 1ª aula, durante grande parte da 

aula, a pista de atletismo foi utilizada por outra turma, o que me impediu de 

utilizar as pistas e os blocos de partida e precisar de utilizar outros objetos para 

simular tanto os corredores como os blocos, bem como ajustar os exercícios 

por questões de segurança, uma vez que num raio de 10 metros tinha 

constantemente bolas de basquetebol a passar na zona que havia limitado 

para a primeira parte da aula. Na 2ª aula, na primeira parte da aula, precisei de 

utilizar toda a extensão da pista de atletismo, para a cronometragem dos 

tempos da corrida de velocidade de 50metros, e foi difícil garantir a segurança 

dos alunos pois uma vez, estavam alunos da escola a utilizar os campos 

exteriores e constantemente haviam bolas a cruzar as pistas de atletismo. 

Perante esta situação foi necessário utilizar alunos dispensados, para evitar 

que as bolas colocassem em risco a segurança dos colegas, e diminuir a 

frequência/intensidade dos exercícios. Contudo, foi difícil superar estas 

contrariedades.” 

Diário de bordo 30 – de 14 a 27 de Abril 

As reuniões com a PC, NE e PO, foi o momento de refletir sobre a ação, o 

segundo tipo de reflexão que apresentei anteriormente. Durante as reuniões, 

descrevíamos a nossa aula, analisando o que correu bem ou menos bem, 

justificando as decisões que tomamos, e a partir dos meus argumentos, 

refletíamos em grupo, sobre o que cada um teria feito nas situações ocorridas. 

Esta última fase, em que tentávamos encontrar estratégias para melhorar a 

minha atuação, reflete a última forma de reflexão, a reflexão sobre a reflexão 
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na ação. Estas reuniões acabaram por contribuir em muito para o aumento da 

minha capacidade crítica, e para aprimorar a forma como me expressava 

verbalmente, com os meus colegas.  

“A reunião desta semana proporcionou um bom momento de discussão sobre 

as aulas que foram observadas no dia anterior à realização desta. Este foi um 

bom momento de discussão de ideias e busca de soluções para os problemas 

e aspetos verificados que poderiam ser melhorados.” 

Diário de bordo 29 – de 17 a 20 de Abril 

A reflexão na ação e sobre a ação permite que os professores se assumam 

como decisores e construtores de currículo, abandonando o papel de simples 

executores, orientados, exclusivamente, pelas diretrizes provenientes do 

ministério e por materiais curriculares produzidos por entidades externas 

(manuais escolares) (Apple, 1997; Roldão, 1999). Compreendo agora, porque 

para a redação deste relatório precisei de consultar várias vezes todos os DB 

que redigi ao longo do EP, que se não me tivesse sida exigida esta tarefa, o 

meu sentido crítico e capacidade de reflexão-ação antes, durante e depois das 

aulas, que o meu EP teria sido muito pobre em conteúdo e em aprendizagens. 

Por outro lado, o aprimoramento e desenvolvimento destas capacidades 

permitiu-me compreender também o processo de transformação pelo qual 

pensei.  

Nos primeiros DB as minhas reflexões foram muito descritivas dos problemas, 

sem grande aprofundamento das temáticas em causa, já numa fase final, estes 

tornaram-me mais extensos, porque sentia necessidade de analisar ao detalhe, 

esperando assim que depois na prática, as respostas e adaptações a 

problemas semelhantes fosse mais rápida. Neste processo de evolução foi 

importante o acompanhamento da PC, que através do questionamento nos 

procurava estimular a refletir ainda mais sobre determinado tópico, mas 

também a PO, que nas três reuniões que tivemos durante o ano, muitas vezes 

discutimos problemas que ultrapassavam os 90 minutos de uma aula, 

promovendo assim um pensamento para além das variáveis e situações que 

ocorriam durante a aula. Desenvolvi por isso competências ao nível da 
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argumentação e da comunicação, competências que são cruciais no processo 

de reflexão e partilha de opiniões. 

“Esta semana recebemos pela última vez neste ano letivo, a visita da PO na 

escola, e tal como nos períodos anteriores, realizamos uma observação de 

uma aula da TR de cada um dos PE, que culminou numa discussão e debate 

sobre alguns tópicos que nesta fase final do estágio são importantes. Um dos 

pontos discutidos, decorreu sobre a capacidade que tive de após cometer um 

erro numa das aulas da semana anterior, de analisar no pós-aula, retirando 

ilações para que no futuro sejam alteradas ou se possível não se repitam. Por 

outro lado, cada vez mais, começamos a definir ideias e conceitos sobre a 

nossa posição enquanto professores, o que queremos ser, o que já somos, o 

que está a falhar, e o que é preciso alterar ou manter, para nos tornarmos no 

profissional que ambicionamos.” 

Diário de bordo 34 – de 22 de Maio a 25 de Maio 

Anteriormente, descrevi o processo de transformação que atravessei 

relativamente ao processo de reflexão, de tal forma que consigo identificar 

algumas das caraterísticas do professor reflexivo, apontadas por Ponte (2003): 

confere importância à reflexão associada à sua capacidade de estruturar 

situações e problemas relacionados com a prática; analisa as suas práticas 

colocando questões a si próprio: o que aconteceu? Porque aconteceu? De que 

modo eu influenciei o que se passou? Poderia ter sido de outro modo?; 

identifica os aspetos que precisa de aprender incluindo a predisposição para 

falar e escrever sobre as suas experiências; analisa a sua atuação nas 

relações interpessoais, incluindo com os alunos.  

Acredito que o processo de reflexão me permitiu crescer, não podendo deixar 

de concordar com Alarcão (1996, p. 182), quando afirma que “só após a 

descrição do que penso e do que faço me será possível encontrar as razões 

para os meus conceitos e para a minha actuação, isto é, interpretar e abrir-me 

ao pensamento e á experiência dos outros para, no confronto com eles e 

comigo próprio, ver como altero – e se altero – a minha práxis educativa”. No 

entanto, esta é uma prática que não se encerra durante este EP, e por isso, é 
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determinante encarar durante toda a vida profissional, a prática reflexiva como 

uma oportunidade para o meu desenvolvimento, esperando tornar-me assim 

uma profissional mais responsável. 
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5. EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA:  A OPINIÃO DOS 
PROFESSORES SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA E A 
INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS 

5.1. Resumo  

O presente estudo teve como objetivo conhecer as atitudes de dois grupos de 

professores com diferenças significativas no número de anos de docência, em 

relação à temática da EF Inclusiva e a inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais. A amostra foi constituída por 56 elementos, 28 docentes 

de EF e 28 professores estagiários, que realizaram no presente ano letivo, o 

seu estágio profissional. A recolha de dados foi realizada através de um 

questionário, que me permitiu aferir através de uma escala a atitude inclusiva 

destes dois grupos. Os dados foram analisados através do programa Statistical 

Package for the Social Sciences, com recurso a medidas descritivas (média, 

desvio padrão, valores mínimos e máximos). Foi possível concluir que os dois 

grupos de professores apresentam uma atitude neutra sobre esta temática, 

admitindo ainda, que uma das dificuldades para introduzir medidas inclusivas 

de alunos com Necessidades Educativas Especiais, prende-se com a falta de 

disponibilidade pessoal.  
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5.2. Abstract 

The objective of the present study was to know the attitudes of two groups of 

teachers with significant differences in the number of years of teaching, in 

relation to the theme of Inclusive Physical Education and the inclusion of 

students with special educational needs. The sample consisted of 56 members, 

28 Physical Education teachers and 28 trainee teachers who completed their 

professional training in this school year. The data collection was carried out 

through a questionnaire, which allowed me to gauge aswell through a scale the 

inclusive attitude of these two groups. The data was analyzed using the 

Statistical Package for the Social Sciences, through using descriptive measures 

(mean, standard deviation, minimum and maximum values). It was possible to 

conclude that the two groups of teachers present a neutral attitude on this 

subject, admitting also that one of the difficulties to introduce inclusive 

measures of students with Special Educational Needs is related to the lack of 

personal availability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: PYSICAL EDUCATION, INCLUSIVE EDUCATION, INCLUSION, 

SPECIAL EDUCATION NEEDS. 



 101 

5.3. Introdução  

Pelo facto de exercer funções enquanto treinadora de boccia, desporto 

adaptado direcionado para pessoas com paralisia cerebral ou lesões 

neurológicas afins, mas também ter realizado estágios com outro tipo de 

populações no âmbito da licenciatura, como é exemplo, jovens e adultos 

autistas ou com deficiência mental, que são normalmente inseridos nas 

unidades de educação especial das escolas, atribui um maior sentido à 

aplicação e realização deste estudo. Será numa área que me diz muito e que 

me pode ajudar a melhorar a minha prática enquanto profissional tanto em 

contexto escolar como de treino. Este tipo de trabalho, é um importante para o 

desenvolvimento profissional, numa área do meu interesse que aprofundará 

uma temática que considero relevante. Segundo Bento (2003, pág. 9), “Entre 

os deveres do professor de educação física conta-se o de conduzir, durante 

toda a sua vida profissional, um combate permanente consigo próprio, a fim de 

poder desempenhar a incumbência social de educação da juventude com uma 

motivação elevada, concordante com o valor que atribui à sua profissão.”. 

Tendo sido este o meu primeiro ano de estreia no papel de docente, numa 

escola pública, escola que é referência para a multideficiência no distrito do 

Porto, entendi que seria importante para a minha prática dentro e fora de 

escola, se estudasse a temática da inclusão escolar. Porque, acredito que “A 

visão que nos move é a de um mundo inclusivo, onde todos possam viver uma 

vida de conforto, saúde e dignidade” (OMS, 2011, p.11).  

Este trabalho ficou restrito à disciplina de educação física, por considerar que 

existem variáveis e condicionantes que não são comuns a disciplinas com 

maior incidência teórica e num espaço fixo, como é a sala de aula. Ainda que 

acredite que o ambiente escolar, depende da simbiose de todos aqueles que 

intervêm no meio (não docentes, encarregados de educação) e agentes 

educativos (alunos e professores), decidi investigar apenas a perspetiva dos 

professores da disciplina, admitindo que estes podem ser o início da mudança 

do paradigma. Procurei respostas junto de professores com experiência e 

prática profissional suportada no número de anos de docência, e junto de 
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estudantes universitários que terminaram no presente ano, o seu estágio 

profissional, completando assim o seu primeiro ano de docência. 

O fim último deste estudo foi tentar tomar conhecimento, através da 

compreensão das dificuldades e análise das barreiras que ainda persistem, 

através da descrição, análise, e ilações retiradas dos questionários aplicados, 

esperando que de algumas destas últimas possam ajudar a comunidade 

educativa e a mim enquanto profissional de intervenção nesta área, a melhorar 

e refletir sobre as condições atuais e as que necessitam de ser criadas para 

que exista um ambiente escolar favorável ao desenvolvimento biopsicossocial 

dos alunos com NEE. Promover o desenvolvimento biopsicossocial da 

incapacidade, significa que será necessário identificar as experiências de vida 

e as necessidades reais de uma pessoa, assim como, a identificação das 

características (físicas, sociais e atitudinais) do seu meio circundante e das 

condições que precisam de ser alteradas para que a funcionalidade e 

participação dessa pessoa possa ser otimizada (Fontes et al, 2010).  

5.4. Enquadramento Teórico  

Segundo a OMS (2011), mais de um bilião de pessoas têm alguma forma de 

deficiência ou incapacidade em todo o mundo, significa, portanto, que esta faz 

parte da condição humana, na medida em que o tipo de incapacidade pode ser 

adquirido antes, durante e após o nascimento, podendo ser temporária ou 

definitiva.  

Nos últimos anos, existiu a necessidade de alterar o conceito da palavra 

deficiência e da pessoa com deficiência, para pessoa “especial”, e desta 

alteração surgem os termos “populações especiais”, pessoa com 

“necessidades educativas especiais” (NEE), promovendo assim o respeito e 

dignidade que qualquer ser humano deve ter, retirando o preconceito, carga 

negativa e estigma social associado a esta condição. 

A existência do conceito de educação especial, enquanto centro de recursos, é 

a prova que o sistema de ensino, compreendeu que sendo a educação a arma 

mais poderosa para mudar o mundo, tal como afirmou Nelson Mandela, 

significa que acompanhou a progresso do conceito de deficiência, e por isso, 
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deixou de ter como objetivos assistir os alunos com NEE, passando a procurar 

garantir a integração dos alunos em processo educativos normalizados e 

inclusivos (Parrilla, 1997), tentando assim, potencializar as suas aptidões 

intelectuais, escolares e sociais, permitindo a sua integração na comunidade.  

Os termos do Decreto-Lei n.o 3/2008 de 7 de Janeiro, definem os apoios 

especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário dos sectores público, particular e cooperativo, visando a criação de 

condições para a adequação do processo educativo às NEE dos alunos com 

limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários 

domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de 

carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 

comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 

relacionamento interpessoal e da participação social. Este documento define 

um conjunto de estratégias para o apoio, desenvolvimento e produção de 

condições ao nível dos recursos humanos, logísticos e materiais que permitam 

aos alunos NEE usufruir de condições especializadas em função da sua 

especificidade. No entanto, em Julho de 2018, este decreto-lei foi substituído 

pelo decreto-lei 54/2018, que “estabelece como uma das prioridades da ação 

governativa a aposta numa escola inclusiva onde todos e cada um dos alunos, 

independentemente da sua situação pessoal e social, encontram respostas que 

lhes possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras 

da sua plena inclusão social. Esta prioridade política vem concretizar o direito 

de cada aluno a uma educação inclusiva que responda às suas 

potencialidades, expectativas e necessidades no âmbito de um projeto 

educativo comum e plural que proporcione a todos a participação e o sentido 

de pertença em efetivas condições de equidade, contribuindo assim, 

decisivamente, para maiores níveis de coesão social.”. 

No entanto, não basta só definir leis para que as condições necessárias sejam 

garantidas, é importante que a escola seja um ambiente inclusivo. Martins 

(2013), define a Escola Inclusiva, como uma escola democrática, cooperativa, 

ativa e libertadora, que deve promover constantes valores educativos. Afirma 

ainda que incluir é aprender, dar, partilhar, novos sentidos às coisas, às 

relações e gerar valores. Esta forma de colaboração, pode trazer ao professor 
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da turma e aos alunos o apoio necessário e adequado, concluindo que 

resistência a este tipo de estratégia, por parte dos professores, tem 

essencialmente a ver com um longo passado de trabalho em classe de porta 

fechada.  

A Educação Inclusiva, implica que existam currículos específicos adaptados, 

quando existem diferenças significativas nas aprendizagens, e a implicação de 

todos os intervenientes nos processos de tomadas de decisão, 

operacionalização, que permita resolver os problemas inerentes à sua 

aplicação, na escola e na sala de aula (Sanches, 2005). Neste sentido é 

importante compreender que uma Escola Inclusiva, beneficia da adoção de 

estratégias que promovam o desenvolvimento da Educação Inclusiva. Sobre 

esta temática, Costa et al. (2007), propuseram estratégias para o 

desenvolvimento da Educação Inclusiva, como é exemplo, a elaboração de um 

“Código de Procedimentos” que, no respeito pela autonomia das escolas, 

estabeleça e regule os procedimentos a seguir pela administração, aos 

diferentes níveis sistémicos, na sua relação com os pais e outros serviços da 

comunidade, no sentido de assegurar o direito dos alunos com necessidades 

educativas especiais a uma Educação Inclusiva que responda às suas 

necessidades específicas.  

As atividades desportivas são consideradas uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento de qualquer ser humano, independente da sua condição. 

Bento (2004), afirma que no desporto todos têm lugar. No universo desportivo 

existem várias vertentes: educativa, recreativa, terapêutica e competitiva, todas 

elas aplicáveis às pessoas com deficiência e promotoras de integração social. 

Por seu turno, Marques et al. (2001), afirmaram que o desporto tem o mérito de 

dar visibilidade às capacidades dos indivíduos, uma vez que a prática de uma 

atividade desportiva e recreativa constitui uma oportunidade de valorizar as 

próprias aptidões. 

No entanto, estas oportunidades só podem ser garantidas, se for entendido que 

que o direito à igualdade de oportunidades tem de respeitar as diferenças, 

respeitando assim o direito de todos à prática das atividades físicas sem 

discriminação (Silva, 2004). A mesma autora (1991), referiu que o Desporto 
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para Pessoas com Deficiência se aplica a pessoas que, devido à sua 

deficiência, são incapazes de participar em atividades desportivas sem 

algumas modificações. Ainda assim, esta acredita que as modificações não 

retiram a esta expressão desportiva o caráter competitivo, organizado, 

institucionalizado e regulamentado, da modalidade ou desporto em questão. Da 

mesma forma, no nível educativo, nas escolas, o processo de inclusão pode 

ser conseguido através de adaptações curriculares que permitam análises 

numa visão contínua e qualitativa, avaliando a evolução da aprendizagem dos 

alunos. Contrariando, a visão de que poderia implicar obrigatoriamente um 

ensino individualizado ou métodos e técnicas específicas para cada tipo de 

deficiência (Silva, 2008).  

Sendo a EF, uma disciplina curricular, não pode ficar indiferente à promoção da 

Educação Inclusiva, uma vez que esta é parte integrante do currículo de 

qualquer aluno e de qualquer escola, e por isso deve-se constituir-se como um 

facilitador, e não um obstáculo adicional para que a escola se torne mais 

inclusiva (Rodrigues, 2008). E, para que esta consiga afirmar-se como 

inclusiva, deve atender a questões ao nível da psicomotricidade, não só o 

indivíduo normal, como o indivíduo portador de deficiências, de dificuldades e 

de desvantagens de vária ordem, como uma subjetividade transcendente como 

um todo único, original e evolutivo, onde as funções da motricidade e da 

corporeidade são consideradas indissociáveis das funções afetivas, relacionais, 

linguísticas e cognitivas (Fonseca, 2005). 

O sucesso deste tipo de propostas e objetivos para a disciplina, depende dos 

responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, os professores, que 

devem procurar valorizar o tempo de aprendizagem e as potencialidades dos 

alunos. Sobre os docentes, Souza (2011), afirma que é necessário estarem 

preparados para serem professores inclusivos que não se julguem mal 

preparados para encarar o movimento de inclusão escolar e que reconheçam 

que cada aluno tem a sua singularidade.  
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5.5. Objetivos do estudo 

O objetivo deste estudo foi conhecer as atitudes de dois grupos de professores 

com diferenças significativas no número de anos de docência, em relação à 

temática da EF Inclusiva e a inclusão de alunos com necessidades educativas 

especiais. Contudo a realização deste, não tem por objetivo proceder a 

generalizações das suas conclusões de forma universal, mas apenas tentar 

compreender e analisar uma parte da realidade, dado o tamanho reduzido e 

pouco abrangente da amostra conseguida. 

Para que este objetivo seja alcançado, após a recolha de dados, tentarei 

descrever e analisar as respostas, para tentar compreender quais e que tipo de 

barreiras dificultam o processo de inclusão, bem como, qual o entendimento 

destes sobre esta problemática.  

A formulação de objetivos específicos, torna-se essencial para que os objetivos 

gerais definidos sejam alcançados, pelo que foram definidos os seguintes:  

• Descrever as atitudes sobre a EF Inclusiva dos docentes de EF e dos 

professores estagiários; 

• Verificar se entre os dois grupos de professores, existem atitudes que 

diferem ou convergem entre si, face ao ensino da EF em turmas com 

alunos com NEE; 

• Identificar as maiores dificuldades e os fatores essenciais ao sucesso da 

EF Inclusiva. 

 

5.6. Metodologia 

 5.6.1. Participantes  

A seleção da amostra para o presente estudo, foi restringida por mim uma vez 

que só disponibilizei o questionário para dois grupos específicos, tentando 

desta forma criar duas classes com diferenças claras entre si: estudantes 

universitários que concluíram durante o presente ano, a componente de estágio 

profissional enquanto professores de EF, bem como os respetivos docentes 
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que os acolheram nos respetivos grupos de EF e escolas, durante o ano letivo 

2017/2018. A participação da amostra foi voluntária, e por isso não consegui 

garantir a totalidade de participação em nenhuma das classes, ainda que tenha 

conseguido 56 respostas, 28 em cada classe.   

Todos os 28 estudantes participantes, frequentaram o último aluno do 

MEEFEBS, da FADEUP, na condição de professores estagiários. Os 28 

docentes de EF desempenharam em simultâneo, funções enquanto 

professores cooperantes destes estudantes estagiários, ou, como professores 

de EF dos respetivos grupos de educação física das escolas cooperantes.  

No que concerne à caracterização da amostra, a primeira classe foi constituída 

por 28 professores estagiários, sendo 53,6% (n=13) do sexo feminino e 46,4% 

(n=15) do sexo masculino. No que diz respeito à idade, os participantes mais 

novos têm 22 anos e o mais velho 27, ficando a média de idades centrada nos 

23 anos. Quanto ao grau académico, todos os elementos são licenciados, 

considerando que terminam no presente ano letivo, o seu mestrado, por 

consequência apesar de não ser contabilizado para anos de docência, o 

estágio profissional desenvolvido durante este ano letivo foi o primeiro ano de 

experiência profissional. 

A segunda classe, foi também constituída por 28 doentes de EF, sendo 50% 

(n=14) do sexo feminino e 50% (n=14) do sexo masculino. Nesta classe a 

idade foi dividida em quatro faixas etárias, 17,9% (n=5) tinham entre 30 e 40 

anos; 32,1% (n=9) entre os 41 e 50 anos e a maioria, 50% (n=14) tinham mais 

de 50 anos, não tendo por isso nenhum participante deste grupo com idade 

inferior a 30 anos. Já quanto ao grau académico, é importante referir que neste 

grupo de docentes encontramos elementos que realizaram a sua formação 

antes e depois da implementação da declaração de Bolonha em 1999, e por 

este motivo 46,4% (n=13), realizaram a sua formação previamente a esta 

alteração, e por isso após a nova organização do ensino superior, em três 

ciclos de estudos, 42,9% (n=12), concluíram o mestrado, e apenas 10,7% (n=3) 

possui doutoramento. Quanto aos anos de docência, nem todos os inquiridos 

responderam de forma válida e por isso só foram consideradas válidas 11 

respostas, que são abaixo apresentadas na tabela 1, e que demonstram que o 
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valor mínimo de anos docência foi de 5 anos, e o máximo de 41, apresentando 

uma média de 25,78±9,21 anos de docência.  

Relativamente aos dois grupos inquiridos, foi possível perceber que pelo maior 

número de respostas por grupo do que participantes, a maioria dos docentes 

leciona em mais do que um nível de ensino. No entanto, através da tabela 

seguinte é possível observar que em ambos, 92% (n=49) leciona pelo menos 

no ensino secundário.  

Tabela 1 – Comparação do nível de ensino do professorado 

 Estagiários Docentes 

Nível de ensino n % n % 

1º Ciclo 4 3,6 1 14,3 

2º Ciclo  11 10,7 3 39,3 

3º Ciclo 3 46,9 13 10,7 

Secundário 25 85,6 24 89,3 

Total 43 100 41 100 

Quando questionados sobre a sua formação inicial na área das NEE, os grupos 

apresentam valores iguais, 82,1% (n=23) responderam que a tiveram, restando 

apenas 17,9% (n=5) que não a tiveram. Quando questionados sobre a 

participação em ações de formação/cursos sobre escola inclusiva, os 

resultados diferem entre as duas classes. No grupo de docentes, 57,1% (n=16) 

participaram, os restantes 42.9% (n=12) não participaram, já no grupo de 

estagiários, apenas 17,9% (n=5) participaram, sendo que a maioria não o fez, 

82,1% (n=23). Relativamente à experiência em Inclusão, no grupo de docentes, 

82,1% (n=23) já tiveram essa experiência, já no grupo de estagiários, os 

valores são mais baixos, 46,4% (n=13) possuem ou passaram pela experiência 

profissional no âmbito da educação inclusiva, através da inclusão de alunos 

com NEE nas suas aulas. No grupo de docentes apenas 17,9% (n=5) ainda 

não possuem esta experiência, situação que é bastante mais elevada no grupo 

de estagiários, 53,6% (n=15).  
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5.6.2. Caracterização do trabalho desenvolvido 

5.6.2.1. Instrumento de recolha de dados 

Para conseguir cumprir os objetivos do meu estudo, utilizei o questionário “A 

Educação Física e a Inclusão de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais” (Anexo I), validado no âmbito da tese de doutoramento, da 

Professora Celina Luísa Raimundo Martins, em 2013, na universidade de Vigo, 

Espanha. Este questionário, foi desenvolvido com base na bibliografia da 

especialidade, tal como afirma a autora: “Para construir e desenvolver o 

instrumento, recorreu-se à bibliografia da especialidade (Amaro, Póvoa, & 

Macedo, 2005; Chagas, 2003; Gil, 1999; Hill & Hill, 1998)” (Martins, 2013, p. 

269).   

Escolhi este questionário, após tomar conhecimento da sua tese de 

doutoramento, que estudou as atitudes da comunidade educativa sobre a 

educação física inclusiva. Apesar do estudo referido incluir três grupos da 

comunidade escolar, decidi para o meu estudo focar-me apenas nos 

professores. A escolha deste instrumento, deveu-se também ao facto de este 

conter questões de resposta fechada, o que facilita a análise e interpretação 

dos resultados obtidos. Por outro lado, e porque de outra forma dificilmente 

conseguiria ter uma amostra significativa, o preenchimento deste instrumento 

foi realizado através de uma plataforma online Survio. Por este motivo, só 

necessitei de enviar um e-mail onde explicava o âmbito e objetivos, 

acompanhado do respetivo link do questionário, para obter a participação das 

duas classes. Cada uma teve um link diferente, para que me fosse possível 

agrupar os dados por classe.  

Para avaliar as perceções dos dois grupos da amostra, sobre a inclusão de 

alunos portadores de deficiência nas suas aulas, apliquei o questionário que 

está dividido em três partes, sendo que a primeira recolhe dados de 

identificação pessoal e profissional, na segunda é requerido aos participantes 

para avaliarem o seu nível de concordância com as seguintes afirmações: 

exigências do processo inclusivo (itens 1 e 2), benefícios da inclusão (itens 3, 

5, 7, 8, 10 e 12), prejuízos da inclusão (itens 4, 6, 9) e sobre a necessidade de 
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formação especializada (item 11) numa escala de Likert (Visual Analogue 

Scales), de 1 a 5, e por fim, na terceira e última parte foi pedido para 

hierarquizarem a sua opinião sobre as condições que considerem mais 

relevantes para que seja possível a realização, bem como as dificuldades que 

sentem mais frequentemente na implementação do processo de inclusão 

(Martins, 2013). 

5.6.2.2. Procedimentos de análise de dados 

Os dados quantitativos foram analisados através do programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 24.0. Recorreu-se à estatística 

descritiva, o nível de significância foi mantido a p≤0,05, a média foi utilizada 

como medida de tendência central, o desvio padrão como medida de dispersão 

e as tabelas de frequência.  

5.7. Apresentação dos resultados  

Seguidamente irei apresentar os dados obtidos, começando sempre pelos 

resultados dos docentes de EF, seguido dos resultados dos professores 

estagiários, iniciando ou finalizando com um breve comentário comparativo e 

de análise entre os resultados dos dois grupos.  

A segunda parte do questionário, utilizou a escala de Likert, com pontuações 

de 1 a 5, sendo respetivamente 1= discorda totalmente; 2= discorda 

parcialmente; 3= indiferente; 4= concorda parcialmente; e 5= concorda 

totalmente, como forma de avaliar a atitude inclusiva.  E, relativamente à 

atitude inclusiva, tal como é apresentado na tabela 2 e 3, respetivamente os 

docentes apresentam uma média de atitude global de 3,10 ± 0,59, já os 

estagiários, apresentam um valor de 3,20 ± 0,74.  

Tabela 2 – Análise descritiva global dos docentes 

 N Mínimo Máximo Média D Padrão 

Atitude Global 28 2,00 3,96 3,1083 0,5979 
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Tabela 3 – Análise descritiva global dos estagiários 

 N Mínimo Máximo Média D Padrão 

Atitude Global 28 1,61 4,39 3,2092 0,7424 

Verificamos, portanto, que a média de atitude global inclusiva, não apresenta 

grandes diferenças entre os dois grupos, e ainda que nos valores mínimos e 

máximos obtidos, seja observável alguma divergência entre os valores, ambos 

apresentam uma atitude neutra, correspondente, à pontuação “indiferente” da 

escala utilizada. Esta será uma situação verificada para na maioria dos itens 

presentes nesta parte do questionário, tal como será possível analisar nas 

tabelas a seguir apresentadas. 

Nas tabelas 4 e 5 são apresentadas as análises descritivas dos resultados da 

escala por item. Como seria de esperar, as respostas variam entre o valor 

mínimo de 1 e o valor máximo 5, exceto no item 11, no caso dos docentes, e 

no item 8, 10 e 11, nos estagiários, que variam entre os valores 2 e 5.  

Tabela 4 – Análise descritiva da escala de atitude dos docentes 

 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Itens 1 e 2: 
Exigências do 
processo 
inclusivo  
Itens 3, 5, 7, 8, 
10 e 12: 
benefícios da 
inclusão  
Itens 4, 6, 9: 
prejuízos da 
inclusão  
Item 11: sobre 
a necessidade 
de formação 
especializada  

Média 3,89 3,96 3,07 2,00 3,04 2,79 
Mediana 4,00 4,00 3,00 1,50 3,00 3,00 
Moda 5 5 5 1 4 2 
Desvio Padrão 1,263 1,117 1,510 1,254 1,322 1,319 
Mínimo 1 1 1 1 1 1 
Máximo  5 5 5 5 5 5 
 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 

Média 3,29 3,93 2,43 3,18 3,86 3,07 
Mediana 3,00 4,00 2,50 3,00 4,00 3,00 
Moda 5 5 3 3 4 3 
Desvio Padrão 1,359 1,193 1,147 1,104 0,915 1,361 
Mínimo 1 1 1 1 2 1 
Máximo  5 5 5 5 5 5 

No caso dos docentes, o item (8) referente à presença de um aluno com NEE 

numa turma de ensino regular, proporcionar novas situações de aprendizagem 

para outros alunos, obteve o reconhecimento dos benefícios da inclusão, dado 

que 36% dos professores concordaram parcialmente (3,93±1,19) e 39% 

concordaram totalmente.  Contudo o item 2, obteve uma média mais elevada 

(3,96±1,11), 36% dos professores concordaram parcialmente e 39% 

concordaram totalmente, refere-se ao facto de a inclusão de alunos com NEE 
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no ensino regular obrigar à alteração das atividades normais da aula, 

reconhecendo assim uma das dificuldades deste processo inclusivo. 

Contudo, os docentes mostraram uma postura indiferente ao facto da atenção 

que é requerida aos alunos com NEE não prejudicar o sucesso dos outros 

alunos da turma (item 7) (3,29±1,35), bem como o facto de a inclusão destes 

alunos em turmas regulares ocasionar mais benefícios do que problemas (item 

10) (3,18±1,10). Contrariamente ao que seria de esperar, nos itens que dizem 

respeito às dificuldades deste processo, os docentes discordam quando é 

afirmado que o desenvolvimento dos alunos sem deficiência é colocado em 

causa (2,00±1,25), e ainda que esta interação entre os alunos, não é benéfica 

para nenhuma das partes (2,43±1,14). 

No gráfico 1, são apresentadas por ordem decrescente as médias registadas, 

que comprovam e representam os resultados referidos anteriormente. 

 

Gráfico 1: Análise descritiva da escala de atitude dos docentes 

Seguindo a estrutura dos parágrafos anteriores, o gráfico 2, apresentada por 

ordem decrescente as médias registadas, que comprovam e representam os 

resultados descritos na tabela 5.  
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Tabela 5 – Análise descritiva da escala de atitude dos estagiários 

 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Itens 1 e 2: 
Exigências do 
processo 
inclusivo  
Itens 3, 5, 7, 8, 
10 e 12: 
benefícios da 
inclusão  
Itens 4, 6, 9: 
prejuízos da 
inclusão  
Item 11: sobre 
a necessidade 
de formação 
especializada 

Média 3,71 2,93 3,18 1,61 3,07 2,36 
Mediana 4,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 
Moda 4 3 3 1 2 2 
Desvio Padrão 1,030 1,033 1,136 0,900 1,067 1,076 
Mínimo 2 1 1 1 1 1 
Máximo  5 5 5 4 5 5 
 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 

Média 3,25 4,39 2,11 3,29 3,61 3,79 
Mediana 3,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 
Moda 4 5 1 4 3 5 
Desvio Padrão 1,122 0,817 1,080 0,839 0,976 1,264 
Mínimo 1 2 1 2 2 1 
Máximo  5 5 5 5 5 5 

No caso dos estagiários, o item mais valorizado foi o reconhecimento de que a 

presença de um aluno com NEE numa turma de ensino regular, proporciona 

novas situações de aprendizagem para outros alunos (item 8) (4,39±0,81), com 

o qual 29% concordaram parcialmente e 57% concordaram totalmente, 

totalizando uma unanimidade de 85% neste grupo, e esta é uma manifestação 

significativa de reconhecimento nas vantagens que o processo inclusivo pode 

ter também para os alunos sem qualquer tipo de deficiência.  

Os estagiários demonstraram que os fatores prejudiciais para a inclusão, não 

são significativos, ao discordar com o item 6, que afirma que os alunos com 

NEE não podem beneficiar das atividades desenvolvidas em turmas de ensino 

regular porque têm ciclos de atenção mais curtos que os outros colegas 

(2,36±1,07). Rejeitaram também a afirmação sobre efeito negativo que atender 

alunos com NEE em turmas de ensino regular, não seria benéfico, nem para o 

aluno com NEE nem para o aluno dito “normal” (item 9) (2,11±1,08), 

discordando totalmente também (1,61±0,90), que os alunos ditos “normais” que 

interagem com os alunos com NEE, têm menos possibilidades de se 

desenvolverem (item 4).  
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Gráfico 2: Análise descritiva da escala de atitude dos estagiários 

Ambos os grupos reconhecem que a eficácia pedagógica dos professores, nas 

turmas com alunos com NEE fica reduzida (item 1), visto que têm de atender 

alunos com diferentes níveis de capacidade, o que pode significar um 

impedimento na inclusão destes alunos. No caso dos docentes, 21% 

concordaram parcialmente e 46% concordaram totalmente, já nos estagiários, 

39% concordaram parcialmente e 25% concordaram totalmente.  

Através da pergunta, quais são as dificuldades que sente mais frequentemente 

no exercício da sua atividade docente, para a inclusão dos alunos com NEE no 

ensino regular, foram registados valores de resposta entre um valor mínimo de 

1 (menos importante) e um máximo de 7 (mais importante) para todas as 

condições apresentadas, que perfizeram as médias por categoria que são 

apresentadas nas tabelas 6 e 7 por ordem decrescente.  

Tabela 6 – Fatores necessários à inclusão - Docentes 

 Média 

Avaliação/acompanhamento dos alunos 4,5 

Metodologias de ensino 4,5 

Atitudes dos professores 4,3 

Infraestruturas e recursos materiais adequados 4,2 

Formação específica para trabalhar com alunos com NEE 4,0 
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Colaboração de Técnicos especializados (professores, psicólogos, terapeutas) 3,4 

Colaboração entre professores 3,1 

Quando questionados sobre os fatores necessários à inclusão, os docentes, 

valorizaram com o mesmo nível a avaliação e acompanhamento dos alunos, e 

as metodologias de ensino, (tabela 1), seguida das atitudes dos docentes, que 

apresenta valores muito aproximados com as infraestruturas, apoio de técnicos 

especializados e a formação específica.   

Tabela 7 – Fatores necessários à inclusão - estagiários 

 Média 

Metodologias de ensino 4,6 

Atitudes dos professores 4,5 

Avaliação/acompanhamento dos alunos 4,4 

Formação específica para trabalhar com alunos com NEE 4,1 

Infraestruturas e recursos materiais adequados 4,0 

Colaboração entre professores 3,5 

Colaboração de Técnicos especializados (professores, 
psicólogos, terapeutas) 2,9 

Por sua vez, os estagiários, valorizaram as metodologias de ensino, centrando 

depois na ação do professor os seguintes fatores, ou seja, nas atitudes dos 

professores e a avaliação e acompanhamento dos alunos. Os últimos lugares 

foram atribuídos de forma contrária ao que foi possível observar nos docentes, 

em penúltimo lugar surgiu a colaboração entre professores, e por último a 

colaboração entre docentes e técnicos, considerando assim que, por exemplo, 

o desenvolvimento de um trabalho cooperativo com os docentes do ensino 

especial e dos psicólogos, pode não ser determinante para integrar da melhor 

forma de integrar os estudantes com NEE.  

Na última questão do questionário, os grupos ordenaram segundo a mesma 

escala da pergunta anterior, as dificuldades que sentem mais frequentemente 

no exercício da sua atividade docente, para a inclusão dos alunos com NEE, 

resultados que são apresentados na tabela 8.  
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Tabela 8 – Dificuldades na Inclusão em EF – docentes e estagiários 

Docentes  Estagiários 

 Média  Média 

Falta de formação 6,7 Apoio técnico 7,4 

Disponibilidade pessoal 6,6 Disponibilidade pessoal 6,1 

Experiência profissional 6,5 Falta de formação  5,9 

Apoio técnico 6,3 Métodos de ensino 5,8 

Métodos de ensino 5,8 Experiência profissional 5,4 

Preconceito 5,1 Dificuldades do aluno  5,3 

Número de alunos 4,6 Apoio da família 5,3 

Infraestruturas e materiais 4,6 Número de alunos 4,9 

Apoio da família 4,5 Infraestruturas e materiais 4,6 

Dificuldades do aluno  4,2 Preconceito 4,4 

Para os docentes, as principais dificuldades no processo de inclusão, é a falta 

de formação, seguida da disponibilidade pessoal e experiência profissional, três 

categorias relacionadas diretamente com a ação do professor. Fatores que são 

indicados também pelos estagiários, no entanto, estes consideram que o fator 

mais preponderante é o apoio técnico. O número de estudantes por turma, as 

dificuldades dos alunos, o apoio da família e a falta de falta de infraestruturas e 

materiais adaptados, são os fatores menos preponderantes para os dois 

grupos. Importante referir, que existe uma diferença na opinião ao nível da 

preponderância da experiencia profissional, que apesar de não ser tão 

valorizada pelos estagiários, é priorizada pelos docentes, e por isso fica 

reconhecida a importância da prática profissional, como forma de diminuir as 

dificuldades e prejuízos sentidos no processo de inclusão.  

5.9. Conclusões e limitações do estudo 

No início deste estudo, defini três objetivos, como forma de orientar a recolha e 

análise dos dados recolhidos. Através dos resultados recolhidos consegui 

descrever e comparar as atitudes sobre a EF Inclusiva dos docentes de EF e 



 117 

dos professores estagiários, que se revelou neutra, revelando alguma 

indiferença para esta temática, principalmente pelo grupo de docentes, que na 

sua maioria já detinha experiência com este tipo de população. Do lado oposto, 

mais de metade dos professores estagiários não tinha qualquer experiência, e 

ainda assim demonstrou valorizar e reconhecer os benefícios da inclusão de 

alunos com NEE.  

Os autores Nascimento et al (2009), afirmaram que independentemente de o 

professor ter tido ou não, uma unidade curricular na área da educação física 

adaptada, durante a sua formação académica, este não é um fator 

diferenciador. Será a prática profissional e a vivência com estas populações, 

aliadas a uma reflexão do profissional sobre as suas ações e experiências que 

serão fulcrais. Verificou-se também que a formação contínua se revela mais 

importante do que a formação académica específica nesta área. E, ainda que 

mais de metade dos docentes tenha participado em formações nesta área, 

afirmaram que a falta de formação, é um dos fatores dificultadores da inclusão. 

Já os professores estagiários demonstraram uma maior crença nas 

potencialidades e benefícios da educação inclusiva. 

Apesar de considerar que a amostra do estudo foi reduzida, e que por isso, não 

me permite obter conclusões generalizadas, nos dois grupos foi possível 

verificar que uma das maiores dificuldades é a disponibilidade pessoal, 

contudo, “a educação inclusiva só existe se forem introduzidas nas salas de 

aula estratégias e práticas diferentes daquelas que tradicionalmente se 

praticam. Estas dependem largamente da atitude, conhecimento, competência 

e capacidades dos professores para inovarem e criarem contextos para um 

ensino que vá de encontro às necessidades e potenciais dos seus alunos” 

(Martins, 2013, p. 115). 

E se, o número de alunos por turma e as condições materiais e das 

infraestruturas em que se realizam as aulas, não são considerados por estes 

dois grupos, obstáculos para a inclusão, significa que talvez seja importante 

analisar as práticas educativas e processos já implementados nas escolas, 

transformando assim a educação, em algo efetivamente para todos. Rodrigues 

(2003), afirma que a EF, pode ser a disciplina capaz de tornar a educação mais 
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inclusiva, e um espaço privilegiado para se experimentar, inovar e melhorar a 

qualidade pedagógica. O mesmo autor, afirma que o processo de inclusão de 

alunos com NEE, bem como outros alunos que a escola tem dificuldades em 

inserir no meio escolar, beneficiam de propostas metodológicas dos 

professores deste grupo disciplinar, com criatividade, uma vez que o corpo e a 

expressão, o jogo e o desporto representam oportunidades para os incluir 

numa turma de ensino regular, através de experiências novas, cooperação e 

solidariedade. 

“Mais do que formar atletas, a educação física pode contribuir com o 

desenvolvimento pleno da pessoa, com a formação de uma consciência crítica, 

com o conceito de cidadania e com o próprio desenvolvimento da consciência 

corporal” (De Marco, 1995, p. 33).  Este foi um tema muito abordado durante o 

meu processo de formação académica, mas julgo que ainda não é encarado, 

com a consideração necessária. É necessário repensar as práticas, a 

necessidade de existir uma maior participação de todos os que estão incluídos 

na comunidade educativa, porque apesar da educação inclusiva depender 

bastante do docente, todos os que participam devem ajudar, para que a EF e a 

escola sejam realmente para todos.  

Este foi um estudo, que poderia ter sido mais aprofundado através da 

comparação entre as variáveis independentes dentro e entre os grupos 

estudados, para analisar se estas são capazes de influenciar, a atitude 

inclusiva dos professores.  

Ao longo do EP, fui percebendo e conhecendo a realidade dos elementos do 

grupo de EF que exercem funções numa escola que se apresenta como uma 

escola inclusiva, e por isso foi importante analisar as perspetivas de outros 

professores de outras escolas, que refletem a realidade que observei: ainda 

existe uma grande dificuldade por parte dos professores em incluir alunos com 

NEE nas suas aulas.  

Ainda existe um longo caminho a percorrer no âmbito desta temática, e 

embora, muitas das mudanças e novas iniciativas surjam lentamente, acredito 

que estamos num bom caminho. Cada vez mais o desporto adaptado é 
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reconhecido pelas instituições desportivas, a sociedade já começa a preparar 

as condições necessárias para existir a integração destes elementos nesta 

mesma com qualidade de vida e direitos reconhecidos. E a mais recente 

confirmação destas mudanças, foi a aprovação do decreto-Lei n.º 54/2018, a 6 

de julho de 2018, que assume o compromisso com a educação inclusiva. 

Acredito por isso, que o futuro da educação física enquanto disciplina inclusiva, 

será cada vez mais uma realidade.  
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6. CONCLUSÕES E PRESPETIVAS FUTURAS  

E, porque nesta fase já faltam as palavras certas, irei recorrer à história “O 

Principezinho”, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry que me ajudaram 

a guiar o rumo deste capítulo. 

“Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a tornou tão importante” 

No início deste relatório, recorri ao dicionário da Língua Portuguesa para 

encontrar o significado de escola. Em relatórios do EP de anos anteriores, este 

capítulo “começa” ironicamente, por “terminou”; “terminei”; “fim”, e por isso 

decidi voltar a esta ferramenta, e, procurar o significado destas palavras: 

“chegar ao termo”; “concluir”; “findar” – todas estas são formas de definir um 

desejo que temos desde que entramos na licenciatura, até entrar no mestrado. 

Depois de entrarmos no mestrado, só queremos chegar aqui. E logo este ano, 

acabou por ser tão marcante. E agora, que cheguei aqui? Será que também 

terminei? Que cheguei ao fim? Estas são aquelas despedidas que queremos 

cheguem muito rápido, até chegarem, porque aí, voltamos a querer reviver tudo 

outra vez. Foram 5 anos de FADEUP, 10 meses de ESBRF e mais uns tantos 

meses se contabilizar as horas de viagem de comboio entre Braga-Porto. Valeu 

a pena todos os obstáculos, para saber que cheguei ao meu destino.  

“Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos...” 

Para este capítulo foi difícil encontrar as palavras certas, voltei a sentir as 

mesmas emoções que senti no dia em que despedi dos meus “mais velhos” 

(TR) e dos meus “mais novos” (TP), aqueles que percebendo a minha 

incapacidade de controlar emoções e de verbalizar o que os olhos não 

conseguiram esconder, procuraram o abraço para me se despedirem. Porque 

este ano foi incrivelmente cheio de experiências, aprendizagens, emoções e 

aventuras, num papel que sei que tão cedo não irei desempenhar. Ser 

professora, dos meus alunos nos bons e maus momentos, dos alunos com me 

cruzei nos corredores, para os docentes e não docentes, fez-me crescer a nível 

pessoal e a nível profissional. Este ano marcou e representou o início da 

profissão que escolhi para mim, mas também me permitiu conhecer aquilo que 

espero nunca ser enquanto professora. O EP, é isto mesmo, um momento de 



 124 

aprendizagem e de crescimento, que nos prepara e permite sentir um pouco do 

que é ser professor, do que é fazer parte de uma família que não escolhemos, 

mas que nos recebeu como se já fizéssemos parte da mobília, e sentir que 

marcamos as pessoas com quem nos cruzamos ao longo deste ano letivo, é 

reconfortante.  

“O amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca” 

Neste RE, tentei descrever o processo de transformação, crescimento e 

permanente (re)construção que passei, e sei que continuarei a passar porque 

ainda tenho tanto para aprender, sobre a profissão e sobre ser professora.  

Será este amor, que me fará trabalhar, sem procurar nada em troca.  

Consciente, que o futuro profissional próximo não passará pela escola, irei ficar 

à espera da minha oportunidade, e quando chegar, tenho a certeza que tudo o 

que alcancei e o que levo na “bagagem” me permitirá ser a minha melhor 

versão. Agora sigo feliz, à espera do meu momento, que tenho a certeza que 

um dia irá chegar.   

“Se vieres, por exemplo, às quatro horas, às três eu já começo a ser feliz.” 
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 XXIII 

ANEXOS 

Anexo I - Questionário aplicado aos Professores de EF 

Questionário - A Educação Física e a Inclusão de alunos com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE)  

Este questionário tem como objetivo conhecer a opinião dos professores de 

Educação Física do ensino básico, face à Inclusão de alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) no Ensino Regular.  

Este estudo não será possível sem a sua preciosa colaboração. Não existem 

respostas certas ou erradas e os dados recolhidos são confidenciais. Solicito-

lhe que responda com precisão a todas questões apresentadas, partindo do 

pressuposto que não teria par pedagógico para apoiar estes alunos.  

Ao responder tenha em consideração que para efeitos do estudo consideramos 

alunos com NEE:  

“os alunos que apresentam necessidades educativas especiais resultantes de 

limitações significativas ao nível da atividade e da participação, num ou vários 

domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de 

carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 

comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 

relacionamento interpessoal e da participação social.”  

Estes alunos podem beneficiar de estratégias que implicam a mobilização de 

serviços especializados para promover o seu potencial de funcionamento 

biopsicossocial, exigindo a adaptação de estratégias, recursos, conteúdos, 

processos, procedimentos e instrumentos, bem como tecnologias de apoio.  

1ª Parte (Características Pessoais e Profissionais)  

• Idade:  

 <30 anos  30 a 40 
anos 

 41 a 50 
anos 

 >50 anos 

 



 XXIV 

• Género:   

 Masculino  Feminino 

• Grau Académico:   

 Bacharelato  Licenciatura  Mestrado  Doutoramento 

• Anos de Docência:  ________ anos  

• Nível de Ensino em que leciona:  

 1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo  Secundário 

• Na sua formação inicial teve alguma(s) disciplina(s) que o 

preparasse  para a intervenção com alunos com necessidades 

educativas especiais?   

 Sim  Não 

• Participou em Formações / Cursos sobre educação inclusiva?  

 Sim  Não 

• Tem ou já teve experiência profissional no âmbito de educação 
inclusiva?  

 Sim  Não 

 

2ª Parte  

Para cada afirmação, por favor assinale a opção que melhor exprime a sua 

opinião (assinale só uma hipótese)  



 XXV 

 

3ª Parte  

Classifique por ordem de prioridade crescente de 1 a 7, as condições que 

considera mais relevantes para que seja possível a realização de um efetivo 

processo de inclusão. Sendo 1 a menos importante e 7 a mais importante. Ex: 

Atribua 7 à mais importante à seguinte terá de atribuir 6 e a outra 5 e assim 

sucessivamente até 1. 

As condições que considera mais relevantes para que seja possível a 
realização de um efetivo processo de inclusão.  



 XXVI 

 
Quais são as dificuldades que sente mais frequentemente no exercício da 
sua atividade docente, para a inclusão dos alunos com NEE no ensino 
regular?  
Classifique por ordem de prioridade crescente de 1 a 10, (sendo 1 a menos 
importante e 10 a mais importante). 

 

Obrigada pela sua colaboração! 


