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Resumo  

Terminado este percurso, surge agora a oportunidade de relatar as experiências 

vivenciadas ao longo do Estágio Profissional. Esta narrativa na primeira pessoa, 

caracteriza-se por ser uma análise sistemática da prática, que pretende espelhar 

os sentimentos e episódios mais marcantes, sendo nela mostrado os modos de 

mobilização dos conhecimentos adquiridos anteriormente assim, como a 

respetiva aplicação na prática. Trata-se de uma síntese final e refletiva de todo 

o processo. O presente relatório de estágio, reflete o percurso de uma estudante 

estagiária, no qual assumiu a responsabilidade de lecionação de uma turma do 

10º ano.  Este percurso teve como palco uma escola da zona de Santo Tirso, 

que acolheu um núcleo de estágio constituído por 3 estudantes. No decorrer 

deste documento serão evidenciadas reflexões acerca dos dilemas, dificuldades, 

dúvidas e tomadas de decisão que caracterizaram o processo de ensino e 

aprendizagem, bem como as estratégias implementadas para aumentar a 

eficácia da lecionação. No caminho de uma aprendizagem incessante, este 

documento contempla ainda um estudo sociométrico e de perceção 

sociométrica, centrado em obter um conhecimento mais detalhado das 

particularidades de cada aluno e da turma enquanto grupo. A realização de um 

estudo desta envergadura é importante para uma melhor compreensão da turma 

e de todos os fenómenos de ensino-aprendizagem que se processam na mesma, 

obtendo assim, uma perspetiva diferente da turma para além do que se 

perceciona normalmente, conseguindo penetrar de uma forma distante nas 

relações sociais dos alunos. Por fim, a perceção adquirida ao longo deste 

percurso, permitiu concluir que a crescente complexidade e diversidade das 

sociedades atuais exige dos professores uma maior preparação profissional, e 

autonomia para enfrentarem diferentes problemas e desafios. A diversificação 

de papéis e de responsabilidades, resultado de diversos fatores, confronta os 

professores com novos desafios. As funções do professor ultrapassam a mera 

condução da turma no decurso do seu processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Estágio Profissional; Educação Física; Ser Professor; 

Professor Reflexivo; Sociometria.  
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Abstract 

With the conclusion of this journey, arises now the opportunity to report the 

experiences felt throughout the Professional Internship. This first-person 

narrative is characterized by being a systematic analysis of the practical 

component that ought to mirror the feelings and the most striking episodes that 

happened, showing the methods of knowledge mobilization previously acquired 

as well as the respective practical application, therefore, it’s about a final and 

reflective synthesis of all the process. As such, the present internship report 

reflects on the course of an internship student, in which she assumed the 

responsibility of teaching a 10th grade class. This journey had as stage a school 

in Santo Tirso that welcomed a three student internship program. Throughout this 

document, will be highlighted reflexions about the dilemmas, difficulties, doubts 

and decision-making that characterized the teaching and learning process, as 

well as the implemented strategies to raise the teaching efficiency. Upon a path 

of unrelenting learning, this document also contemplates sociometric and 

sociometric perception studies, centred in obtaining a more detailed knowledge 

of the particularities of each student and of the class as a group. The realization 

of this kind of study is important in order to obtain a better comprehension of the 

class and all its teaching-learning phenomenon’s, thus obtaining a different 

perspective of the class beyond what is normally perceived, and be able to 

penetrate, in a distant way, into the student’s social relationships. Lastly, the 

perception acquired throughout this journey, allowed to conclude that the growing 

complexity and diversity of today’s society demands teachers to be more 

professionally prepared, and more autonomy to face different problems and 

challenges. The diversification of roles and responsibilities, as a result of several 

factors, defies teacher to new challenges. Teacher’s functions goes beyond the 

mere conduction of the class during its teaching-learning process.  

 

Keywords: Professional Internship, Physical Education; Be Teacher; Reflexive 

Teacher; Sociometry.  
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1. Introdução  
 

O Estágio Profissional (EP) é uma das componentes mais importantes nos 

processos de formação inicial de professores. A prática de ensino oferece aos 

futuros professores a oportunidade de imergir na cultura escolar nas suas mais 

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, 2013). 

O EP tem como objetivo promover as aprendizagens que conduzem ao 

desenvolvimento da competência profissional, que no caso específico é a 

competência pedagógica docente. As aprendizagens são adquiridas mais 

eficazmente, quando são situadas no ambiente profissional e com profissionais 

experientes. A integração em contexto real, permite uma consciencialização 

progressiva das diversas competências que um professor deve possuir, de forma 

a responder aos desafios e exigências da profissão (Jones & Straker 2016, citado 

por Batista & Queirós, 2013). 

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) é um projeto de formação do 

estudante-estagiário (EE) “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 entre as quais sobressaem funções letivas, 

de organização e gestão, investigativas e de cooperação” (Normas Orientadoras 

do Estágio Profissional 1, p.3). 

O Relatório de Estágio (RE) é um testemunho das experiências 

vivenciadas ao longo da PES e uma análise sistemática da prática. Esta narrativa 

na primeira pessoa, pretende espelhar os sentimentos e episódios mais 

marcantes do EP, trata-se de uma síntese final e refletiva de todo o processo. 

                                                           
1 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básico e secundário. Matos, Z. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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1.1. Estrutura do Relatório de Estágio 

A elaboração do RE foi alvo de orientação por parte da Professora 

Orientadora (PO) Zélia Matos e da Professora Cooperante (PC) Manuela 

Machado, tendo o estágio decorrido na Escola Básica e Secundária D. Dinis 

(EBSDD).  

O presente documento apresenta-se subdividido em cinco capítulos. O 

primeiro capítulo integra a presente Introdução, com um breve enquadramento, 

objetivos e finalidades da prática profissional e a estrutura do RE. O segundo 

capítulo refere-se à Dimensão Pessoal, onde refiro o meu passado desportivo, 

as minhas vivências e o modo como estas influenciaram a escolha desta 

profissão, bem como o meu percurso académico. Neste capítulo menciono ainda 

as minhas expectativas relativamente ao EP. O terceiro capítulo alude ao 

Enquadramento da Prática Profissional, onde são tratadas questões 

relacionadas com a disciplina de Educação Física (EF) e o entendimento da 

escola como instituição. O quarto capítulo destina-se à Realização da Prática 

Profissional, incluindo as três áreas de desempenho: área 1) organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem; área 2) participação na escola e relações 

com a comunidade; e área 3) desenvolvimento profissional. Por fim, o quinto 

capítulo integra as Conclusões e Perspetivas para o Futuro, fazendo alusão às 

principais aprendizagens adquiridas e às minhas ambições. 

 

1.2. Enquadramento do Estágio Profissional  
 

O RE é efetuado no âmbito da unidade curricular (UC) de EP, presente no 

2º ano de estudos conducente ao mestrado em Ensino da Educação Física no 

Ensino Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). A iniciação à Prática Profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário, da FADEUP, integra o EP, a PES e o correspondente RE.  

O EP tem lugar no terceiro e quarto semestre deste ciclo de estudos e 

rege-se pelas normas da instituição universitária e pela legislação específica 

acerca da Habilitação Profissional para a Docência. A estrutura e funcionamento 
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do EP consideram os princípios decorrentes das orientações legais 

nomeadamente do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro e têm em conta o Regulamento Geral dos segundos 

Ciclos da UP, o Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. 

 

1.3. Objetivos e finalidades do Estágio Profissional  
 

De acordo com o 2º Artigo do Regulamento2 da UC de EP, o EP visa “a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

através da prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão” (p.2). O desenvolvimento dessas competências profissionais, 

ocorre através de três áreas de desempenho: 

Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

Área 2: Participação na Escola e Relações com a Comunidade; 

Área 3: Desenvolvimento Profissional.  

 
Na especificação de cada área de desempenho são contemplados os 

seguintes aspetos: âmbito, objetivo geral, competências gerais a desenvolver 

pelos EE e tarefas gerais a realizar (Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional3).  

                                                           
2 In Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 
Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. Porto: FADEUP 
3 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básico e secundário. Matos, Z. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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2. Dimensão Pessoal  

A profissão docente caracteriza-se por ser um caminho de formação 

permanente e de desenvolvimento tanto pessoal como profissional. O professor 

é a pessoa e a pessoa é o professor, logo, é impossível separar as dimensões 

pessoais e profissionais. Tendo por base este entendimento, a seguinte reflexão 

autobiográfica, tem o intuito de relacionar o meu percurso de vida até ao 

momento, com a escolha de me tornar professora de EF. 

 

2.1. Reflexão Autobiográfica 
 

Na profissão docente há toda uma dimensão pessoal que é determinante. 

Todas as vivências e experiências acumuladas pelo professor durante a sua 

vida, bem como o contexto em que decorreu o seu desenvolvimento, influenciam 

o reportório da sua competência, podendo assim, determinar a atuação e 

reflexão pedagógica. A profissionalidade docente não pode deixar de se 

construir no interior de uma pessoalidade do professor, ou seja, o meu eu 

pessoal vai interferir com o meu profissional (Nóvoa, 2008). 

Começo esta retrospetiva referindo o meu percurso desportivo e o meu 

interesse pela prática desportiva, razão primeira que me trouxe até aqui. Desde 

que me conheço que gosto muito de desporto. A prática desportiva sempre fez 

parte da minha vida, apesar de não ter ninguém na família ligado ao desporto, 

de forma direta. Sou, portanto, o primeiro membro da família com ligação ao 

mundo do desporto e consecutivamente ao mundo académico ligado ao 

desporto.   

Como nasci e cresci numa freguesia pequena do Concelho de Barcelos, 

tive a sorte de poder “brincar” na rua e passar por todas as experiências que 

aquela realidade proporciona. A minha socialização motora decorreu num 

ambiente natural de uma aldeia, o que me proporcionou diversas experiências 

motoras bem como o desenvolvimento das capacidades motoras.  

Tal como para a maioria das pessoas, há modalidades com que me 

identifico mais e modalidades de que não gosto tanto. Os jogos desportivos 

coletivos sempre me cativaram, especialmente o futebol. Tanto na minha 
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infância como na adolescência, sempre estive ligada ao futebol, que sempre foi 

e é a modalidade que me apaixona. Eu era aquela típica “maria rapaz”, que 

passava os intervalos da escola e os finais de tarde com uma bola nos pés. 

Apesar desta minha paixão e de um certo talento, isso nunca agradou aos meus 

pais pois, era rapariga e, como eles diziam, “jogar futebol não é para raparigas”. 

Esta barreira imposta pelos meus pais desde sempre resultante essencialmente 

do estereótipo do senso comum, só me permitiu começar a jogar futebol, a partir 

do secundário.   

Por outro lado, na Escola, as aulas de EF sempre me fascinaram. Era a 

primeira aluna a entrar na aula e uma das últimas a sair. A EF era, sem dúvida, 

a minha disciplina preferida. Até à transição para o ensino secundário, o que 

valorizava nas aulas de EF assentava essencialmente no meu desenvolvimento 

a nível motor, e na expressividade motora. No decorrer do ensino secundário, o 

meu olhar sobre a disciplina alterou-se, alargou-se e aprofundou-se, pois, 

comecei a compreender os valores e atitudes inerentes à disciplina e que eram 

trabalhados nas aulas. Valores esses com expressão a nível psicossocial como 

espírito desportivo, responsabilidade, cooperação, ética e cooperação. Em 

virtude das disciplinas que constituíam o programa de estudos do Curso 

Tecnológico de Desporto, ainda me comecei a aperceber do conhecimento que 

a prática desportiva necessariamente inclui. 

Concluído o ensino secundário no curso Tecnológico de Desporto na 

Escola Secundária/3 de Barcelinhos, e contrariando todas as críticas e opiniões 

sobre a minha opção de seguir a área de desporto, prossegui o meu percurso 

académico no Instituto Politécnico da Guarda (IPG), na licenciatura de Desporto. 

Considero que esta licenciatura foi um dois em um, uma vez que me permitiu ter 

formação em duas grandes áreas, o treino desportivo e o exercício físico e bem-

estar. Tendo depois, optado por me especializar em exercício físico e bem-estar, 

especialização que incluí a realização do estágio no último ano do curso. Esse 

estágio ofereceu-me grandes bases tanto na área do fitness como também me 

abriu as portas para o ensino pois, de entre as experiências de aprendizagem, 

sobressai a possibilidade que tive de lecionar aulas a crianças e adolescentes. 

O contacto formal com crianças e jovens fascinou-me. A possibilidade de lhes 

poder ensinar algo mostrou-se cativante, todo o processo ensino-aprendizagem 
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(E/A) é incrivelmente desafiante. Destaco, com especial interesse, a dimensão 

educativa das tarefas que realizei para promover a aprendizagem e, assim, 

participar no processo educativo e formativo dos alunos. 

No final da licenciatura as dúvidas começavam a surgir, relativamente à 

escolha do curso de mestrado através do qual prosseguiria a minha formação. 

Dada a relação alheada da minha família com o desporto e com o ensino, senti 

necessidade de me aconselhar junto dos meus professores sobre a decisão que 

estava preste a tomar: inscrever-me no mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básicos e Secundários, na FADEUP. Lembro-me como se fosse 

hoje das palavras de uma professora: “Margarida, o ensino hoje em dia não tem 

saída, ser professor não é fácil, os alunos não querem aprender”. Apesar de 

vários professores me aconselharem a não me inscrever no mestrado de ensino, 

optei por me seguir a mim mesma e não considerar as diversas opiniões 

contrárias à utilidade de realizar um curso de mestrado em ensino.  

Com a realização da inscrição no mestrado de Ensino de Educação Física 

no Ensino Básico e Secundário, comecei uma nova caminhada, com objetivo 

claramente definido: ser professora de EF. O primeiro ano do mestrado não foi 

fácil, como vinha de uma instituição diferente, a minha formação era distinta logo, 

tive algumas dificuldades em adaptar-me, mas, com dedicação e persistência, 

consegui colmatar algumas falhas na minha formação essencialmente a nível do 

planeamento, das didáticas e na capacidade de reflecção. Foi um ano bastante 

rico, alarguei e modifiquei o meu quadro teórico de referência em relação à 

escola e a EF.  

Existe um fio condutor entre a formação inicial e a profissão, é claro a 

importância do papel da formação inicial na preparação dos futuros profissionais, 

mas, não é linear que boas formações façam bons profissionais ou que os bons 

profissionais tenham tido todos boas formações (Queirós, 2014). O ato de 

ensinar é algo que se constrói no dia-a-dia, o mestrado, forneceu-me as bases 

da docência e o resto é construído por mim como afirma Queirós (2014, p.56) “a 

aprendizagem da docência não se inicia com o ingresso na profissão, é um 

processo construído ao longo da vida (…)”.  
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Após o primeiro ano do mestrado, foi altura de escolher a escola onde iria 

realizar o estágio profissional. Estagiei na EBSDD, que pertence ao 

Agrupamento de Escolas D. Dinis.  

Em suma, apesar do meu contexto sociocultural e todas as minhas 

experiências convergirem na escolha da profissão docente, cumprindo desde já 

o que Bento (2014) referencia, a trajetória de vida tem grande influência na 

Profissionalidade Docente, não se pode separar o “eu” pessoal do “eu” 

profissional, ou seja, “tudo aquilo que o forma como pessoa forma-o como 

professor e invade a sua competência profissional” (Bento, 2014, p. 41). 

 

2.2. Expectativas em Relação ao Estágio Profissional: antes e 

depois  

No início de uma nova etapa, etapa essa tão importante e tão esperada, 

é inevitável existirem inúmeras expectativas. Neste caso não só a nível pessoal, 

mas também a nível da comunidade escolar e a nível de todos os intervenientes 

do estágio. No início deste processo de estágio tentei descrever e especificar as 

minhas expectativas ao realizar o Projeto e Formação Individual (PFI). Revendo 

agora o que foi esboçado no PFI ainda numa fase precoce do EP, procuro 

compreender de que forma essas expectativas e objetivos se concretizaram no 

decorrer do ano letivo.  

Como refleti no PFI, as minhas expectativas eram inúmeras visto que o 

estágio ia-me permitir ter consciência das dificuldades que podem surgir na 

profissão docente, mas também ganhar competências para superar esses 

mesmos obstáculos. No que concerne às minhas expectativas, estas vão ao 

encontro do anteriormente referido. Aquando do início da prática pedagógica, 

elas concentravam-se sobretudo no nível de desempenho da turma que me iria 

ser atribuída, no comportamento dos alunos e, de igual modo, no receio de não 

conseguir impor-me no seio da mesma. Após isto, a transição para o contexto 

prático desencadeou um misto de sentimentos e emoções, por um lado por estar 

cada vez mais próxima de concluir o objetivo a que me propôs e, por outro pela 

ansiedade e receio face à responsabilidade de liderar uma turma.  
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Após o início desta etapa os meus receios centraram-se em não conseguir 

transmitir os conhecimentos inerentes a cada matéria da melhor forma até 

porque existe matérias que domino mais e outras menos. As lacunas na 

lecionação de determinados conteúdos implicaram um estudo aprofundado, que 

resultou na superação dessas falhas. Neste momento de reflexão, considero que 

esse nunca foi um grande obstáculo, pois, os problemas no processo de E/A 

centraram-se essencialmente em criar rotinas, hábitos e autonomia na turma, 

potencializando assim o ensino. Assim sendo, a minha principal limitação, 

assentou-se na procura de estratégias adequadas à turma. Foi fundamental 

aprender com os erros, até porque considero que o erro é promotor de 

aprendizagem, ele deve ser encarado como um meio para atingir um fim. Para 

compreender esse erro e criar evolução, foi importante a capacidade de refletir 

sobre a minha prática e sobre todos os acontecimentos que ocorriam durante o 

E/A.  

A reflexão sobre a ação possuiu uma importância inequívoca, permitindo-

me ir além do conhecimento académico de base, remetendo-me para a 

capacidade de questionar a prática e para o consequentemente reajustar o 

processo E/A. O ato reflexivo, foi a chave para a construção do Ser Professor. 

Foi fundamental ter a consciência das minhas principais lacunas, limitações e 

dificuldades para poder corrigi-las e evoluir e, consciência das qualidades e 

potencialidades que me constituíam, no sentido de potenciá-las e desenvolvê-

las.  

Aquando o início do EP, já me encontrava ciente que ser professor 

engloba bem mais do que a simples transição de conhecimentos, e um dos meus 

maiores objetivos enquanto EE era passar e compreender os vários papeis e 

funções inerentes a um professor. A possibilidade de estar inserida numa escola 

com profissionais mais experientes, permitir-me-ia desenvolver e melhorar as 

destrezas, as técnicas de ensino, as competências e os vários papeis que os 

professores são chamados a desempenhar no exercício da docência. 

O EP foi composto por diversos intervenientes, essenciais nesta grande 

etapa, desde PO e a PC, os alunos, o núcleo de estágio (NE), a turma, o grupo 

de educação física e a restante comunidade educativa. Falando propriamente 
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dos alunos, as minhas expectativas centravam-se em consegui motivá-los para 

a prática das aulas de EF e do desporto no geral, e sobretudo que estes não 

façam aquilo que é pedido só por fazer, mas que compreendam o que estão a 

fazer. Este foi sem dúvida o trajeto que tentei seguir no decorrer do ano letivo. É 

cada vez mais importante que os alunos compreendam o que lhes é pedido e as 

ações que realizam, acredito que através deste princípio seja mais fácil 

conseguir atingir o objetivo de os motivar para as aulas de EF e para a atividade 

física (AF) e desporto.  

Em relação ao NE, núcleo esse desconhecido para mim no início desta 

etapa, pois não tinha nenhuma afinidade com eles, esperava total cooperação, 

comprometimento e entreajuda, para conseguirmos ultrapassar qualquer 

obstáculo, ajudando-nos mutuamente apesar da pouca ligação que tínhamos 

inicialmente. Observando agora de uma forma mais longínqua e refletindo sobre 

o mesmo, NE foi sem dúvida um dos meus grandes pilares nesta jornada. A 

entreajuda, as reflexões, opiniões, o compromisso que existiu, foram 

fundamentais para melhorar a prática profissional. Acredito que a caminhada em 

conjunto e não cada um por si fez a diferença, permitindo assim o sucesso não 

só individual como de grupo.  

Para terminar, resumi as minhas espectativas no PIF em relação ao 

estágio em quatro palavras: vivenciar o mais possível. Sem dúvida, apesar de 

ter sido um ano árduo de trabalho, foi um ano produtivo tanto em relação ao 

desenvolvimento pessoal como profissional.  
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Capítulo 3. Enquadramento da Prática Profissional 
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3. Enquadramento da Prática Profissional  

A atividade do professor é marcada pelo contexto da comunidade escolar 

em que atua, pelas necessidades e características de cada escola e da 

comunidade que a rodeia. Mas, para que a sua intervenção tenha pleno 

significado e seja adequada, é necessário que o professor conheça o papel dos 

professores na atualidade, conhecer a sua disciplina, saiba como é regulada a 

escola, perceba qual sua missão e, que conheça os intervenientes no processo 

educativo.  

Neste sentido, este capítulo engloba uma reflexão de algumas questões 

relevantes para a atividade do professor. No Enquadramento da Prática 

Profissional, será realizado um enquadramento conceptual, onde se insere 

questões como “Profissão Docente: desafios da atualidade”; “Professor de 

Educação Física: legitimação da disciplina”; e “Escola como Instituição”. Ciente 

da importância de o professor conhecer o contexto onde se encontra inserido, 

ainda neste ponto, encontramos a caracterização da EBSDD, nomeadamente as 

suas características e potencialidades, bem como a caracterização da turma do 

10ºC e de outros intervenientes do EP, como o NE, a PC e a PO.  

 

3.1. Profissão Docente: desafios da atualidade  
 

A educação é um fenómeno fundamental do homem, é uma ajuda para o 

formar como sujeito e como pessoa, para construir a sua autonomia baseada no 

entendimento de si próprio, dos outros e do mundo. Todos nascemos com 

necessidade de educação e, o aumento das nossas potencialidades, limites e 

possibilidades depende muito da educação. É por meio dela que o homem se 

distingue em relação às outras formas de vida (Bento, 1995). A educação 

acontece em toda a parte, pode acontecer sem ser almejada e planeada. 

Segundo esta visão, o conjunto do sistema educativo para além de incluir as 

instituições tradicionais incumbidas das tarefas de educação e formação, é 

fundamental envolver também os efeitos produzidos noutros locais. 

As diversas transformações que se foram verificando ao longo dos últimos 

tempos tanto na sociedade como na escola, transformaram a escola num campo 
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de atuação profissional exigente e simultaneamente palco de muitas incertezas 

(Queirós, 2014). A crescente complexidade e diversidade das sociedades atuais 

exige dos professores uma maior preparação profissional e autonomia para 

enfrentarem diferentes problemas e desafios como, por exemplo, a 

diversificação cultural e étnica do público escolar, renovação rápida dos saberes, 

a heterogeneidade dos saberes escolares, o desenvolvimento de escolas 

paralelas e a indefinição na divisão do trabalho educativo. Com as várias 

modificações, os profissionais docentes são confrontados com algumas 

questões relativamente à indefinição na divisão do trabalho educativo, ou seja, 

as funções e papeis que são chamados a desempenhar.  

Ser professor não é fácil uma vez que lidamos com pessoas. A 

diversificação de papéis e de responsabilidades, resultado de diversos fatores, 

confronta os professores com novos desafios, o que leva a uma maior 

responsabilização dos seus atores (Day, Flores, & Viana, 2007, citado por Batista 

& Pereira, 2014). A função especifica de ensinar já não é hoje definível pela 

simples passagem do saber, o entendimento de ensinar como sinónimo de 

transmitir um saber, deixou de ser socialmente útil. Atualmente o exercício de 

ensinar é caracterizado por essencialmente como a “especialidade de fazer 

aprender alguma coisa (a que chamamos currículo, seja de que natureza for 

aquilo que se quer ver aprendido) a alguém” (Roldão, 2005, citado por Roldão, 

2007, p. 95). 

Na profissão docente e de acordo com Nóvoa (1991, citado por Queirós, 

2014), encontramos duas dimensões determinantes e estruturantes da 

profissão, mais precisamente o conhecimento e as técnicas e por outro lado, as 

normas e valores. Os profissionais devem possuir um conjunto de 

conhecimentos e de técnicas necessários ao exercício qualificado da atividade 

docente e devem aderir a valores éticos e a normas, que regem não apenas o 

quotidiano no educativo, mas também as relações no interior e no exterior do 

corpo docente. 

Com todas as alterações e incertezas no campo da profissionalidade 

docente, existe a necessidade de mudança, mas, nem sempre é fácil definir o 

rumo. É necessário abandonar a ideia de que a profissão docente se define, 
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primordialmente, pela capacidade de transmitir um determinado saber, logo, é 

necessário perceber o que é essencial aos professores nos dias de hoje, o que 

é ser um «bom professor». 

Não é possível definir o «bom professor», mas, é possível, esboçar alguns 

apontamentos simples, que caracterizam o trabalho docente nas sociedades 

contemporâneas (Nóvoa, 2008).  A profissionalidade docente não pode deixar 

de se construir no interior de uma pessoalidade do professor, Nóvoa (2008) 

identifica cinco facetas que definem o «bom professor» atualmente:  

Conhecimento: conhecer bem aquilo que se ensina, o trabalho do 

professor consiste na construção de práticas docentes que conduzam os alunos 

à aprendizagem. Ninguém pensa no vazio, mas antes na aquisição e na 

compreensão do conhecimento;  

Cultura profissional: ser professor é compreender os sentidos da 

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

experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores que se aprende 

a profissão, o registo das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da 

avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São 

estas rotinas que fazem avançar a profissão;  

Tato pedagógico: capacidade de relação e de comunicação sem a qual 

não se cumpre o ato de educar. Saber conduzir alguém «para a outra margem» 

não está ao alcance de todos. No ensino, as dimensões profissionais cruzam-se 

sempre, inevitavelmente, com as dimensões pessoais;  

Trabalho em equipa: os novos modos de Profissionalidade docente 

implicam um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em 

equipa, da intervenção conjunta nos projetos educativos de escola. O exercício 

profissional organiza-se, cada vez mais, em torno de «comunidades de prática», 

no interior de cada escola, mas também no contexto de movimentos 

pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão para além das fronteiras 

organizacionais;  

Compromisso social: podemos chamar-lhe diferentes nomes, mas todos 

convergem no sentido dos princípios, dos valores, da inclusão social, da 

diversidade cultural. Educar é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras 
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que, tantas vezes, lhe foram traçadas como destino pelo nascimento, pela família 

ou pela sociedade. Hoje, a realidade da escola obriga-nos a ir além da escola. 

Ser professor ultrapassa a mera preparação técnica e científica, reclama 

também qualidades pessoais, sendo na confluência destas duas vertentes que 

se define o professor. A ação educativa só pode ser desempenhada por quem 

acredite que contribui para a formação integral de seres humanos (Santos, 2008, 

citado por Queirós, 2014). David Labaree (2000, citado por Nóvoa 2008), refere 

que as práticas docentes são extremamente difíceis e complexas, mas, por 

vezes, alimenta-se publicamente a ideia de que ensinar é muito simples, 

contribuindo assim para um desprestígio da profissão. Ser professor é dedicar-

se principalmente ao outro, o professor deve ter plena consciência de que o 

aluno é e será sempre o centro de todo o processo.  

Em suma, como considera Block (2008, citado por Queirós, 2014), ser 

professor(a) é ser corajoso(a), já que as pequenas e grandes decisões diárias 

desta atividade profissional, assim o exigem.  

 

3.2. Professor de Educação Física: legitimação da disciplina  
 

Os últimos tempos têm representado grandes desafios aos profissionais 

da EF no que se refere à afirmação da sua importância enquanto disciplina 

escolar. A EF é um terreno partilhado e disputado por tradições e comunidades 

de práticas, atravessando momentos de renovação de discursos e práticas. A 

disciplina de EF encontra-se no currículo obrigatório, de pelo menos numa 

grande parte da escolaridade, mas, isso não basta para colocar a EF no galarim 

das áreas importantes do currículo (Graça, 2014). 

A inclusão da EF no currículo escolar afirma a sua legitimidade pela 

evidência do seu valor educativo, pelo seu poder de aumentar a capacidade de 

compreender e agir no mundo, pelo seu contributo para o bem-estar e realização 

das pessoas e a melhoria da sociedade. Com a desvalorização da EF estamos 

a formar cidadãos que não sabem lidar com o seu próprio corpo, que não 

desenvolvem noções de superação, de partilha, de trabalho em equipa e de 

cooperação.  
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Nos processos de tentativa de legitimação da EF, vários têm sido os 

caminhos, avanços e recuos. Ela tem de ser encarada como uma disciplina 

relevante no currículo, que vai muito para além do físico, na qual o movimento e 

o desporto, são matéria de ensino. Caracteriza-se por ser muito mais do que o 

desenvolvimento da aptidão física, um espaço recreativo e de divertimento, é 

uma disciplina curricular de características educacionais distintas, já que é a 

única que trata o corpo enquanto objeto pedagógico (Batista & Queirós, 2015).  

A EF na escola, e de acordo com Meinberg (1992, citado por Matos, 2014) 

deve estabelecer objetivos nos diferentes domínios: desportivo motor; afetivo; 

estético; social; éticos; e centrados na saúde, fitness e bem-estar. Além de 

Meinberg, podemos mencionar Crum (1996, citado por Matos, 2014), que 

constata que a EF na escola desempenha o seu papel em três grandes áreas: 

Aquisição de condição; Estruturação do comportamento motor; Formação 

pessoal, cultural e social.  

A disciplina de EF desempenha um papel único e insubstituível na 

formação do aluno, dado que é a única disciplina do currículo escolar que 

representa os interesses corporais. A EF contribui para a formação integral do 

aluno através de aprendizagens motoras significativas para o desenvolvimento 

da competência do aluno, através da ação corporal competente (Matos, 2014). 

 

 

3.3. Escola como Instituição 

Numa sociedade marcada por transformações culturais e sociais, 

atualmente a educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas 

perturbações. A escola não pode viver desfasada dos profundos movimentos de 

mudança que caracterizam a sociedade atual. A nova realidade social 

condiciona desde a maneira como gerimos o nosso trabalho, passando pela 

forma como nos relacionamos até ao modo como aprendemos e percecionamos 

o mundo que nos rodeia. Face a esta diversidade e heterogeneidade, a escola 

assume diariamente novas responsabilidades sociais e enfrenta grandes 

desafios aos quais não é fácil dar resposta.   
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De acordo com Matos (2014), o conceito de educação alargou-se: 

sabemos que educação acontece em toda a parte, dentro e fora das instituições 

escolares. Por isso a instituição escolar tem de ter em conta, o que se passa na 

denominada “escola paralela” no sentido que lhe dá Mialaret (1980, citado por 

Matos, 2014), de forma a dar um sentido cultural, social e histórico ao processo 

educativo. A educação tem como alvo a aprendizagem de padrões de 

comportamento social e cultural, e a experiência educativa não é atemporal ou 

ahistórica, logo, os objetivos da experiência educativa não são neutros, estão 

dependentes dos valores e crenças da sociedade (Matos, 2014). 

Segundo Mesquita e Rosado (2011), a escola é por excelência um local 

onde se assiste a um cruzamento de culturas. Por este motivo, é essencial que 

o sistema educativo consiga responder de forma qualificada, com uma 

pedagogia diversificada. Desta forma a escola apresenta-se como uma 

instituição cultural, no seio da qual se assiste a um confronto de diversas 

culturas, logo, todos os alunos são diferentes e cabe à escola respeitar essas 

diferenças, garantindo o desenvolvimento integral dos mesmos. 

O aluno deve ser inegavelmente o núcleo de todo o trabalho desenvolvido 

na escola. A escola cresce, adapta-se e muda de acordo com as caraterísticas, 

realidades, ambições, sonhos e necessidades dos seus alunos. Como refere o 

Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso (2015-

2018)4, “a escola não se pode limitar a apostar nas múltiplas variantes do saber 

académico, seja ele científico, linguístico, artístico, cultural, tecnológico, 

ecológico ou outro, mas deve, também, apostar na formação de cidadãos 

providos de valores ancorados na democracia e no humanismo, tais como a 

liberdade, a solidariedade, a partilha, a tolerância, a responsabilidade, o espírito 

crítico, a autonomia, o respeito pela diferença e o rigor”. Todo o trabalho 

desenvolvido na escola tem um impacto e reflete-se, inevitavelmente, nos 

cidadãos adultos interventivos, criativos e cívicos que os alunos irão ser. 

Como refere a Direção Geral da Educação, a escola tem como missão 

promover a igualdade de oportunidades e educar para os valores do pluralismo 

                                                           
4 In Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso, 2015-2018. 
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e da igualdade. Na sua aprendizagem o aluno, deve aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e a viver com os outros. 

 

3.4.1. Escola Básica e Secundária D. Dinis: os seus intervenientes 
 

“A missão da EBSDD passa por educar cidadãos que desenvolvam as 

competências essenciais ao sucesso profissional e pessoal, com vista à 

integração numa sociedade em permanente mudança”.  

(Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso, 2015-

2018)5. 

 

Escolher a escola onde queria realizar o meu estágio não foi difícil. Com 

a diversa lista de possibilidades, a minha escolha recaiu sobre a EBSDD, que 

pertence ao Agrupamento de Escolas D. Dinis pois, era a escola mais próxima 

da minha área de residência. A EBSDD era para mim uma total novidade, não 

conhecia e nunca tinha lá entrado, apenas fui recolhendo algumas impressões 

de colegas que conheciam a escola e o meio onde ela está inserida. 

Já com tudo alinhavado sobre o local onde realizar o EP, foi necessário 

conhecer e informar-me sobre a escola e o meio onde está se encontra inserida. 

Comecei por conhecer um pouco sobre o local onde a escola estava localizada, 

bem como conhecer o percurso que tinha de realizar até chegar ao local. Foi 

então que num domingo à tarde, em família, me desloquei de Barcelos até Santo 

Tirso com o objetivo de aprender a estrada que ia percorrer diariamente até à 

escola D. Dinis.  

O dia 5 de setembro de 2017, foi um dos dias mais importantes e 

marcantes do estágio, foi o dia em que tudo começou, foi primeira vez que entrei 

pelos portões daquela escola. 

“Chegou o primeiro dia, posso considerar que foi ponto de partida, que 

oficializou o início do estágio. Foi um misto de emoções e espectativas ao passar 
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entre os portões da escola, um local totalmente desconhecido para mim” 

(reflexão 1).  

Nesse mesmo dia decorreu uma reunião geral de professores, “nesta 

reunião foi possível perceber um pouco da dimensão estrutural, valorativa, 

contextual, processual e cultural do Agrupamento de Escolas D. Dinis” (reflexão 

1). Esta reunião foi bastante importante, mesmo com o conhecimento obtido 

durante a formação no primeiro ano de mestrado sobre o modo de organização 

da escola e todas as dimensões inerentes a esta enquanto organização, a 

realidade revela-se ainda mais complexa, logo, as informações transmitidas na 

reunião sobre o agrupamento D. Dinis e a ESSD foram bastante uteis.  

O agrupamento foi constituído em 24 de abril de 2013, resultante da 

agregação da Escola Secundária de D. Dinis com o Agrupamento de Escolas D´ 

Agrela e Vale do Leça. Encontra-se localizado no norte do país, no Concelho de 

Santo Tirso e pertence ao distrito do Porto e é atualmente constituído por oito 

estabelecimentos de ensino, do pré-escolar até ao ensino secundário. 

Atualmente conta com 1885 alunos, distribuídos por 84 turmas, sendo que 80 

alunos possuem necessidades educativas especiais (NEE).  

A preocupação de conhecer bem a escola e o agrupamento, esteve 

presente desde o primeiro dia, logo, foi necessário “consultar o Regulamento da 

Escola, o Projeto Educativo, com o objetivo de conhecer melhor o contexto onde 

atuaria durante o ano letivo” (Reflexão 2). Estas consultas tornaram-se bastantes 

uteis para compreender os ideais, a missão e os objetivos desta instituição, para 

que eu, durante a minha atividade enquanto EE pudesse contribuir para a 

concretização desse projeto coletivo. Inteirar-me da missão do Agrupamento de 

Escolas D. Dinis foi algo importante, missão essa que se centra em: “formar 

cidadãos cientificamente bem preparados, informados e criativos, capazes de 

pensar e agir de forma autónoma, recetivos à inovação e preparados para a 

mudança, respeitadores de estilos de vida saudável e exigentes na sua conduta 

ética e no seu desempenho profissional” (Projeto Educativo do Agrupamento de 

Escolas D. Dinis, Santo Tirso, 2015-20186). 
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Falando mais propriamente da EBSDD, escola sede do Agrupamento, 

esta situa-se na Rua da Misericórdia, 4780-501 Santo Tirso. A escola, alberga o 

2º e 3º ciclo, o ensino secundário e ensino profissional e é composta por 1166 

alunos, mas, 38 desses alunos possuem NEE. O 2º Ciclo tem 298 alunos (11 

Turmas), o 3º Ciclo tem 387 alunos (15 turmas), o Ensino Secundário tem 342 

alunos (15 turmas) e o Ensino Profissional tem 139 alunos (5 turmas). O quadro 

docente é composto por um total de 183 professores, 4 estudantes estagiários 

(3 Educação Física e 1 História). 

No que toca às instalações da escola, esta fez parte do Programa de 

Modernização do Ensino Secundário pela empresa Parque Escolar. Esta 

intervenção garantiu a requalificação dos espaços e criação de 3 novos corpos, 

garantido a satisfação das exigências de conforto, segurança e acessibilidade.  

Em relação à disciplina de EF, com a intervenção que existiu, a escola 

possui infraestruturas desportivas de elevada qualidade, que possibilitaram mais 

e melhores condições para a lecionação de todas as disciplinas, nomeadamente 

da disciplina de EF. 

 “Hoje juntamente com a professora cooperante, fomos conhecer as 

infraestruturas desportivas da escola e o material existente. A escola 

apresentava excelentes condições assegurando, a possibilidade de 

desenvolvimento de um trabalho de excelência com os alunos, em termos de 

condições de prática e segurança” (Reflexão 4).  

A escola dispõe de um campo de jogos exterior, com pista de atletismo e 

uma caixa de areia, totalmente requalificado e de instalações desportivas de 

apoio – balneários e vestiários, um pavilhão desportivo (dividido em 3 espaços), 

uma sala de ginástica em excelentes condições e uma sala destinada ao treino 

funcional (TF). Com o aumento do número de alunos, a escola estabeleceu um 

protocolo-o com o Ginásio Clube de Santo Tirso (GCST) que disponibiliza um 

pavilhão desportivo, courts de ténis e piscina, possibilitando assim a lecionação 

de matérias que de outra maneira não seriam possíveis de ser lecionadas.  

Todas estas instalações estão equipadas para dar resposta às exigências 

dos conteúdos lecionados e à oferta formativa da escola. Relativamente ao 

material posso afirmar que a escola contém uma grande variedade de material, 
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grande parte deste renovado, o que permite assim, aumentar as experiências 

dos alunos bem como o seu sucesso, realçando a diversidade de material 

relacionado com o treino funcional.  

No início de cada ano letivo, é elaborado um documento com o roulement 

dos espaços, permitindo aos professores saber o espaço que tem disponível 

para a aula. Desta forma, os professores realizam o planeamento anual, 

distribuindo as unidades letivas de cada matéria, pelos espaços disponíveis para 

cada aula. A rotação de espaços acontece de duas em duas semanas.  

 

3.4.1.1. Os “meus” alunos do 10º ano 

O processo de E/A não ocorre de forma natural e positivamente, se o 

professor não conhecer profundamente as suas turmas, ou seja, cada aluno 

individualmente e coletivamente. No início do ano letivo, uma das primeiras 

tarefas que o professor deve realizar, é a caracterização da turma, uma vez que 

é fundamente conhecer, desde o primeiro momento os alunos com quem vai 

trabalhar. Não faz sentido planearmos o ensino sem conhecermos os nossos 

alunos, visto que tal condiciona não apenas o nosso planeamento, como também 

a forma de atuar perante eles. Logo, antes de qualquer planificação é 

fundamental conhecê-los e, posteriormente a planificação será mais fácil e mais 

adequada aos mesmos. Assim sendo, dou enfase à primeira frase célebre de 

Descartes que responde ao primeiro princípio de Émile, “comecem por conhecer 

os vossos alunos porque de certeza não os conheceis” (Mialaret, 1981, p.14). 

A caracterização dos alunos fornece informação útil, relativamente à 

turma em geral e à individualidade de cada aluno.  Caracteriza-se por ser um 

“plano de descoberta”, onde visa uma pré-avaliação das características dos 

alunos e que fornece orientações para o passo seguinte. O aluno deve ser o 

centro de todo o processo de E/A, logo, é fundamental conhecê-los.  

A aplicação da “Ficha Individual do Aluno” (anexo I), elaborada pelo Grupo 

de EF e Desporto Escolar da escola D. Dinis, a cada um dos alunos da turma 

permitiu-me conhecê-los mais profundamente, quer no contexto turma, quer na 

sua própria individualidade. A ficha individual do aluno engloba questões 
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relacionadas com seis grandes pontos: (I) Identificação do Aluno; (II) 

Encarregado de Educação; (III) Saúde; (IV) Educação Física; (V) Atividade 

Física e Desportiva; (VI) Outros. Os parágrafos que se seguem são direcionados 

à caracterização da minha turma residente.  

A turma por quem fiquei responsável durante o ano letivo foi uma turma 

do 10º ano do Curso Cientifico-Humanístico de Línguas e Humanidades, 

constituída por 27 alunos sendo que apenas 26 frequentam as aulas de EF. 

Desses 26 alunos, 19 são do sexo feminino e 7 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 14 e 17 anos, existindo maioritariamente alunos com 15 

anos. Sendo uma turma do 10º ano a iniciar o secundário, era expectável que 

não houvesse grandes ligações entre os alunos da turma, até porque maior parte 

dos alunos vinham de escolas distintas do concelho de Santo Tirso.  

Esta ficha funcionou como um auxiliar para a ação educativa. Permitiu-me 

identificar aspetos importantes sobre a turma, apresentando seguidamente as 

informações relevantes para a disciplina de EF.  

▪ Saúde dos Alunos  

Como referido anteriormente, a ficha individual do aluno além de recolher 

dados pessoais dos alunos, permite-me recolher informações importantes para 

a disciplina em questão. A questão relacionada com a saúde adquiriu uma 

importância extra pois, como podemos verificar no gráfico seguinte (gráfico 1) 

observamos que dos 26 alunos existem 15 que possuem problemas de saúde, 

ou seja, mais de metade da turma possuiu algum tipo de problema relacionado 

com a saúde. 
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Gráfico  1: Número de Alunos com Problemas de Saúde 
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Este número tão elevado de alunos com problemas de saúde, foi um 

aspeto que tive em atenção durante a lecionação das aulas devido 

essencialmente à diversidade de problemas que existem nos diferentes alunos. 

O preenchimento desta ficha, permitiu-me antecipadamente conhecer os alunos 

que apresentam problemas, realizando posteriormente um acompanhamento 

mais próximo e atento a esses alunos. No gráfico seguinte (gráfico 2) verificamos 

a diversidade dos prolemas de saúde associados aos alunos do 10ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta informação foi bastante útil durante as aulas uma vez que não só já 

tinha identificado os alunos com problemas, como também essa informação me 

permitia agir rápido perante esses alunos.   

“Durante a parte inicial da aula, a aluna TM sentiu-se mal devido ao seu 

problema de saúde. A aluna apresenta problemas cardíacos como foi 

identificado na ficha individual do aluno. Como já tinha antecipadamente essa 

informação, foi possível agir rápido perante esta situação” (Reflexão 11). 

 

• Educação Física  

Como referido anteriormente, a ficha individual do aluno apresenta um 

capítulo destinado à EF. Uma das perguntas desse capítulo estava relacionada 

com a modalidade preferida dos alunos, no gráfico abaixo apresentado (gráfico 

3), apuramos que o voleibol foi a modalidade mais escolhida, eleita por 9 alunos. 
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Gráfico  2: Problemas de Saúde dos Alunos 
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Observando mais aprofundadamente o gráfico, analisamos que as modalidades 

de preferência dos alunos da turma são, jogos desportivos coletivos.  

Esta informação foi bastante útil pois, durante o ano letivo foram 

lecionados desportos individuais e desportos coletivos e, antecipadamente 

conhecia os alunos que consideravam aquela modalidade como a sua preferida 

logo, podiam ser utilizados para o sucesso do E/A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ficha individual do aluno, os alunos foram confrontados com uma 

questão relacionada com a natação (Gráfico 4). Essa questão tornou-se bastante 

importante pois, no mapa de distribuições de matérias, elaborado pelo grupo de 

EF, estava destinado a lecionação de aulas de natação. Saber os alunos que 

sabiam ou não nadar, foi uma mais valia para as primeiras aulas de natação. 

“Nesta primeira aula de natação, antecipadamente tinha planeado a 

distribuição dos alunos por pista, consoante as respostas que foram dadas na 

ficha individual do aluno relativamente ao facto de saberem ou não nadar e 

relativamente aos estilos que dominam” (Reflexão 54) 
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Gráfico  3: Modalidade Preferida dos Alunos 
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Uma das perguntas com maior importância na ficha individual do aluno é, 

a pergunta sobre a motivação para as aulas de EF. Para conhecer o grau de 

motivação dos alunos, foi utilizado uma escala de 0 a 10. As respostas variam 

entre 10 e 6, sendo que apenas 2 alunos responderam 6 e 4 alunos responderam 

10. As respostas mais dadas foram 8 e 9 com 7 alunos a escolher cada uma 

destas opções. 

 

 

 

 

 

 

 

Numa fase precoce do ano letivo perceber o grau de motivação para a 

disciplina foi uma mais valia. Como é possível observar a turma encontrava-se 

em média motivada para a disciplina de EF, apesar de existir alunos com um 

grau de motivação um pouco mais baixo. Isso permitiu-me começar a definir 

estratégias para conseguir que o nível de motivação dos alunos da turma se 

elevasse.  
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Gráfico  5: Motivação dos Alunos para a aula de Educação Física 
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Gráfico  4: Número de Alunos que sabem Nadar 
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No excerto da reflexão que se segue, encontra-se descrito algumas 

estratégias que foram utilizadas para motivar os alunos nas aulas de EF:  “Tenho 

vindo a verificar que o empenhamento dos alunos é superior quando 

confrontados com exercícios de competição ou quando são chamados a 

desempenhar diversos papeis na aula como por exemplo, cronometrista, 

contador de pontos ou de repetições”. (Reflexão 22) 

 

• Atividade Física e Desportiva  

No que diz respeito à prática desportiva regular e às experiências e práticas 

desportivas fora do contexto escolar, foi verificado que metade da turma (13 

alunos), pratica atividade física ou desportiva regularmente. Desde o início 

tornou-se importante nesta turma apelar à importância das aulas de EF e da 

prática desportiva regular, tentando assim reduzir o número de alunos não 

praticantes que neste caso era metade da turma (Gráfico 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Dos 13 alunos que afirmaram que praticavam regularmente atividade 

física ou desportiva, podemos analisar no gráfico nº 7, a diversidade de 

desportos ou atividades que estes praticam. É de realçar que existe um aluno 

que pratica mais que um desporto.  

Ao contrário do que acontece na escolha da modalidade desportiva 

preferida, onde maior parte dos alunos escolheram jogos desportivos coletivos, 

verificamos que a prática desportiva dos alunos assenta mais nos desportos 

individuais.  
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Gráfico  6: Número de Alunos Praticantes e não Praticantes 
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Esta informação foi bastante pertinente nas modalidades lecionadas 

durante o aluno letivo: “Nesta primeira aula de ginástica de solo solicitei à aluna 

FM para exemplificar os elementos gímnicos que foram trabalhados na aula. 

Apesar de ainda não ter nenhuma informação relacionada com o desempenho 

dos alunos nesta modalidade, tinha a informação que a aluna já tinha praticado 

ginástica e encontrava-se a frequentar o desporto escolar”. (Reflexão 10) 

 

Gráfico  7: Prática Desportiva Regular dos Alunos 

 

Uma das últimas perguntas da ficha e que foi alvo de análise, foi o número 

de horas que os alunos passavam sentados, ou seja, o número de horas que se 

mantinham em atividades e posições mais sedentárias. Aliado ao facto de vários 

alunos não praticarem atividade física regular, estes resultados são 

preocupantes e, afetaram negativamente a prestação dos alunos nas aulas de 

EF.  
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3.4.1.1.1. Ilações sobre a turma 
 

Na primeira reunião do conselho de turma do 10º C, pouco ou nada se 

sabia sobre os alunos sem ser os dados pessoais e académicos dos mesmos. 

Quando participei nesta reunião juntamente com os meus colegas do NE, ainda 

não sabia que estes iam ser os meus alunos. Após assistir a todas as reuniões 

dos conselhos de turma, das turmas que foram atribuídas aos EE, sem dúvida 

que a turma a quem queria ficar a lecionar aula era esta.  

“Hoje realizamos o sorteio das turmas (…) calhou-me em sorte o 10ºC. É 

de referir que todos os elementos do núcleo queriam ficar com esta turma, devido 

ao número de alunos, por não existir alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE), e por ser à primeira vista a melhor turma para lecionar aulas” 

(Reflexão 5). 

Uma das primeiras tarefas enquanto professora estagiária foi realizar a 

caracteriza da turma, através da ficha individual do aluno. As informações que 

se destacaram, e que têm implicações diretas com a disciplina de EF, foram 

apresentadas no ponto anterior. Através desta caracterização, foi possível obter 

um maior conhecimento sobre algumas características dos alunos, que 

considerei importantes para desempenhar a minha atividade educativa com 

sucesso.  

Gráfico  8: Média das Horas que o Alunos Passam Sentados Durante a Semana 
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Como já descrito num capítulo anterior, a sociedade é hoje, local de 

encontro de culturas, concretizando esse encontro nas escolas. Esta realidade 

torna necessário um ensino para a diversidade, isto é, a capacidade de o sistema 

educativo dar respostas à multiculturalidade (Mesquita & Rosado, 2011). Rink 

(2001, citado por Rosado & Mesquita, 2011, p.30) reforça a importância de o 

professor conhecer bem o aluno, afirmando que “o aluno deve ser considerado 

enquanto sujeito individual, com experiências singulares, motivações 

específicas, e mesmo dificuldades particulares”. Considero que conhecendo 

bem os alunos estaria mais bem preparada para organizar, devidamente o 

processo de E/A.  

Das informações recolhidas, o facto de os alunos advirem de escolas 

distintas, permitiu-me depreender e mais tarde confirmar que a maioria dos 

alunos não se encontravam ambientados à escola D. Dinis, logo, não estavam 

consolidadas as regras de funcionamento. Percebi também que esta era uma 

situação que dificultaria o processo de adaptação e transição do ensino básico 

para o ensino secundário. Com esta diversidade de estabelecimentos de ensino 

certamente, as experiências, as situações, as vivências e o conhecimento dos 

alunos seria diferente. Como refere Bento (1999, citado por Mesquita & Rosado, 

2011, p.26), “(…) se por um lado não deixa de ser mais exigente para o professor 

atender à coexistência da diversidade sociocultural dos alunos, não mais 

possível de ignorar, por outro, assume maior riqueza, na medida em que é da 

convergência da partilha das diferenças que se criam condições para ascender 

a uma sociedade mais equilibrada, assente na pluralidade de ideias, conceções, 

espaços e vivências”.   

De um ponto de vista mais específico, e tendo por base as primeiras aulas 

lecionadas, em relação ao clima sócio afetivo e relacional entre os alunos, 

constatei que os alunos se tinham adaptado bem à turma e aos colegas, não 

existindo inicialmente nenhum motivo para alarme. Observei que a turma a nível 

geral não era muito autónoma e tinham dificuldades em cumprir regras, opinião 

referida igualmente por outros professores da turma. Estes problemas foram 

trabalhados e combatidos durante todo ano letivo.   
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A nível motor, como verifiquei através da ficha individual, metade da turma 

não praticava AF ou desportiva regularmente e isso evidenciou-se nas aulas de 

EF. Mas, a turma num nível geral apresentou disponibilidade motora, apesar de 

se verificar, nas diversas matérias lecionadas, níveis distintos.  

O professor deve ter um conhecimento do grupo enquanto turma, mas, é 

fundamental conhecer os alunos na sua individualidade, com o objetivo de 

individualizar o ensino, para concretizar e corresponder às dificuldades e 

necessidades de cada aluno sem prejudicar o grupo. Após este conhecimento, 

foi possível durante o processo de E/A, solicitar a realização da demonstração 

aos alunos praticantes da modalidade ou aqueles que apresentam mais 

facilidades, pedir apoio dos alunos aos colegas com mais dificuldades, bem 

como proceder a alterações no planeamento das situações de aprendizagem 

consoantes as necessidades e dificuldades de cada aluno.  

No decorrer do ano letivo, a turma residente foi me apresentando desafios 

e novas dificuldades tanto a nível pessoal como enquanto turma. Para perceber 

e conhecer melhor os alunos enquanto grupo e tendo por base algumas 

situações que decorreram durante o ano letivo, surgiu a necessidade de aplicar 

uma avaliação sociométrica e de perceção sociométrica que será apresentada 

no relatório mais à frente.  

 

3.3.1.2. O núcleo de estágio  

Alarcão e Tavares (2003) referem que, a ação profissional do professor 

não pode ser realizada em situação de isolamento. A oportunidade de realizar o 

EP em NE, foi bastante benéfico para a aprendizagem e desenvolvimento 

profissional e pessoal de todos os elementos. O meu NE era constituído por 3 

EE’ s, sendo supervisionado por uma PC da escola e uma PO da faculdade. 

Cada elemento do NE ficou responsável por uma turma da PC, assumindo assim 

o compromisso de lecionar aulas durante um ano letivo. 

O NE assume especial importância no processo de formação dos EE, 

dado que promove a interação social definida por Rocha et al., (2009, p.239) 

como um “processo de mútua construção do sujeito e do ambiente social, um 
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vai-e-vem que modifica o meio e promove, concomitantemente, o 

desenvolvimento do indivíduo”. 

Como já referi anteriormente, no ponto referente às expectativas 

relacionadas com EP, os elementos do NE eram desconhecidos para mim no 

início desta etapa, pois não tinha nenhuma afinidade com eles. Esse 

desconhecimento não foi um impedimento para a construção de laços, 

despoletando uma intensificação dos mesmos através da partilha de 

sentimentos e emoções. Através do conhecimento que fui adquirindo acerca dos 

meus colegas de estágio, rapidamente entendi que vivenciámos experiências a 

caminhos distintos, apesar de termos em comum a ligação aos desportos 

coletivos mais precisamente ao futebol. As diferenças de conhecimento 

aconteceram essencialmente, pelo facto da nossa formação ser diferente, logo, 

o conhecimento que cada um possuía era distinto. Esse conhecimento distinto, 

levou a que cada um tivesse conhecimentos diferentes e mais aprofundados que 

outros em certas modalidades, o que se tornou bastante útil. 

A cooperação e o trabalho colaborativo entre o NE, possibilitou a todos os 

intervenientes construir e/ou sustentar o seu conhecimento não só baseado nas 

experiências pessoais vivenciadas durante a prática, mas também na 

convergência e integração de saberes. Ao longo das reuniões prevaleceu um 

espírito de partilha, de reconhecimento e discussão, com o propósito de 

alcançarmos o sucesso que todos nós desejávamos. A interação que existiu, 

assente no diálogo e na partilha, possibilitaram a criação de um ambiente 

propício à aprendizagem. 

A relação harmoniosa que se verificou no NE, alicerçada na partilha, na 

cooperação, no confronto, na experimentação e, sobretudo na reflexão em grupo 

e individual, deteve uma importância inequívoca na aquisição de novos 

conhecimentos e de novas competências. Considero que enquanto NE 

formamos um verdadeiro grupo, grupo que trabalhou afincadamente para 

alcançar os objetivos delineados, grupo dedicado, empenhado, e sobretudo 

compreensível e disponível.  
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Considero que esta união transpareceu para quem via de fora. O facto de 

andarmos sempre juntos, de assistirmos às aulas uns dos outros, de 

trabalharmos constantemente em grupo, criou uma ligação entre todos os 

elementos do NE muito forte. Sem dúvida que fomos os pilares uns dos outros 

tanto nos momentos maus como nos bons. 

Terminando, este processo revelou-se extremamente enriquecedor, pois, 

permitiu-nos desenvolver competências imprescindíveis no que respeita ao 

trabalho em equipa. Esta aprendizagem assumiu particular importância, uma vez 

que contribuiu significativamente para conseguirmos produzir variadas 

considerações alusivas à nossa prática. A coesão do grupo foi determinante para 

o desenvolvimento da identidade profissional de cada EE. Neste momento de 

reflexão, ressalto o facto de termos escolhido os três o mesmo local de estágio, 

o que me permitiu ter o privilégio de encontrar dois bons profissionais e amigos.  

 

3.3.1.3. Professora Cooperante e Professora Orientadora 
 

Como referido anteriormente, o EP foi alvo de orientação e supervisão por 

parte da PO Zélia Matos e da PC Manuela Machado.   

Entende-se como supervisão, o processo em que um professor, em 

princípio mais experiente e mais informado, orienta um outro professor no seu 

desenvolvimento humano e profissional, tendo como objetivo o desenvolvimento 

profissional do professor (Alarcão & Tavares, 2003). 

De acordo com Alarcão & Tavares (2003), o supervisor não deve esquecer 

que o seu objetivo passa além da sua ação sobre o professor para atingir, em 

última análise e através deste, o processo de desenvolvimento e aprendizagem 

dos alunos. Sendo assim, o supervisor surge, como alguém que tem por missão 

ensinar, ou melhor, facilitar a aprendizagem do professor.  

O supervisor não será aquele que dá receitas de como fazer, mas aquele 

que cria junto do professor e com o professor, um espírito de investigação-ação, 

num ambiente emocional positivo, humano, promovendo o desenvolvimento das 

possibilidades do professor pessoa, profissional (Alarcão & Tavares, 2003). 
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A PC e PO desempenharam um papel importantíssimo durante todo o EP, 

assumindo assim uma responsabilidade no acompanhamento, orientação, e 

avaliação do processo de formação dos futuros professores, revelando-se uma 

peça fundamental, pela função de supervisão que desempenham. Como 

descreve Alarcão & Tavares (2003, p.44), “a supervisão deve consistir, pois, 

numa visão de qualidade, inteligente, responsável, experiencial, acolhedora, 

empática, serena e envolvente de quem vê o que se passou antes, o que se 

passa durante e o que se passará depois (…)”.  

No regulamento da UC de EP, encontramos as atribuições tanto do PC 

como do PO. Como já referido, a função dos supervisores é essencialmente 

ajudar o PE a crescer e a ensinar os seus alunos, para que eles aprendam e se 

desenvolvam. Considero o orientador como alguém com mais experiência e com 

conhecimentos mais claros e refletidos sobre situações, dificuldades e 

problemas semelhantes, “que é antes de mais um colega, numa relação adulta 

de ajuda, dialogante, aberta, espontânea, autêntica, cordial, empática” (Alarcão 

& Tavares, 2003, p.65).  

Terminando, Glickman (1985, citado por Alarcão & Tavares, 2003), 

identifica dez categorias, características que o supervisor deve manifestar e que 

estiveram na minha opinião presentes no processo de supervisão orientado pela 

PC e PO: Prestar atenção; Clarificar; Encorajar; Servir de espelho; Dar opinião; 

Ajudar a encontrar soluções para os problemas; Negociar; Orientar; Estabelecer 

critérios; e Condicionar.  

Ressalvo ainda o facto, de segundo Alarcão & Tavares (2003), a função 

do supervisor, ser, antes de mais, a de ajudar o professor a fazer a observação 

do seu próprio ensino, a analisar, interpretar e refletir sobre os dados recolhidos 

e a procurar as melhores soluções para as dificuldades e problemas que vão 

surgindo. Se tivesse de resumir numa frase a orientação realizada tanto pela PC 

como pela PO seria esta última frase, foram sem dúvida uma mais valia neste 

processo, foram um mapa, que entre um ponto de partida e um destino, me 

mostraram os possíveis caminhos. 
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Capítulo 4. Realização da Prática profissional 
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4. Realização da Prática Profissional  

 
Atendendo às Normas Orientadoras do EP7, a natureza complexa, unitária 

e integral do processo de E/A, bem como às características gerais da atividade 

do professor que decorre num contexto balizado pelas condições gerais do 

sistema educativo, pelas condições locais onde o ensino acontece e pelas 

condições mais próximas da relação educativa, compelem a uma tentativa de 

integração e de interligação das várias áreas e domínios a percorrer no processo 

de formação e, em particular, na PES, de forma a retirar o formalismo das 

realizações e a promover as vivências que conduzem ao desenvolvimento da 

competência profissional.  

O processo de ensino é fruto da interação de diferentes fases, devendo 

ser encarado como um todo e não de forma individual, como se tratasse da 

junção dessas diferentes fases. Pois, como afirma Bento (2003, p. 17), o 

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

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

reciprocamente”. A forma e o tipo desta interação são importantes para a 

realização cada vez mais perfeita das funções do ensino.  

Assim sendo, o EP deve desenvolver o maior número de tarefas em cada 

uma das áreas que abrange (Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem; Área 2: Participação na Escola e Relações com a Comunidade; 

Área 3: Desenvolvimento Profissional). Cada área integra um conjunto de tarefas 

que o EE deve desenvolver na PES.  

Finalizando, neste capítulo em que a reflexão está constantemente 

presente, discorri sobre os aspetos com os quais fui confrontada ao longo deste 

percurso. O EP foi marcado por alguns obstáculos, pela busca de soluções e 

estratégias, por sucessos e aspetos positivos que contribuíram para o meu 

desenvolvimento e sucessivamente para o sucesso do EP. Ainda neste capítulo, 

pretendo mostrar como fiz uso dos saberes adquiridos ao longo da minha 

                                                           
7 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básico e secundário. Matos, Z. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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formação e da minha identidade pessoal, com o objetivo de dar resposta as 

várias áreas presentes no decurso do EP.  

 

4.1. Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem  

A primeira área centra-se no processo E/A, uma vez que engloba tarefas 

centrais da atividade do professor: a Conceção, o Planeamento, a Realização e 

a Avaliação do ensino.  

Seguindo este princípio, cabe ao professor “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” (p.3). 

Para isto, o professor deverá “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 Estágio Profissional, p. 38). 

 

4.1.1. Conceção 

A conceção refere-se à organização e gestão do E/A, e proclama uma 

leitura de diversos documentos referentes à escola e à disciplina de EF. Só a 

partir dessa análise podemos iniciar o planeamento. Assim sendo, revelou-se 

fundamental na chegada à escola, realizar uma análise vincada dos documentos 

importantes para o meu EP.  

Bento (2003) afirma que todo o projeto de planeamento deve encontrar o 

seu ponto de partida na conceção e conteúdos dos programas ou normas 

programáticas de ensino. A organização do processo de E/A, exige uma análise 

de todos os documentos que o regem, desde conhecer o objetivo do ensino da 

EF, bem como o lugar da disciplina no currículo, a análise do envolvimento, ou 

                                                           
8 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básico e secundário. Matos, Z. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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seja, conhecer a escola e o meio em que estamos inseridos e as turmas 

atribuídas, atendendo aos interesses e necessidades dos alunos.   

No dia 5 de setembro de 2017, tive o primeiro contacto com o NE, mais 

propriamente com a PC e com os meus colegas estagiários, mas, igualmente 

com o restante corpo docente que constitui a EBSDD. Este dia ficou marcado 

por uma reunião com a direção escolar, onde foram transmitidas e vincadas, 

informações relevantes sobre a escola e sobre os alunos que esta pretende 

formar. A conceção deve ser a primeira tarefa do professor, já que desempenha 

o papel central na projeção de um ensino contextualizado e sustentado. Face a 

esta condição e tendo presente que o ensino deve sempre atender a diversos 

elementos, estando a sua condição ligada ao contexto onde este é 

implementado, e como membro integrante do Grupo de EF, realizei uma análise 

aos documentos fornecidos pela Escola D. Dinis, com o objetivo de conhecer 

melhor o contexto onde ia decorrer o meu EP, garantindo assim que as minhas 

práticas eram coerentes com as normas institucionalmente impostas.  

Como foi verificando, a escola e os respetivos grupos têm uma 

organização própria que os regulam e organizam, ou seja, existe um conjunto de 

documentos que auxiliam os professores a uniformizar as suas práticas. Entre 

esses documentos encontramos, o Regulamento Interno do Agrupamento de 

Escolas D. Dinis, Santo Tirso, que define o regime de funcionamento do 

Agrupamento, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das suas 

estruturas de coordenação e orientação educativa, dos serviços especializados 

de apoio educativo, de outras estruturas e serviços existentes e estabelece os 

direitos e deveres a observar por todos os membros da comunidade educativa. 

(Regulamento Interno do Agrupamento, Artigo 1º, p.109). Encontramos também 

o documento com o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória10, que 

é caracterizado por ser um documento de referência para a organização de todo 

o sistema educativo, contribuindo para a convergência e a articulação das 

decisões inerentes às várias dimensões do desenvolvimento curricular, e o 

Projeto Educativo da Escola.  

                                                           
9 Regulamento Interno 2014-2018, Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso. 
10 Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatório, 2007.  
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Tendo presente que o planeamento começa bem antes da sua 

elaboração, é igualmente fundamental conhecer e interpretar um conjunto de 

documentos indispensáveis para a disciplina de EF e para a formação do aluno, 

tais como os programas nacionais de EF, dirigindo a minha atenção 

essencialmente para os objetivos, finalidade, conteúdos e indicações 

metodológicas dos programas. No que diz respeito ao meu contexto de prática, 

considera-se que no 10º ano, é importante consolidar e, eventualmente, 

completar a formação diversificada do ensino básico. “Esta «revisão» visa 

facilitar a adaptação à mudança de escola e à composição da turma, dando 

oportunidades acrescentadas de recuperação, redescoberta e/ou 

aperfeiçoamento em matérias em que, anteriormente, os alunos tenham 

revelado mais dificuldades (devidas à sua motivação, crescimento, etc.) ou que 

as escolas dos 2° e 3° ciclos não tenham podido desenvolver” (Programa de 

Educação Física 10º, 11º e 12º anos, p. 16).  

Saliento que foi através deste documento, que prossegui a minha 

intervenção na turma do 10º ano, completando a mesma, com outros 

documentos elaborados pela escola e pelo grupo de EF. Este programa, 

constituiu um guia para a minha ação, de forma a orientar a minha prática. 

Além das diretrizes e orientações presentes nos programas nacionais, na 

EBSDD existe um conjunto de documentos que organizam a disciplina de EF e 

uniformizam o trabalho dos professores do grupo de EF. Entre esses 

documentos encontramos: Regulamento específico de funcionamento da 

Educação Física; Mapa de distribuição de matérias de ensino; Critérios gerais 

de avaliação da EBSDD; Critérios de avaliação específicos de Educação Física; 

e Plano Anual de Atividades (PAA). 

Todos os documentos referidos, fizeram parte do processo de 

planificação, contudo estes perdiam sentido se não forem adaptados ao contexto 

(escola, turma, alunos). No decorrer do ano letivo, rapidamente percebi que as 

indicações oferecidas pelos documentos, requeriam de uma adequação à 

realidade em que seriam aplicadas: “(…) foi necessário adaptar os conteúdos a 

lecionar na barra fixa à turma (…)” (Justificação da Unidade Temática de 

Ginástica). 
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Concluindo, a análise dos documentos referidos e uma constante 

articulação com os programas nacionais de EF, foi importante para enquadrar a 

minha prática e realizar uma preparação e uma ação mais sustentada. Mas, a 

capacidade de planear, refletir e ajustar, é algo que depende unicamente do 

professor. O programa deve fornecer a orientação para a planificação do ensino 

e para a elaboração de materiais complementares, mas, o sucesso do 

planeamento depende segundo Knappe (1979) citado por Bento (1982), do 

modo como as indicações, elaboração, realização e controlo do programa são 

entendidos e utilizados uniformemente como um todo eficaz.  

 

4.1.2. Planeamento 

O planeamento é uma das grandes tarefas didáticas realizadas pelo 

professor. Só após o planeamento é que se poderá avançar para a tarefa 

seguinte, a realização. O planeamento é uma condição básica da direção 

pedagógica do ensino pelo professor.  

O plano é um meio de reconhecimento antecipado e de regulação do 

comportamento atuante, assumindo funções de: motivação e estimulação; 

orientação e controlo; transmissão de vivências e experiências; e racionalização 

da ação (Bento, 2003). De igual modo, Rink (1993) e Vickers (1990) afirmam a 

importância do planeamento, considerando-o essencial para os professores em 

todos os níveis de experiência. O planeamento, significa uma reflexão 

pormenorizada acerca da direção e do controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina (Bento, 2003). 

De acordo com Bento (2003), o planeamento do professor de EF, 

relaciona as exigências e conteúdos programáticos com a situação pedagógica 

concreta. Isto implica a conjunção das indicações programáticas (pré- 

planeamento), e das condições e ações (locais) que as prolongam e 

concretizam. Este ajustamento das indicações centrais à situação concreta, é 

necessário em todas as circunstâncias, até porque as condições de cada escola 

são bem distintas. A tarefa complexa de planeamento do professor consiste pois, 

em conferir um ordenamento metodológico (Bento, 2003, 57):  
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▪ às indicações programáticas (Objetivos, tarefas, conteúdos); 

▪ considerando as condições locais (pessoais, materiais, temporais), 

sobretudo da situação da turma.  

A tarefa de planear o ensino é extremamente complexa, na medida em 

que envolve diversas condições que, por vezes, não são possíveis de controlar. 

O planeamento do professor de EF corporiza uma antecipação mental, do seu 

ensino, compreendendo tomadas de decisão acerca de determinadas categorias 

didáticas, procurando definir os contornos de um modelo de atuação no processo 

pedagógico. Assim sendo, o planeamento assume-se como o elo decisivo da 

ligação das exigências programáticas à situação concreta (Bento, 2003). 

Referindo novamente Bento (2003, p.59), “o grau de configuração e de 

articulação das estruturas normativas de objetivo/ matéria/ método/ organização 

determina a qualidade de um plano”.  

O mesmo autor (2003, p. 59), referre que “a lógica da realização 

progressiva do ensino, da sua perspetiva sistemática e de continuidade, do seu 

carácter processual do seu decurso temporal, aponta a necessidade de diferente 

momentos e níveis das tarefas de planeamento e preparação do ensino pelo 

professor: plano anual; plano da unidade temática e plano ou projeto da aula”. 

Também Rink (1993), refere que a planeamento de EF, deve ocorrer em três 

níveis interligados entre si.    

No início da minha planificação, foi essencial iniciar esta tarefa pela 

análise da documentação fornecida pelo Grupo de EF e DE (mapa de 

distribuição de matérias; análise do roulement de instalações desportivas), como 

referi anteriormente no ponto destinado à conceção do ensino. Toda a 

planificação realizada por mim durante o ano letivo, teve por base estes 

documentos, que regulam a disciplina a nível interno, e os documentos que 

regulam a disciplina a nível externo, aliados a um conhecimento profundo sobre 

os alunos.  

Concluindo, deve existir uma conceção do planeamento e da preparação 

do ensino, passando por um adequada ligação e ajustamento entre plano anual, 

plano das unidades didáticas e do plano de cada aula (Bento, 2003). Ao longo 
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do ano letivo utilizei estes três níveis distintos de planeamento, que serviram de 

base para o desenrolar de todo o EP. Os três níveis distintos de planeamento, 

foram interrelacionados e entendidos como etapas intermédias e necessárias 

para o aumento da qualidade de conceção e de melhoria da realização do 

ensino.  

 

4.1.2.1. Planeamento Anual 

Muitos professores só conhecem a ideia e necessidade de planear e 

preparar o ensino para aquele momento, ou seja, unicamente em relação à aula. 

No ensino devemos traçar e realizar um plano global, integral e realista da 

intervenção educativa para um período lato, colocando de lado a ideia de 

fragmentar e planear isoladamente as ações pedagógicas (Bento, 2003). 

O planeamento anual é caracterizado por ser um plano de perspetiva 

global, é um plano sem pormenores da atuação ao longo do ano, requerendo, 

no entanto, trabalhos preparatórios de análise e de balanço, assim como, 

reflexões a longo prazo (Bento, 2003). Este nível de planificação do ensino, 

pretende em primeiro lugar que cada professor, adquira com clareza os 

resultados a alcançar, necessariamente pelos alunos das suas turmas, no ano 

escolar e na sua disciplina. A elaboração do plano anual, constitui o primeiro 

passo do planeamento e preparação do ensino. Este permite estabelecer o 

caminho a percorrer para atingir os objetivos, de acordo com as informações da 

escola e da turma. 

O planeamento a nível “macro” foi uma das primeiras tarefas elaboradas 

no EP. Este planeamento não foi realizado seguindo a sequência de tarefas para 

a sua realização pois, muitas das decisões a tomar já estavam previamente 

definidas pelo Grupo de EF e DE. Logo, os elementos do NE tiveram uma 

influência muito reduzida no seu processo.  

Bento (2003, p.68), apresenta uma sequência e resumo das tarefas para 

a elaboração do planeamento anual:  

1. Trabalhos Preparatórios;  

2. Determinação e concretização os objetivos anuais; 
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3. Distribuição e ordenamento de Horas e Matérias;  

4. Coordenação das Tarefas de Formação e Educação; 

5. Indicação de Controlos para Avaliação do Nível de Formação e 

Educação Alcançado; 

6. Marcação de Pontos Altos do Ano Letivo;  

7. Trabalhos Finais  

No início de cada ano letivo é distribuído por todos os docentes de EF, um 

Mapa de Distribuição de Matérias (anexo III) e o Roulement de Instalações 

Desportivas (anexo IV), elaborado por Grupo de EF, como já referi 

anteriormente. No Mapa de Distribuição de Matérias encontramos as várias 

matérias a lecionar e a respetivas unidades letivas referentes a cada matéria. No 

Roulement de Instalações Desportivas, podemos observar os espaços 

destinados a cada turma.  

Através destas informações, coube-me realizar a distribuição das 

matérias de ensino a lecionar nas aulas nos três períodos, tendo em conta o 

roulement de espaços e as unidades letivas destinadas a cada matéria. A tarefa 

de distribuir as matérias de ensino, foi uma das preocupações por parte do NE 

durante a fase inicial do ano letivo: 

“(…) decorreu uma reunião com a professora cooperante onde o assunto 

dominante foi o planeamento anual.  No que diz respeito ao planeamento anual, 

admito que estava com bastantes dúvidas pois, estava a ter algumas dificuldades 

em perceber como havia de distribuir as unidades letivas pelos três períodos” 

(Reflexão 10). 

“Enquanto aluna nunca tive oportunidade de passar nas aulas de 

Educação Física por rotação de espaços, como acontece na escola D. Dinis. Por 

não estar familiarizada com esta estrutura de rotações, não estava a entender 

como havia de realizar o planeamento” (reflexão 10). 

Na distribuição das matérias pelos três períodos, foi importante ter em 

consideração alguns aspetos, como por exemplo, o PAA, ou seja, tive em 

atenção as atividades que iam ser realizadas ao longo do ano letivo (corta-mato 

escolar, concelhio e distrital; Torneio de Voleibol; Torneio de Andebol; etc.), bem 
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como momentos de avaliação formais (apresentação de trabalhos (anexo VII), e 

testes teóricos (anexo VIII)). O plano anual foi o guião de todo o ensino, e 

permitiu-me também, determinar tudo o que estava previamente definido para se 

realizar no ano letivo.  

“Na reunião ficou decidido que iam ser realizados dois testes, um no 

primeiro período e um no terceiro período. O trabalho vai ser entregue e 

apresentado no segundo período” (Reflexão 10). 

“(…) calendarizar as avaliações de aptidão física no final de cada período, 

e decidir algumas datas importantes como a apresentação de trabalhos e a data 

dos testes” (Diário de Bordo 1). 

Como refere Bento (2003), as indicações programáticas do planeamento 

anual podem e devem ser modificadas, reformuladas e concretizadas de acordo 

com as condições em que o ensino vai decorrer. Assim sendo, ao longo de ano 

letivo foi necessário realizar reajustes mediante eventuais situações que 

inviabilizassem a lecionação de determinada matéria, com a preocupação de 

cumprir todas as unidades letivas pré-estabelecidas. 

 “Começamos a reunião a falar dos planeamentos anuais, mais 

precisamente nos ajustes e alterações que eram necessários realizar para 

cumprirmos tudo até ao final do período” (diário de bordo 6).  

 

“Em relação ao planeamento, foi necessário realizar algumas alterações, 

essencialmente relacionadas com a matéria de ginástica pois, não foram 

lecionadas algumas aulas de ginástica devido às greves e corta-mato escolar. 

Sendo assim, foi necessário fazer alguns ajustes, como propor a troca de uma 

aula de voleibol pela lecionação de uma de ginástica para assim poder ensinar 

todos os conteúdos que vão ser avaliados, bem como planear a avaliação de 

ginástica para a última semana de aulas” (diário de bordo 7).  

No início do ano letivo, não via a importância e a necessidade de uma 

planificação a nível marco, achava que não fazia sentido estar a planear o ensino 

para o terceiro período quando tanta coisa podia acontecer. No decorrer do EP, 



 
 

68 
 

o planeamento anual (anexo VI), foi demonstrando a sua utilidade e a sua 

importância.  

 “O planeamento é sem dúvida uma das tarefas mais importantes. Auxilia-

me na gestão do processo ensino-aprendizagem e, contribui para que o mesmo 

se realize com mais rigor e melhores resultados. Vejo o planeamento como um 

conjunto de decisões, um guião, um mapa para o ano letivo, que deve ser 

alterado conforme os imprevistos que forem surgindo pois, não é um documento 

fechado, uma vez que é passível de alteração” (diário de bordo 7). 

 

Concluindo, o planeamento anual tornou-se a base de tudo, tanto na 

elaboração das UT como no planeamento das aulas. Tornou-se fundamental 

consultar este documento regularmente, não só para verificar o número de aulas 

de cada matéria, como os momentos marcantes que estavam a chegar 

(avaliações, atividades, etc.), ou até pelo simples facto de verificar em que 

espaço ia decorrer a aula.  

 

4.1.2.2. Planeamento da Unidade Temática 

Após a concretização do planeamento anual, surgiu a necessidade de 

realizar uma planificação alusiva a cada matéria. As UT “constituem unidades 

fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores 

e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem” (Bento, 2003, 

p.75). 

Bento (2003, p.60) afirma que “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 de regulação e 

orientação da ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo 

visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos”.  Segundo o mesmo autor, 

as UT, são planificadas pelo professor no processo global do seu ensino, e serve 

como base para a preparação das diferentes aulas. Em torno da UT “decorre a 

maior parte da atividade de planeamento e de docência do professor” (Bento, 

2003, p.76).  
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Após realizar a distribuição das matérias a lecionar pelos três períodos, a 

fase que se seguiu foi o planeamento das UT a lecionar. O modelo adotado pelo 

meu NE para proceder ao planeamento do processo de E/A foi o Modelo de 

Estrutura de Conhecimento (MEC), elaborado por Vickers (1990), que apresenta 

3 fases, e constituído por 8 módulos. A fase de análise integra o conhecimento 

da disciplina de EF (módulo 1), do envolvimento (módulo 2) e dos alunos (módulo 

3); a fase de decisão reporta-se à extensão e sequência dos conteúdos (módulo 

4), definição de objetivos (módulo 5), configuração da avaliação (módulo 6) e 

criação de progressões de ensino (módulo 7); e a aplicação refere-se aos planos 

de aula, reflexões, fichas de registos, e progresso individual dos alunos (módulo 

8). 

Bento (2003, p.78) refere que “o planeamento da unidade temática não 

deve dirigir-se preferencialmente para a matéria (…) mas sim para o 

desenvolvimento da personalidade (habilidades, capacidades, conhecimentos, 

atitudes) dos alunos, pelo que deve, sobretudo, explicar as funções principais 

assumidas naquele sentido em cada aula”. Sendo assim, na elaboração das UT, 

procurei sempre o desenvolvimento integral dos alunos, abarcando assim as 

várias categorias transdisciplinares: Habilidades Motoras; Cultura desportiva; 

Conceitos Fisiológicos; e Conceitos Psicossociais.  

“A UT (…), e está organizada em quatro categorias transdisciplinares: 

Habilidades Motoras, Cultura Desportiva, Fisiologia e Condição Física e 

Conceitos Psicossociais, estruturadas de forma lógica e contínua” (Justificação 

da Unidade Temática de Voleibol). 

Para o planeamento a nível “Meso”, foi necessário ter em atenção 

múltiplos fatores como por exemplo, a caracterização dos alunos. O 

conhecimento dos hábitos de AF e de preferência por determinadas atividades 

e matérias, são variáveis que proporcionam fortes indicadores relativamente à 

forma como eles encaram a disciplina de EF, assim como cada uma das 

modalidades a lecionar. Os conteúdos selecionados resultaram dos dados 

obtidos na avaliação diagnóstica (AD) e dos objetivos perspetivados para os 

alunos da turma.   
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“A realização desta UT tem como principal objetivo ser exequível, logo, 

tive em consideração uma série de aspetos, atendendo aos recursos materiais, 

temporais e humanos existentes, pois são variáveis imprescindíveis em todo o 

processo de ensino-aprendizagem, que podem influenciar e determinar a forma 

como os conteúdos podem ser ensinados” (Justificação da Unidade Temática 

de Voleibol). 

“Os conteúdos escolhidos foram pensados de acordo com as 

características dos alunos, tendo por base a avaliação diagnóstica (AD), bem 

como o Programa Nacional de Educação Física, a planificação de Educação 

Física do 10º ano, a rotação de instalações (roulement) e algumas orientações 

fornecidas pela professora cooperante ao longo das aulas” (Justificação da 

Unidade Temática de Voleibol). 

Durante todo o ano letivo, as UT’s foram um guia que me permitiram 

determinar a extensão e a sequência da matéria para cada grupo de alunos, 

sendo em algumas modalidades, necessário construir dois níveis diferentes de 

aprendizagem atendendo às necessidades de cada aluno, e adequando as 

situações de aprendizagem para que fosse possível a progressão de todos os 

alunos.  

 “A UT foi planeada para dois níveis diferentes (…)” (Justificação da 

Unidade Temática de Natação). 

Em determinados momentos foi necessário realizar alterações ao que 

inicialmente tinha planeado. O ritmo de aprendizagem dos alunos, as suas 

respostas ao planeado bem como as alterações com o número de aulas que 

estavam previstas, foram os principais motivos das alterações efetuadas.  

“No decorrer das aulas de Voleibol, verifiquei que existia claramente dois 

níveis distintos. Sendo assim, foi necessário realizar alterações no planeamento 

da unidade temática (…)” (Reflexão dos ajustes da Unidade Temática de 

Voleibol). 

Sendo assim, as UT’s remetem para um plano que não deve ser levado 

de uma forma rígida, sendo quando necessário passível de reformulação e 
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reajuste no sentido de colmatar eventuais problemas, procurando atingir o 

objetivo claro, o sucesso do processo E/A.  

“Para terminar, a UT deve ser encarada como algo flexível, podendo, 

sempre que necessário, ser ajustada às necessidades e ao desempenho dos 

alunos” (Justificação da Unidade Temática de Ginástica).  

De todas as UT’s planeadas ao longo do ano letivo, destaco duas, a de 

voleibol, a primeira a ser planeada, e a de andebol, uma das últimas a ser 

elaborada. Optei por destacar estas duas essencialmente devido à diferença de 

tempo em que foram planeadas, e pelos modelos de ensinos aplicados. Nas 

duas modalidades mencionadas procurei utilizar um modelo de ensino onde o 

foco fosse os alunos, bem como a resolução de problemas táticos do jogo.  

No voleibol, utilizei o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo 

(MAPJ): “Nas aulas o modelo de ensino de voleibol presente será o Modelo de 

Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ). O voleibol é de difícil aprendizagem, 

devido fundamentalmente às exigências técnicas, e o MAPJ pretende que o 

voleibol não deixe de ser desafiante, mas, que ao mesmo tempo permitir a todos 

os praticantes, sem exceção, experienciar sucesso e oportunidade de 

aprendizagem. O MAPJ enfatiza o desenvolvimento de competências para 

jogar voleibol, sendo o ensino da técnica subordinado ao ensino da tática, ou 

seja, o uso da técnica deve ser intencional e oportuno logo, é necessário a 

compreensão do que faz e porque faz a ação” (Justificação da Unidade 

Temática de Voleibol).  

Já no Andebol optei por utilizar modelo de competência nos jogos de 

invasão: “As aulas serão lecionadas tendo por base essencialmente o modelo 

de competência nos jogos de invasão. Este modelo, apresenta algumas 

afinidades com o modelo de educação desportiva, pois, valoriza-se a criação 

de um contexto desportivo autêntico, o treino, a competição, o fair play, o 

carácter festivo e a inclusão. Para além das competências como jogador, 

ambos os modelos promovem as competências necessárias ao desempenho 

de papéis de apoio e coordenação no treino e na competição, nomeadamente 

os papéis de árbitro e de treinador” (Justificação da Unidade Temática de 
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Andebol). 

Comparando a elaboração das diferentes UT’s, e tendo por base a 

diferença de tempo em que estas foram construídas (uma no início e outra no 

fim do ano letivo), e sabendo que para a correta construção da UT temos de ter 

em consideração vários aspetos como já referi anteriormente. O conhecimento 

sobre os alunos na elaboração da UT de voleibol não era muito, nomeadamente 

sobre as capacidades dos mesmos, logo, essa foi uma situação que dificultou 

a escolha dos objetivos e conteúdos a lecionar na modalidade de voleibol. 

“(…) devido a essas dificuldades, inicialmente tinha planeado a unidade 

temática com objetivo final da turma realizar corretamente uma situação de 2x2, 

sendo que alguns alunos iam passar pela situação de 3x3. De aula para aula, 

a evolução dos alunos foi notória, logo, foi necessário ajustar a unidade 

temática à nova realidade da turma” (Reflexão dos ajustes da Unidade Temática 

de Voleibol).  

Realizando uma comparação com o UT de andebol, o mesmo já não 

aconteceu. A minha evolução no planeamento e o conhecimento mais profundo 

sobre a realidade da minha atuação (alunos, material, espaços, etc.), facilitou 

muito a construção correta da UT, permitindo criar um planeamento mais 

sustentado e ajustado à realidade da minha turma.  

Apesar disso, a UT de andebol também sofreu algumas modificações, o 

que levou a necessidade constante de restruturar a mesma. Definir o nível dos 

alunos, bem como à necessidade de dividir claramente a turma em dois níveis, 

não foi a dificuldade na construção e aplicação do UT. Ao contrário do que 

aconteceu no UT de voleibol em que o espaço da aula, foi suficiente para o 

número de alunos e para conseguir lecionar as aulas, o mesmo não aconteceu 

em andebol. O espaço nas aulas foi bastante limitado o que acabou por exigir 

constantes reajustes nos conteúdos a lecionar.  

“Para a lecionação desta aula, só tinha um espaço o que me limitou 

bastante devido à modalidade que está a ser lecionada e o número de alunos 

presentes na aula. Esta situação acabou por não permitir lecionar os conteúdos 

destinados para esta aula” (reflexão 43). 
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“Fiquei com a sensação de que os alunos tiveram poucas oportunidades 

de contacto com a bola e poucas oportunidades de jogar. Com o elevado 

número de alunos e só com um espaço, houve a necessidade de criar outras 

tarefas como um circuito de treino funcional, e uma estação de observação dos 

comportamentos dos colegas no jogo. Com isto, e com a rotatividade que existiu 

na aula por diversas funções, os alunos acabam por não passar muito tempo 

na modalidade de andebol” (reflexão 43). 

Com esta situação de espaços, verifiquei que os alunos no voleibol 

evoluíram bastante mais em comparação com a modalidade de andebol, pois, 

no voleibol existiu mais oportunidade exercitação e de jogo.  

Outra das diferenças de uma UT para a outra diz respeito às categorias 

transdisciplinares. Na cultura desportiva ao contrário do que aconteceu na UT 

de voleibol, em andebol existiu um cuidado em planear a ordem, e em que 

situações da aula iam ser lecionadas as regras e a regulamentação e sinalética 

aos alunos. Assim sendo, na construção da UT, realizei um planeamento das 

regras que iam ser ensinadas, a ordem destas e planeei as melhores situações 

para estas serem lecionadas e introduzidas na aula. Logo, em cada plano de 

aula está bem explicito quais eram as regras que iam ser ensinadas ou 

reforçadas.  

As dificuldades sentidas na construção das UT foram passiveis de ser 

ultrapassadas e corrigidas, devido ao facto de o planeamento ser algo mutável 

e adaptável consoante as exigências, situações e contratempos impostos pela 

prática, permitindo assim o sucesso do processo E/A sem que existisse 

implicações negativas na aprendizagem dos alunos.  

Terminando, o planeamento das UT’s, foi fundamental para um ensino 

planeado, orientado, justificado e que se perspetiva de eficaz. A sua elaboração 

não deve ser encarada como uma simples distribuição de conteúdos a lecionar 

nas aulas destinadas a uma matéria. A planificação de uma UT deve ser 

rigorosa, e a extensão da sequência dos conteúdos a lecionar durante ela deve 

ser sustentada numa reflexão, isto com o objetivo de potenciar a evolução dos 

alunos e alcançar os objetivos propostos. 
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4.1.2.3. Plano de Aula  

No terceiro nível de planeamento, encontra-se o planeamento da aula. A 

preparação da aula apoia-se no planeamento a longo prazo, tendo em atenção 

a matéria, os pressupostos de ensino, bem como os dados fornecidos pela 

análise das etapas anteriores (Bento, 2003).   

A aula “é realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento 

e da ação do professor” (Bento 2003, p. 101). Segundo o mesmo autor, a aula 

não é somente a unidade organizativa essencial, mas sobretudo a unidade 

pedagógica do processo de ensino. O plano de aula é a tarefa mais específica 

da fase de planeamento, tendo sido elaborado atendendo ao plano anual e, 

principalmente à UT da respetiva modalidade.  “O plano de aula é um guia para 

o processo de instrução, para uma única aula, sendo este baseado nos objetivos 

no planeamento das unidades anteriores” (Rink, 1993, p.212). 

A planificação da aula deve ser pensada e confrontada com as questões 

que se prendem com a sua preparação, ou seja, antes de entrar na aula o 

professor “tem já um projeto da forma com ela deve decorrer, uma imagem 

estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais. Tais são, por exemplo, 

decisões sobre o objetivo geral e objetivos parciais ou intermédios, sobre a 

escolha e ordenamento da matéria, sobre pontos fulcrais da aula, sobre as 

principais tarefas didáticas, sobre a direção principal das ideias e procedimentos 

metodológicos (…)” (Bento, 2003, p.102-104). Apesar disso, um bom 

planeamento é sempre difícil de alcançar, segundo Rink (993, p. 212), “um bom 

plano de aula é difícil de ser escrito, porque quanto mais específico estes se 

tornam no que reporta à atuação do professor maior é a dificuldade de 

planeamento”.  

Nos primeiros dias de estágio, uma das primeiras tarefas realizadas em 

núcleo, foi a escolha do modelo de plano a ser aplicado no ano letivo. 

 “(…) decorreu uma reunião com a professora cooperante, onde o assunto 

dominante foi a estrutura do plano de aula. Ao longo do nosso primeiro ano de 

mestrado, foram vários os modelos utilizados e, torna-se difícil selecionar um 

modelo para nos acompanhar durante este ano de estágio “(Reflexão 8).  
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“A decisão foi tomada em conjunto pelo núcleo de estágio, em cooperação 

com a PC. Após analisarmos alguns modelos elaborados e utilizados por nós no 

ano anterior, selecionamos a informação que era realmente útil conter no plano 

pois, este deve ser de fácil compreensão e acesso” (Reflexão 8).  

Para uma elaboração adequada do plano de aula, foi necessário consultar 

os módulos anteriormente elaborados, nomeadamente: conhecimento da 

modalidade (módulo 1), o envolvimento (módulo 2), nível dos alunos (módulo 3); 

a extensão e sequência dos conteúdos (módulo 4), a definição de objetivos 

(módulo 5), e as progressões de ensino (módulo 7). Como é obvio todos os 

módulos foram importantes e tidos em consideração na elaboração do plano de 

aula.  

No que diz respeito à estrutura da aula, Bento (2003) e Rink (1993), 

referem que a aula de EF deve-se dividir um três partes: parte inicial; parte 

principal; e parte final. O planeamento da minha aula, tinha por base estas três 

partes. Na parte inicial da aula segundo Bento (2003), o professor deve procurar 

criar uma situação pedagógica, psicológica e fisiológica, favorável à realização 

da função principal da aula. “Trata-se pois de despertar a disponibilidade dos 

alunos para a aprendizagem e exercitação, de os preparar psicologicamente 

para assumirem as tarefas da aula, de adaptar funcionalmente o seu organismo 

às cargas sequentes” (Bento, 2003, p.154).  

“A parte inicial da aula começou com uma conversa inicial com os alunos 

onde registei as presenças e expliquei os objetivos da aula” (Reflexão 28). 

Na parte principal da aula, “o professor tem a tarefa de realizar os 

objetivos e de transmitir os conteúdos propriamente ditos (…)” (Bento, 2003, 

p.158). Já na parte final da aula segundo o mesmo autor, deve ocorrer o retorno 

à calma e um balanço e avaliação da aula, destacando aspetos relevantes.  

“Na parte final da aula, os alunos retornaram à calma, aproveitei esse 

momento para realizar algumas considerações sobre a aula. Optei por reforçar 

novamente algumas informações sobre a competição que criei nas aulas de 

andebol mais precisamente em relação aos pontos que são atribuídos e retirados 

às equipas todas as aulas. Para terminar, ressalto o empenho, motivação e 
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compromisso da aluna Luísa nas tarefas que foram atribuídas na aula, mais 

relacionadas com a organização dos exercícios” (Reflexão nº 41). 

Na elaboração do plano de aula, foi necessário ter preocupações 

relacionadas com a adaptação das situações de aprendizagem aos objetivos, às 

dificuldades e potencialidades dos alunos da turma.  

“Um dos pontos mais importantes no plano de aula é a formulação dos 

objetivos. Os objetivos da aula, constituem a base de todo o plano e, os 

exercícios devem-se guiar por eles. Assim, o sucesso do plano resulta de uma 

adequação dos exercícios aos objetivos pretendidos. Esses objetivos devem ser 

elaborados sempre para os alunos e no presente, ou seja, são objetivos para 

aquela aula e não para o futuro” (Reflexão 8).  

No momento de elaboração do plano, foi importante realizar uma 

antevisão, tentei prever algumas respostas dos alunos, tive em consideração 

situações imprevisíveis que podiam ocorrer, de forma a estar preparada com 

possíveis soluções que me permitissem resolver rapidamente e eficazmente os 

problemas convergentes. Com o tempo fui melhorando este aspeto pois, nas 

primeiras aulas era muito difícil realizar essa reflexão e análise. 

“Planeei a aula a contar com dois espaços no pavilhão, mas, no início da 

aula, foi necessário dispensar um espaço a uma professora que não tinha lugar 

para lecionar aula.  Como já estava alertada sobre essa situação, no 

planeamento da aula antecipadamente planeei e adaptei os exercícios para 

apenas um espaço. As principais mudanças centraram-se na colocação do fio 

em vez da rede e na criação de uma estação de treino funcional”. (Reflexão 25) 

“Quando estava a preparar o material para a aula, verifiquei que não tinha 

plataforma de instabilidade para realizar o teste isolado, foi necessário realizar 

uma troca de testes” (Reflexão 26).  

“Antecipadamente escolhi a equipa que ia ficar sem colete, equipa essa 

onde se encontra o aluno Daniel Silva, pois, estes não servem ao aluno devido 

ao tamanho reduzido dos mesmos” (Reflexão 41). 

“Durante a ativação geral, coloquei as alunas dispensadas a montar os 

campos para o exercício seguinte. No planeamento da aula, já tinha definido 
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tarefas para os alunos dispensados, mais precisamente para a aluna Luísa pois, 

encontra-se de atestado médico. No planeamento dos exercícios, planeio que 

tarefas posso atribuir à aluna Luísa, mas também planeio tarefas para outros 

alunos, no caso de ter mais dispensados que o previsto. Esta planificação 

antecipada permite-me ter todos os alunos envolvidos na aula, a executar 

diversas funções” (Reflexão 41). 

Com o passar do tempo e conhecendo cada vez melhor os alunos, foi 

necessário arranjar estratégias de controlo da turma, e diminuição do tempo de 

transição entre exercícios, que não permitissem a ocorrência de 

comportamentos desviantes. Maior parte dessas estratégias foram planeadas 

aquando a elaboração do plano de aula:  

“Quando referi as duplas, expliquei que o primeiro nome que tinha sido 

dito era do aluno que ia realizar o teste isolado dos saltos a corda em primeiro 

lugar e tinha como objetivo realizar máximo de repetições, à máxima intensidade 

durante 45’ e, o outro colega tinha a tarefa de contabilizar as repetições e corrigir 

e executante” (Reflexão 21). 

“Optei por deixar estar as mesmas duplas, mas, coloquei os alunos de um 

nível mais avançado todos do mesmo lado da rede e os outros no outro lado da 

rede. Depois de estarem distribuídos pelos campos, referi que apenas os alunos 

do lado direito da rede iam buscar bolas e seguidamente também eram esses 

alunos que as iam arrumar” (Reflexão 21). 

As regras e rotinas pensadas previamente, foram também medidas 

importantes a ter em conta nesta fase de planeamento.  

Apesar da estrutura do plano de aula ter sido decidida em núcleo com 

supervisão da PC, no decorrer do ano letivo, foi necessário realiza algumas 

modificações no mesmo. Até ao momento e apesar de na UT ter planeado o 

ensino nas 4 categorias transdisciplinares, isso não se estava a verificar no plano 

de aula. O planeamento estava muito centrado nas habilidades motoras, sendo 

que as restantes categorias estavam um pouco esquecidas. Assim sendo, esta 

assumiu-se como uma das grandes modificações no plano de aula. Se desde a 

primeira aula procurei o desenvolvimento integral do aluno, este planeamento 

não se podia centrar exclusivamente nas habilidades motoras.  
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Concluindo, reforço novamente a ideia de que o planeamento é passível 

de ser alterado a qualquer momento. O planeamento da aula deu sentido às 

palavras referidas anteriormente, o mesmo foi adaptável às situações que iam 

surgindo, desde a falta de presença dos alunos, à dificuldade em executar 

alguma situação de aprendizagem, à falta de material, a imprevistos com o 

espaço de aula, etc. Isto, colocou aula após aula à prova a minha capacidade de 

adaptação e de previsão. 

 

4.1.3. Realização  

A realização é a fase que desencadeia maiores preocupações no EE, 

dado que é momento de confirmar ou não, as premissas que estiveram na base 

do planeamento e assim dar-lhes um sentido prático. Deste modo, é fundamental 

que o professor consiga perceber se aquilo que planeou é possível de colocar 

em prática, pois nem sempre isto acontece. É nesta fase que se avalia a nossa 

capacidade de atuar, de reagir perante os imprevistos, de ajustar situações às 

necessidades dos alunos, de gerir conflitos, etc.  

No decorrer do estágio, a intervenção pedagógica, assentou sobre quatro 

dimensões (Carreira da Costa, 1995): 

▪ a instrução (medidas que favoreçam a qualidade de introdução, 

acompanhamento e avaliação geral da atividade);  

▪ a organização (medidas que favoreçam a qualidade de gestão do 

tempo, dos espaços, dos materiais e da turma);  

▪ a disciplina (medidas que favoreçam a promoção ou a prevenção da 

disciplina e controle ou remediação da indisciplina);  

▪ e o clima relacional (medidas que favoreçam a promoção de uma 

relação positiva dos alunos entre si, do professor com os alunos e dos 

alunos com as atividades desenvolvidas. 

Durante o ano letivo, vários foram os momentos, que me fizeram por 

vezes sentir a melhor professora do mundo, e noutros momentos sentir um misto 

de frustração e incapacidade. Assim sendo, seguidamente serão discorridos os 

problemas que ocorreram durante a PES e as principais estratégias a que 

decorri. O confronto com esses obstáculos/problemas, possibilitara-me um 
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desenvolvimento e enriquecimento tanto pessoal como profissional, conduzindo 

de igual forma para o sucesso do processo de E/A.  

 

4.1.3.1. Organização e Gestão da Aula  

A gestão de aspetos organizacionais, nomeadamente a regulação de 

ordem, disciplina, é crucial na criação de ambientes positivos de interação e 

aprendizagem. Isto, envolve a boa gestão das regras, das rotinas, das 

experiências, das consequências, bem como a monitorização e a avaliação 

(Doyle, 1986, citado por Rosado & Ferreira, 2011). 

A organização e gestão do espaço de aula, foi um dos aspetos essenciais 

que contribuiu para o sucesso do E/A. Assim sendo, a análise do espaço de aula 

antes da aula, e tendo em atenção as especificidades da minha turma, 

revelaram-se fatores determinantes na gestão da aula.  

Durante o ano letivo, as lecionações das aulas ocorreram em diversos 

espaços, como por exemplo pavilhão, sala e ginástica, campo exterior, GCST e 

piscinas. Com esta diversidade de espaços, foi fundamental analisar e planear 

antecipadamente a organização e gestão da aula, de modo a encontrar a forma 

mais adequada de lecionar cada matéria. Assim, procurei adaptar a aula, ao 

espaço destinado à mesma, ao número de alunos da turma, as características 

da turma e as situações de aprendizagem planeadas para a aula.  

“O material destinado para a aula, mais precisamente os cones, as bolas 

de voleibol e o material para o circuito fitschool, encontravam-se encostados à 

arrecadação, sendo que uma rede de voleibol já estava previamente montada” 

(Reflexão 30). 

“No planeamento desta aula tive em atenção certos aspetos específicos 

pois, a aula foi lecionada no GCST, ou seja, implicava uma deslocação da escola 

D. Dinis para o ginásio. Sendo assim, no planeamento da aula comecei por 

refletir e planear o tempo de deslocação tanto no início como no fim da aula, 

pois, a partir disso já sabia o tempo que ficava disponível para a planificação dos 

exercícios. Outra das minhas preocupações centrou-se na escolha dos 
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exercícios, optei por escolher exercícios que envolvessem pouco material tendo 

em conta a deslocação que teria de ser feita” (Reflexão 41).  

“Antecipadamente planeei a forma de organizar os alunos e a estratégia 

de transição para a situação de aprendizagem seguinte, isto com a intenção de 

diminuir o tempo despendido na organização das tarefas, e consequentemente, 

aumentar o tempo de prática motora dos alunos. Sendo assim, existia uma 

ligação da organização dos alunos, em todas as partes da aula” (Reflexão 41). 

 “Planei exercícios novos, com um certo desafio, que ocupassem pouco 

espaço e que essencialmente não fosse necessário a deslocação dos alunos de 

um local para o outro pois, o GCST não oferece muito espaço fora das linhas 

laterais e finais” (Reflexão 59). 

Em todas as aulas preocupei-me em chegar antecipadamente ao local da 

aula, permitindo-me em primeira instância, verificar o material disponível e o 

espaço, de forma a evitar constrangimentos. Assim, se necessário, tinha a 

possibilidade de proceder à reformulação dos exercícios do plano de aula, 

evitando perdas de tempo desnecessárias na organização e gestão da aula. 

Sem dúvida que foi bastante importante analisar o espaço de aula, de 

forma a garantir no processo de planeamento, a organização mais adequada. A 

preparação prévia do espaço de aula, da organização dos alunos e do material 

constitui uma estratégia bastante importante para rentabilizar a aula logo, 

aumentar o tempo disponível para a prática motora.  

 

4.1.3.2. Rotinas: A sua importância  

A criação de rotinas foi um dos primeiros passos que dei, no sentido de 

uma boa gestão da aula. Segundo Rink (1993), é fundamental a criação de 

rotinas para rentabilizar o tempo de aula e estas devem ser ensinadas aos alunos 

e praticadas até estarem bem implementadas. As rotinas, permitem aos alunos 

conhecer os comportamentos a adotar na diversidade de situações de ensino, 

aumentando assim o dinamismo da aula (Rosado & Ferreira, 2011). Neste 

sentido foi necessário definir um conjunto de rotinas, com o objetivo de obter o 
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controlo da turma e o aumento da organização da aula, e aumentar 

consequentemente o tempo de prática.   

A criação das rotinas ocorreu essencialmente durante o primeiro período, 

mas, durante todo o ano letivo foi necessário reforçar essas rotinas e até mesmo 

implementar outras em determinadas matérias. As rotinas e regras de 

funcionamento devem ser claras, e devem definir o que se espera que seja a 

conduta adequada da turma. Tendo em atenção a modalidade que estava a ser 

abordada, foram criadas rotinas, fundamentais para a diminuição de perdas de 

tempo, principalmente nas transições entre tarefas e na montagem de material. 

Apesar de existir rotinas especificas em algumas modalidades como por 

exemplo na natação, existiram rotinas que foram aplicadas em todas as aulas.  

“(…) verifico que os alunos já vão começando a entender as rotinas que 

lhes são exigidas nas aulas (…)” (Reflexão 13). 

“Tenho tido a preocupação de manter a estrutura da aula, o que ajuda 

bastante na organização. Assim, os alunos começam por identificar os 

momentos da aula, as rotinas e regras a adotar em cada momento” (Reflexão 

13).  

Seguidamente apresento algumas rotinas implementadas durante o ano 

letivo, relacionadas com a marcação de presenças, montagem e arrumação de 

material, material necessário para a aula, grupos de trabalho etc.: 

Desde o inico do ano letivo insisti com os alunos para o facto do caderno 

diário ser material necessário para a aula, pois em diversas aulas, foi necessário 

apontar resultados e informações relevantes: “A presença dos cadernos diários 

na aula já virou rotina (…)” (Reflexão 22). 

▪ A constituição dos grupos/equipas foi constantemente a mesma: 

“Como definido nas primeiras aulas da modalidade, os grupos de 

trabalho vão se manter nas restantes aulas, até ordem contraria” 

(Reflexão 13).  

▪ Como os alunos já tinham conhecimento das suas equipas/grupos, o 

registo de assiduidade era realizado consoante essa constituição: “O 
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registo de assiduidade como já vem a ser hábito, foi feito através dos 

grupos/equipas de trabalho (…)” (Reflexão 25). 

▪ Nas modalidades que envolveram bolas, os alunos nos momentos de 

instrução tinham como rotina colocar a bola debaixo do braço: “No 

momento da instrução os alunos já se habituaram a colocar a bola 

debaixo do braço (…)” (Reflexão 25). 

▪ No momento de reunir a turma para instruir, existiu um local 

específico, que neste caso foi sempre a meio do espaço de aula: 

“Como tem vindo a ser rotina, a reunião da turma e a transmissão das 

instruções foi realizada a meio do espaço de aula (…)” (Reflexão 25). 

▪ Na ginástica, devido ao número de alunos e ao espeço onde era 

realizada a aula, a estrutura adotada nas aulas foi essencialmente em 

circuito: “A estrutura adotada para esta aula foi a mesma que tem sido 

utilizada em aulas anteriores desta modalidade, ou seja, o trabalho 

em circuito” (Reflexão 34). 

▪ Para montar, desmontar e arrumar o material em cada aula, existia 

um grupo responsável por essas tarefas: “O grupo responsável por 

montar, desmontar e arrumar o material nesta aula foi o grupo 3 (…)” 

(Reflexão 34). 

▪ Na natação foi necessário criar rotinas especificas: “Sendo a primeira 

aula de natação foi necessário estabelecer certas rotinas e regras 

como por exemplo, a entrada na piscina que é feita pela escada até 

ordem contrária e a deslocação na pista que se realiza sempre pela 

direita” (Reflexão 57). 

Concluindo, com o estabelecimento de rotinas e após estas estarem 

consolidadas pelos alunos, verifiquei que existiu uma melhoria nas atitudes, na 

organização, uma diminuição dos tempos de transição e um aumento no tempo 

disponível para a prática motora.  
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4.1.3.3. Relação Professor aluno  

Como já referido anteriormente, as funções da educação ultrapassam o 

quadro da transmissão de conhecimentos. Torna-se indispensável um 

conhecimento da personalidade dos alunos a fim de melhor os ajudar e de 

melhor os orientar (Mialaret, 1977). A educação exige comunicação entre os 

seres e esta só se pode estabelecer um clima afetivo, descontraído e adaptado 

à idade dos alunos. Na atividade profissional da docência, é fundamental atribuir 

importância à forma como o Professor se relaciona com os seus alunos.  

No início do EP tinha noção da importância da relação que ia estabelecer 

com os alunos, relação essa que ia proporcionar grande parte do sucesso das 

aulas. Na primeira aula não sabia bem que postura adotar, por um lado queria 

desenvolve uma relação próxima por outro lado via no distanciamento uma 

estratégia para me salvaguardar, ou seja, para garantir a minha autoridade e, 

consequentemente, o controlo da turma. 

“Quando acordei encontrava-me bastante impaciente, hoje era o dia em 

que ia ter o primeiro contacto com a turma que irei acompanhar durante este ano 

letivo. Pensei muito em como ia ser o meu primeiro contacto com eles, qual seria 

a reação deles, como devia ser a minha postura perante eles” (Reflexão 7). 

Inúmeras dúvidas surgiram sobre o melhor modo de me relacionar com 

os alunos e acerca do modo como devia integrar a vertente afetiva na minha 

prática pedagógica.  Atendendo à minha personalidade, sempre me considerei 

respeitadora, cúmplice e por vezes demasiado afetiva, repercutindo-se numa 

grande proximidade nas interações sociais. Assim sendo, e de uma forma um 

pouco inconsciente fui-me aproximando bastante dos alunos, mas, nem sempre 

esta proximidade foi positiva. Num determinado momento apercebi-me que a 

proximidade com os alunos estava de certa forma a prejudicar a lecionação das 

aulas, nomeadamente a nível do controlo dos alunos. Fui alertada para esta 

situação pelos meus colegas de núcleo que deram o conselho de ser mais 

autoritária, mais fria e distante.  

Apesar de não fazer parte da minha personalidade ser assim, eu tinha 

noção que devia adotar essa postura nas aulas, pelo menos em determinadas 
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situações. Admito que me custou um pouco assumir essa “máscara” perante 

eles, mas era necessário ser assim para marcar a minha posição. Esta mudança 

não foi fácil, mas foi necessária. Comecei a adotar uma postura mais autoritária, 

um pouco mais distante, lembro-me que uma das minhas preocupações foi não 

abrir tanto o sorrir para eles.  

Apesar de não ter ocorrido nenhuma situação mais alarmante na turma 

que me levasse a esta troca de atitude, sentia que por vezes não era respeitada, 

como por exemplo, aquando uma instrução alguns alunos continuavam a falar, 

ou por exemplo com o incumprimento de algumas regras como era o caso da 

pontualidade. A minha alteração de atitude não ocorreu a 100% até porque acho 

que não era capaz de o ser assim, mas apercebi-me que existia momentos em 

que devia adotar uma atitude mais afetiva e outros que fazia todo o sentido ser 

mais assertiva, firme e fria. Tentei no decorrer das aulas fazer este balanço, e 

acho que as aulas começaram a fluir melhor, sentia que tinha mais controlo sobre 

a aula e sobre a turma.  

O contacto com os alunos foi uma das particularidades do EP que mais 

me marcou, cada um à sua maneira deixou uma marca, até porque foram os 

primeiros logo, serão sempre especiais. Para terminar deixo aqui algumas frases 

escritas pelos alunos no último dia de aulas numa t-shirts que posteriormente me 

foi entregue:  

“Foi a professora que mais me marcou na vida, agradeço imenso por tudo. 

Nunca a vou esquecer. É a minha professora preferida, gosto muito de si”. 

“Melhor professor e melhor ano. Boa sorte”. 

“Desejo as maiores felicidades e o maior sucesso a nível profissional 

possível. Tenho pena de não posso continuar connosco para o ano. Um beijo do 

seu aluno preferido”.  

“Apesar de me obrigar a rematar, gosto muito de si”. 

“A professora mais divertida e mais profissional que já tive”. 
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“Desejo o melhor para os eu futuro. Sem dúvida a melhor professora que 

já tive. Gosto muito de si e vou sentir a sua falta”. 

“Obrigado por acreditar em mim”. 

Concluindo, fui tomando consciência, que a postura que devia adotar não 

podia e nem devia igual em todas as aulas, ela é afetava pelo contexto 

envolvente logo, a minha relação e atitude com os alunos dependeu muito disto, 

do contexto e particularidades de cada aula. Certamente que umas das melhores 

recordações que levo comigo são os momentos passados com os alunos, as 

brincadeiras, os sorrisos, as dificuldades, os momentos de superação e as 

vitórias. Todos deixaram a sua marca e todos me ensinaram algo.  

 

4.1.3.4. Lecionação de determinados Conteúdos  

No decorrer do EP deparei-me com dificuldades na lecionação de 

determinados conteúdos, em algumas matérias. Como já apresentei 

anteriormente, alguns elementos da turma encontravam-se ligados a 

determinadas modalidades que foram lecionadas nas aulas, como por exemplo 

a ginástica e o voleibol.  

Sabendo à partida que tinha alunos dessas modalidades, e sabendo as 

minhas limitações em certos conteúdos que iam ser lecionados, optei por realizar 

um estudo mais aprofundado de forma a combater as falhas que pudessem 

existir, prevenindo assim, alguma falha da minha parte.  

Apesar de nunca ter existido alunos que desafiarem a minha competência 

e que testassem os meus conhecimentos, eu sentia-me mais segura na 

lecionação da aula, quando ia prevenida para essa situação. Exemplo disso foi 

na modalidade de ginástica onde lecionei barra fixa. O meu conhecimento sobre 

barra fixa era bastante reduzido, até porque foram poucas as vezes que utilizei 

o aparelho. Para combater esta falta de conhecimento e de forma a estar 

preparada para qualquer pergunta que pudesse surgir, bem como para poder 

realizar uma instrução e lecionação correta, realizei um estudo aprofundado 

nomeadamente dos conteúdos que foram lecionados no aparelho e desloquei-
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me várias vezes à sala de ginástica para treinar e experimentar os conteúdos 

que ia lecionar.  

Concluindo, ninguém ensina aquilo que não conhece, logo foi minha 

preocupação tornar a prática mais consciente por meio da teoria. Para ser 

professor é preciso dominar o conteúdo, conhecer a matéria apesar que isso não 

chega, segundo Roldão (2007), “o professor profissional (…) é aquele que ensina 

não apenas porque sabe, mas porque sabe ensinar” (p.101).  

 

 

4.1.3.5. Instrução e Comunicação 

No processo de E/A é inquestionável o papel exercido pela comunicação, 

em qualquer que seja o contexto em que se estabelece. “A transmissão de 

informação é uma das competências fundamentais dos professores e 

treinadores, sendo evidente a sua importância na aprendizagem” (Rosado & 

Mesquita, 2011, p. 70). 

Os processos de comunicação envolvem a transferência e a 

compreensão de significados entre pessoas, apresentando à comunicação 

diversas funções como por exemplo:  informação (ex. instrução para facilitar as 

aprendizagens de objetivos), controlo (ex. controlo do comportamento), 

motivação (ex. apresentação de objetivos) e expressão emocional (ex. 

expressão de satisfação) (Rosado & Mesquita, 2011, p. 71). 

Os processos de comunicação são naturalmente, objetivo de um amplo 

conjunto de obstáculos que devem ser conhecidos e combatidos. Entre esses 

obstáculos encontramos: perceção seletiva (vemos e escutamos seletivamente 

com base nas nossas necessidades, motivos, etc), sobrecarga de informação 

(os alunos têm uma capacidade limitada de processar informação), linguagem 

(as palavras têm significados diferentes para diferentes pessoas), e o receio de 

comunicar (ansiedade dos alunos ou dos atletas) (Rosado & Mesquita, 2011, p. 

71). 

A instrução refere-se a comportamentos de ensino que fazem parte do 

repertório do professor para transmitir informação diretamente relacionada com 
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os objetivos e os conteúdos do ensino (Siedentop, 1991, citado por Rosado & 

Mesquita, 2011). Dela fazem parte todos os comportamentos, verbais ou não-

verbais (exposição, explicação, demonstração, feedback, entre outras formas de 

comunicação, nomeadamente não-verbais) (Rosado & Mesquita, 2011, p. 73). 

Nas situações de instrução segundo Siedentop (1991, p. 74) citado por 

Rosado & Mesquita (2011), a informação é emitida usualmente em três 

momentos da prática: “(1) antes da prática, recorrendo-se a relações, 

apresentação de tarefas, explicações e demonstrações; (2) durante a prática, 

através da emissão de feedbacks; (3) após a prática, pela análise referenciada 

à prática desenvolvida”. Um dos aspetos que os professores devem ter em 

atenção durante a instrução, é o nível de atenção dos alunos, e é necessário de 

igual forma selecionar apenas a informação mais relevante (Rosado & Mesquita, 

2011).  

Existiram diversos momentos que verifiquei que a minha instrução não 

estava a ser eficaz, essencialmente devido às respostas evidenciada por alguns 

alunos aquando a exercitação. Em algumas aulas, observei que a minha 

instrução foi um pouco demorada, essencialmente devido ao facto de passar 

muita informação aos alunos e nem sempre estes conseguiam reter a informação 

passada. Com o tempo, fui tentado passar aos alunos a informação mais 

relevante, utilizando para esse efeito palavras-chave.   

“Na explicação das estações do circuito de ginástica, tentei centrar a 

minha instrução no essencial, apresentando os conteúdos fundamentais, as 

normas organizativas, tendo por base os objetivos que iam ser trabalhados 

naquela aula” (Reflexão nº 58). 

Outro dos problemas relacionado com facto dos alunos não reterem a 

informação passada, deveu-se ao facto de estes não estarem atentos nos 

períodos de instrução.  Comecei então a instruir só depois de verificar que todos 

os alunos estavam calados e atentos, assim, evitava fazer interrupções 

sistemáticas e/ou ter de repetir a instrução novamente. Antes optava por elevar 

o tom de voz para obter a atenção dos alunos, mas, com o tempo fui adotando 

outra estratégia que obteve melhores resultados:  
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“Devido ao défice de atenção verifiquei que um grupo de alunos, não 

compreenderam o objetivo do exercício. Assim sendo, optei por repetir 

novamente a instrução. Esse grupo de alunos continuou com pouca atenção à 

minha instrução, logo, ao invés de elevar o tom de voz, simplesmente decidi 

calar-me até ao momento em que todos me permitissem repetir a instrução. 

Apesar de desperdiçar mais tempo na instrução, esta estratégia permitiu obter a 

atenção de todos os alunos e consecutivamente a compreensão da tarefa” 

(Reflexão 29). 

Para finalizar, “importa reconhecer que entre aquilo que o professor ou 

treinador pretendem dizer e aquilo que efetivamente dizem pode haver uma 

diferença, que aquilo que o praticante ouve não é, necessariamente, aquilo que 

compreende, e aquilo que compreende não é, também, muitas vezes, retido ou, 

finalmente, executado” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 71). A eficácia do processo 

de E/A depende da capacidade de conciliar o conhecimento especifico com as 

estratégias de ensino, e o recurso a técnicas específicas de apresentação dos 

conteúdos (Harari et al, 1995, citado por Rosado & Mesquita, 2011), logo para 

melhorar a minha instrução, apliquei algumas estratégias antes, durante e após 

a prática motora, que serão descritas nos pontos que se seguem.   

 

4.1.3.6. Feedback Pedagógico  

O feedback (FB) é uma mais-valia do professor para o processo de 

interação pedagógica. Após a realização de uma tarefa motora por parte de um 

aluno, este deve, para que o seu desenvolvimento seja melhorado, receber um 

conjunto de informações acerca da forma como realizou a ação (Rosado & 

Mesquita, 2011). O conceito de FB pedagógico referido por Fishman & Tobey 

(1978) citados por Rosado & Mesquita (2011, p. 82), “é definido como um 

comportamento do professor de reação à resposta motora de um aluno ou atleta, 

tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização 

de uma habilidade”.  

O FB pedagógico de acordo com Hoffman (1983) citado por Rosado e 

Mesquita (2011, p.84), envolve duas fases distintas: a fase de diagnóstico 

(identificação do erro e das causas, efetuando-se uma comparação entre a 
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prestação desejada e prestação realizada, sendo crucial dominar os conteúdos) 

e a fase de prescrição (corresponde não só ao FB, mas também a novas 

instruções ou alterações do meio).  

A emissão de FB foi outro dos obstáculos sentidos ao longo do ano letivo, 

sobretudo ao nível da lecionação de modalidades em que não me sentia tão 

capaz e competente. Realizando uma reflexão desde o começo do ano letivo, 

verifico que existiu uma evolução na capacidade de emitir FB pedagógicos. 

Constatei que inicialmente a emissão de FB’s era um pouco reduzida, 

essencialmente em modalidade que não dominava tanto com é o caso da 

ginástica, devido ao facto de ser difícil observar a execução e diferenciar as 

características corretas e incorretas. Com efeito, foi importante melhorar o 

conhecimento da matéria com um estudo aprofundado de algumas modalidades 

em particular e posteriormente, tornou-se fulcral melhorar a elaboração dos 

planos de aula, mais concretamente os objetivos comportamentais, bem como 

as componentes críticas, posteriormente transformadas em palavras-chave. 

Posteriormente, o problema centrou-se na prescrição correta do FB e não 

tanto na quantidade de FB emitidos. Senti dificuldades em determinar como a 

resposta deve ser modificada para que o aluno consiga atingir o objetivo 

desejado. A prescrição corresponde não só ao FB, mas também a novas 

instruções ou a alterações no meio, isto é, “pode traduzir-se por uma 

manipulação do meio interno (do aluno) ou do meio externo (dos contextos, das 

situações de prática)” (Hoffman, 1977, citado por Rosado e Mesquita, 2011, 

p.85).  

Após já conseguir observar e identificar o erro e seguidamente realizar um 

FB prescritivo, constatei com a ajuda da PC, que não estava a realizar a 

observação das mudanças no comportamento motor dos alunos. Despois de 

uma conversa com a PC sobre este tema, na aula seguinte tive a preocupação 

de observar as mudanças que aconteciam ou não no comportamento do aluno, 

verificando assim, se o FB teve o efeito desejado ou não.  

Piéron e Delmelle (1982, citados por Rosado e Mesquita, 2011, p. 83-84), 

constataram a importância da informação de retorno como elo de ligação dos 
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acontecimentos de ensino, sintetizaram a sequência de comportamentos que o 

professor deve desenvolver para emitir um FB pedagógico: ”observação e 

identificação do erro na prestação; tomada de decisão (reagir ou não reagir e, se 

decidir reagir, prestar um encorajamento ou uma informação); feedback 

pedagógico informativo; observação das mudanças no comportamento motor do 

aluno; eventual observação de uma nova tentativa do gesto e ocorrência de um 

novo feedback pedagógico.” 

Concluindo, o FB resulta de tomadas de decisões oportunas com base 

numa seleção e num processamento da informação recolhida durante uma 

observação formal ou informal, envolvendo não só a análise da resposta motora 

do aluno, mas também do ambiente em que ela se desenvolve. A meu ver o grau 

de adequação do FB, e nomeadamente o seu valor para a aprendizagem, resulta 

se otimizarmos a detenção do erro e a organização do FB.  A melhoria na 

emissão dos FB representou, por sua vez, uma evolução na lecionação, pois 

constatei que os alunos progrediam mais rapidamente, uma vez que não só 

compreendiam os erros cometidos como adotavam os comportamentos 

sugeridos por mim, melhorando assim as suas aprendizagens.  

 

4.1.3.7. Demostração e Questionamento  

O uso de diferentes estratégias instrucionais, nomeadamente na 

apresentação das tarefas motoras revelou-se particularmente eficaz. A 

demonstração e o questionamento foram estratégias utilizadas para tornar mais 

clara a instrução e captar de forma mais eficaz a atenção dos alunos. A 

demonstração é entendida como um mecanismo de imitação a partir do qual 

ocorre a aprendizagem (Mendes, 2004). Ela consiste em fornecer uma imagem 

representativa da tarefa a efetuar, sem que esta tenha de ser necessariamente 

a mais detalhada. Para a instrução, “o principal fundamento para o uso da 

demonstração é o de transmitir informação sobre o objetivo e a forma de realizar 

uma ação motora. O meio mais frequente de demonstração é visualização de 

um modelo” (Mendes, 2004, p. 101).  

A observação/demonstração de um modelo, acompanhada ou não de 

instrução sobre a ação a realizar, traduz-se em benefícios evidentes para o 
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aluno. A demonstração e a instrução têm funções complementares e são 

particularmente relevantes nas fases iniciais de aprendizagem, na condução do 

aluno para níveis de desempenho superiores (Mendes, 2004).    

Godinho e al. (2002), citado por Mendes (2004, p. 95), enaltecem que a 

observação, pura e simples, é a primeira forma rudimentar de aprendizagem. 

Apesar da demonstração ser uma boa ferramenta para a aprendizagem, “nas 

fases iniciais de aprendizagem, devido provavelmente à dificuldade do indivíduo 

em selecionar o essencial da ação, a instrução verbal pode ter maior influência 

que a demonstração de um modelo”.  

No decorrer das aulas, verifiquei por diversas vezes que utilizando 

somente a instrução, os alunos não conseguiam reproduzir o que era pedido: 

“Após a instrução, questionei os alunos sobre as dúvidas existentes e nenhuma 

dúvida foi colocada pelos alunos. Mas, na realização do exercício verifiquei que 

apenas um grupo de alunos tinha compreendido o que foi pedido logo, foi 

possível constatar que a informação não passou de igual forma para todos os 

alunos” (reflexão 42). 

Comecei então a utilizar a demonstração em praticamente todos os 

exercícios. Valendo-me das respostas adquiridas através da ficha individual do 

aluno, aplicada no início do ano letivo, constatei que existiam alguns alunos que 

praticavam modalidades fora do contexto escolar ou que já tinham praticado. 

Então, sempre que lecionava uma matéria e sabia que tinha alunos dessa 

modalidade, solicitava o auxílio dos praticantes ou ex. praticantes da modalidade 

em questão para realizar a demonstração, ou aqueles alunos que eu sabia 

através das aulas que iam realizar bem a demonstração. No momento da 

demonstração e uma vez que ela era realizada de uma forma isolada, dava 

enfase as componentes críticas do exercício e enfatizava determinados aspetos 

aquando da demonstração, juntando assim duas componentes importantes, a 

demonstração e a instrução. Landin (1994) citado por Mendes (2004), verificou 

que a visualização da demonstração conjugada com pistas verbais conduz a 

níveis de desempenho superiores na aquisição e aprendizagem.  
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“(…) solicitei ao aluno DS1, para demonstrar a viragem de rolamento e o 

deslize, emitindo ao mesmo tempo algumas componentes críticas, reforçando os 

aspetos onde os alunos estavam a falhar mais na execução. O aluno DS1 é ex. 

praticante de natação e através das aulas verifiquei que o mesmo realiza 

corretamente o que é solicitado logo, é um excelente modelo para as 

demonstrações” (Reflexão 62).  

A proficiência do desempenho de quem demonstra é aceite como uma 

mais valia para a demonstração na aprendizagem. O estatuto do modelo 

influencia a aprendizagem, logo, o professor ou um atleta de elevado nível de 

prestação são exemplos de sujeitos de elevado estatuto (Mendes, 2004).     

As demonstrações ocorriam essencialmente no princípio dos exercícios. 

Citando Landers (1975, citado por Mendes, 2004, p.105), “a demostração 

realizada no princípio da sequência de aquisição da tarefa se revela mais eficaz 

para a execução correta da habilidade motora do que quando realizada a meio 

da sessão de prática”. Apesar de utilizar a demonstração quase sempre no início, 

existiu certas aulas em que a usei no meio ou no fim, quando verificava durante 

a aula que existia um grupo de alunos a realizar corretamente o que era pedido.  

“No final da aula pedi a duas equipas para jogarem uma contra a outra e 

assim demonstrar o que tinha sido pedido no exercício. Estas duas equipas não 

foram escolhidas ao acaso. Durante a aula, verifiquei que estas estavam 

constantemente a realizar corretamente o que tinha sido solicitado no exercício” 

(reflexão 31). 

“(…) optei por parar a aula a meio e pedir ao aluno DS2 para desmontar 

a sua sequência gímnica que será posteriormente utilizada na avaliação” 

(reflexão 28). 

O entendimento do aluno acerca da matéria transmitida pelo professor 

interfere no modo de execução da tarefa e consequentemente na aprendizagem 

do aluno. Logo, devemos enquanto professores ser capazes de arranjar 

estratégias que permitam aumentar a atenção e compreensão das informações 

transmitidas. Tendo como problema a desatenção de alguns alunos durante a 

instrução e demonstração, optei por começar a utilizar também o método do 
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questionamento. Segundo Harvey e Goudvis (2000, citados por Rosado e 

Mesquita, 2011, p. 101), o questionamento “é a chave para a compreensão”. 

No processo de E/A, a otimização dos momentos de instrução passa pela 

utilização regular do questionamento. Após um período de informação, é 

necessário verificar o grau de compreensão da informação transmitida, pois 

muita informação não foi recebida ou percebida, e muitas dúvidas podem existir 

(Rosado e Mesquita, 2011). 

O questionamento permitiu-me verificar o grau de atenção dos alunos, 

conhecer as suas dificuldades e dúvidas que podiam possuir. Através desta 

estratégia verifiquei que a atenção dos alunos aumentou drasticamente, 

essencialmente devido ao facto de poderem ser questionados em qualquer 

momento.  

“(…) após a demonstração do elemento gímnico, questionei a aluna IA 

sobre as componentes críticas essenciais para sua execução correta” (Reflexão 

28). 

“Aquando a demonstração por parte do aluno DS1 da braçada da técnica 

de crol, questionei a turma sobre as componentes críticas que temos vindo a 

trabalhar nas aulas” (Reflexão 62).  

A utilização do questionamento sistemático e planeado, começou a ser 

uma forte arma de avaliação dos alunos. Assim sendo, durante as aulas detive 

a preocupação de tentar percorrer todos os alunos com o objetivo de perceber 

se a informação tinha sido retida pelos mesmos, testando assim os seus 

conhecimentos.  

Concluindo, a utilização da demonstração e do questionamento nas aulas, 

permitiu-me não só aumentar a atenção dos alunos como também melhorar a 

qualidade da instrução e da mensagem passada aos alunos, permitindo assim 

aumentar o sucesso do E/A.  
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4.1.3.8. Diferentes níveis na prática motora 

As necessidades de cada aluno têm de ser contempladas, na medida em 

que a única forma de atender verdadeiramente à igualdade de oportunidades 

entre indivíduos é equacionar as diferenças de cada um (Mesquita, 2003, citada 

por Mesquita & Rosado).  

“A criação de um ambiente adequado de aprendizagem envolve a 

capacidade de ajustar o nível das tarefas à experiência anterior e ao nível de 

prática dos praticantes, (…)” (Rosado & Ferreira, 2011, p.187). Como refere 

Mesquita (2002, citada por Mesquita & Rosado, 2011, p.23), “a redução das 

barreiras de envolvimento desportivo, com os olhos postos na igualdade de 

oportunidades, passa naturalmente pela forma como o professor lida com o 

processo de ensino-aprendizagem”. 

Enquanto professores devemos atender à gestão da diversidade, 

“atendendo a que os grupos não são entidades homogéneas, garantindo o 

acolhimento de diferentes tipos de alunos ou praticantes, proponde estratégias 

de interação e diferenciação (…)” (Mesquita & Rosado, 2004, citados por Rosado 

& Ferreira, 2011, p.190). Assim sendo, o professor deve ser capaz de criar 

ambientes de aprendizagem favoráveis ao desenvolvimento de cada aluno, 

tenho em diversos casos de optar pela divisão da turma por níveis.  

No decorrer do estágio, fui verificando em determinadas modalidades que 

existia claramente níveis distintos. Isto só aconteceu por olhar para as 

individualidades de cada aluno e não somente para a turma toda. Segundo Rink 

(2001) o aluno deve ser considerado enquanto sujeito individual, com 

experiências singulares, motivações específicas, e mesmo dificuldades 

particulares. 

Após observar essa distinção no nível dos alunos, foi o momento de tomar 

decisões, dividir ou não os alunos por níveis. Admito que no início foi um pouco 

difícil tomar essa decisão por não me sentir capaz de lecionar uma aula com 

alunos em níveis distintos, tarefas distintas, objetivos diferentes, ou seja, planear 

e lecionar duas ou por vezes três aulas numa única aula. Apesar disso, para mim 

estava claro que era necessário dividir os alunos por níveis, promovendo 
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oportunidades de aprendizagem a cada aluno tendo em conta as suas 

capacidades e dificuldades.  

“A escola atual tem de ser multi e intercultural, com a preocupação de 

integrar todos os alunos, mecanismos de diferenciação do ensino terão de ser 

acompanhados. É fundamental ter em atenção as dificuldades de cada aluno, 

verificar o nível em que cada um se encontra para assim poder realizar um 

trabalho mais adequado a cada um. Trabalhar com a turma toda no mesmo nível 

só porque é mais fácil e dá menos trabalho, não vai trazer nenhum benefício 

para os alunos pois, nem os bons nem os menos bons tem assim possibilidades 

de evoluírem. Mas por outro lado, é fundamental que exista momentos da aula 

que exista uma uniformidade” (Reflexão 5). 

“Optei por dividir os alunos por níveis (…)” (Reflexão 16). 

“Os grupos na modalidade de ginástica foram escolhidos tendo por base 

o nível dos alunos. Optei por colocar os alunos do mesmo nível, no mesmo 

grupo, facilitando-me assim a aplicação de diferentes progressões de 

aprendizagem, objetivos, e FD” (Reflexão 18). 

“Os alunos foram divididos por pistas consoante o seu nível. Na pista nº 1 

coloquei os alunos que se encontram no nível de AMA, já a pista do meio foi 

ocupada pelos alunos que apresentam mais capacidades na natação” (Reflexão 

57). 

“Ter de dar instruções sobre duas tarefas diferentes a dois grupos de 

níveis diferentes não foi nada simples, e acabei por desperdiçar muito tempo na 

organização e instrução. Após isso também não foi nada fácil estar atenta a duas 

tarefas tão distintas” (Reflexão 16). 

Após discutir e refletir o assunto tanto individualmente como em núcleo e 

com a PC, optei por dividir os alunos em níveis em algumas aulas, ou as vezes 

em algumas partes das aulas, ou seja, em determinados exercícios optei por 

integrar alguns alunos com maior capacidade, no nível mais baixo para servirem 

de tutores e com isto ajudar os colegas a ultrapassar as suas limitações. 

Segundo Mesquita e Rosado (2011), a inclusão dos alunos menos dotados, com 
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piores níveis de prestação motora, exige a criação de condições que permitam 

prática acrescida, mais instrução, tarefas mais estruturadas, mais encorajamento 

e atenção individualizada, quer pelo professor, quer por tutores que podem ser 

outros colegas ou os próprios grupos de trabalho. 

  “Outro dos assuntos discutidos foi, a divisão dos alunos por nível ou não. 

Eu defendo as duas faces, ou seja, é importante existir uma divisão por níveis e 

por outro lado é benéfico que exista certos momentos em que todos trabalhem 

em conjunto. Visto que os alunos têm características diferentes não podem ser 

tratados de forma igual” (Reflexão 5). 

“O primeiro exercício consistia numa situação de 1x1, e optei por colocar 

um aluno com mais capacidade, com um aluno de nível mais baixo” (Reflexão nº 

16). 

“O exercício seguinte, optei por dividir os alunos totalmente por níveis. O 

nível mais avançado realizou uma situação de 3x3, já o nível com mais 

dificuldades realizou uma situação de 2x1 passando posteriormente para uma 

situação de 2x2” (Reflexão nº 16). 

“Nesta aula optei por dividir o grupo 1, ou seja, os alunos com mais 

capacidades a ginástica, pelos outros grupos. Após esta divisão, atribui a tarefa 

de auxiliar os colegas na execução dos elementos gímnicos e na criação da 

sequência gímnica” (Reflexão 77). 

“A exercitação deve ser ajustada aos objetivos de aprendizagem e a cada 

um dos alunos” (Mesquita e Graça, 2011, p.42), logo a adequação das tarefas 

aos alunos é fundamental para a sua evolução pois, “aprende mais quem obtém 

uma taxa razoavelmente elevada de sucesso na realização das tarefas” 

(Mesquita e Graça, 2011, p.42). 

Concluindo, no decorrer do estágio, tentei estruturar e aplicar as tarefas 

consoante o nível dos alunos. No início esta tarefa foi bastante difícil mas, com 

o tempo começou a ser mais natural esta situação. Fui verificando que os alunos 

com tarefas adequadas ao seu nível, ganham oportunidade de prática e 

consecutiva oportunidade de desenvolvimento e progressão.  



 
 

97 
 

4.1.4. Avaliação  

A avaliação tem um lugar preponderante no planeamento, tal como as 

várias fases do planeamento, esta deve ser pensada e planeada tendo por base 

os objetivos previamente definidos. A avaliação “engloba a recolha de 

informações necessárias para um correto desempenho. É um regulador por 

excelência de todo o processo de ensino e aprendizagem”. Abrantes (2002, p. 

9). Bento (2003, p. 174), refere que em quase todas as obras didáticas é realçada 

a importância da análise e avaliação do ensino, “conjuntamente com a 

planificação e realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas 

como tarefas centrais de cada professor”.  

Rink (1993, p. 227) menciona que “avaliar é o processo de recolha de 

informação para fazer um julgamento sobre os processos e produtos resultantes 

da instrução”. Assim sendo, se o professor não integrar a avaliação na sua 

prática, esta será despida de sentido. A mesma autora (Rink, 1985), refere que 

o desenvolvimento profissional do professor depende da sua capacidade de 

avaliar objetivamente todos os resultados da sua instrução, que podem 

organizar-se nos vários domínios (motor, cognitivo e sócio afetivo). Esta, “pode 

ser formal ou informal, formativa ou sumativa e referenciada à norma ou ao 

critério” (p. 232). 

Avaliar é fundamental no ato pedagógico, caso seja realizada de forma 

contínua, assinalando em que medida o processo alcança os objetivos pelo 

confronto entre as metas fixadas e as alcançadas (Mesquita, 2013). Assim 

sendo, a avaliação é indispensável no processo de E/A, na medida em que só 

através dela é possível verificar os resultados de aprendizagem dos alunos, bem 

como o grau de realização dos objetivos definidos. A avaliação está diretamente 

relacionada com a avaliação dos objetivos definidos e ao planeamento, ela é o 

controlo de qualidade do planeamento. Com ela podemos verificar se os 

objetivos previamente definidos estão a ser compridos, por isso é necessário que 

existe uma avaliação continua. 

Segundo Rink (1993), a avaliação da nossa disciplina tem vários 

prepósitos: Fornecer aos alunos informações importantes sobre o seu progresso; 

Fornecer ao professor um julgamento sobre a efetividade doa to educativo; 
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Fornecer ao professor informações sobre o progresso dos alunos relativamente 

aos objetivos definidos; Avaliar o currículo ou o programa; Posicionar os alunos 

num grupo instrucional apropriado; e Fornecer ao docente informações objetivas 

sobre o progresso dos alunos em relação às classificações propostas.  

De acordo com as Normas Orientadores do EP (p.5)11, o EE deve “utilizar 

as diferentes modalidades de avaliação como elemento regulador e promotor da 

qualidade do ensino e da aprendizagem e da avaliação do aluno”. 

Nomeadamente é função do EE: realizar as diferentes modalidades de 

avaliação; definir objetivos e formas de avaliação; selecionar ou construir 

instrumentos de avaliação; especificar estratégias adequadas aos objetivos e 

tarefas a avaliar; tratar os dados com eficácia pedagógica; e refletir sobre os 

resultados, visando uma intervenção referenciada ao sucesso. 

A avaliação foi para mim uma ferramenta bastante útil no processo E/A. 

Ao longo do ano letivo e em cada matéria lecionada, recorri a várias modalidades 

de avaliação para sustentar todo o trabalho de planeamento: avaliação 

diagnóstica (AD); avaliação formativa (AF); avaliação sumativa (AS). No início 

foram muitas as dúvidas e dificuldades, mas, com a ajuda e experiência da PC, 

avaliar foi se tornando cada vez mais fácil.  

“A avaliação é um assunto que me assusta, avaliar em educação física é 

reconhecer, diagnosticar, desenvolver e valorizar o aluno. Como referiu a PC na 

reunião, o principal objetivo da avaliação, é detetar as dificuldades da 

aprendizagem e suas causas, possibilitando assim grandes ganhos à educação 

e aprendizagem do aluno” (Reflexão nº 5). 

“Avaliar é algo complexo, principalmente pela minha experiência ser 

reduzida (…)” (Reflexão nº 5). 

No processo avaliativo, procurei conhecer e atender os critérios 

específicos de avaliação do ensino secundário da escola onde realizei o estágio, 

que foram definidos pelo departamento de EF. Todavia, no início nada parecia 

                                                           
11 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básico e secundário. Matos, Z. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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simples e esclarecedor, pelo que tive algumas dificuldades antes e durante o 

processo avaliativo. 

A AD foi realizada no início de todas as UT’s, apesar de ela poder 

acontecer no decorrer da unidade, ou no final do ano, isto é, sempre que se 

introduzir uma aprendizagem nova não havendo momentos temporais 

determinados. A AD no início de cada UT, permitiu-me obter indicadores sobre 

a posição do aluno face a novas aprendizagens, fazendo assim, uma prognose 

dos objetivos a alcançar durante o processo de E/A. Os dados recolhidos 

funcionaram apenas como indicadores, auxiliando-me na seleção de estratégias 

de intervenção adaptadas ao desempenho dos alunos. 

Considero que a AD deve ser encarada como um instrumento 

fundamental para o processo de E/A, uma vez que foi a partir das informações 

retiradas, que a UT foi planeada. Sendo assim, quanto mais especificas e 

individualizadas fossem as informações retiradas acerca do nível de 

desempenho dos alunos, mais próximo estava de potenciar a aquisição de 

conhecimentos e competências. 

A primeira aula de cada UT era destinada sempre à AD, que me permitiu 

elaborar uma UT adequada ao perfil da turma, percebendo os pontos fortes e 

fracos dos alunos e perceber se havia necessidade de serem criados níveis 

distintos. A primeira avaliação realizada foi bastante difícil, essencialmente pelo 

facto de ainda não saber o nome de todos os alunos e por ter bastantes critérios 

para avaliar. Esta primeira experiência permitiu-me compreender a necessidade 

de reduzir os conteúdos a avaliar.  

A AF teve uma enorme contribuição no processo de E/A. Esta não foi 

utilizada para fazer julgamentos, mas sim para ajudar a realizar uma avaliação 

contínua, um acompanhamento constante de todo o processo de E/A. Assim, foi 

possível perceber se o planeamento elaborado estava a ser cumprido, ou se era 

necessário realizar ajustes, verificar a qualidade do E/A, bem como o grau de 

cumprimento dos objetivos definidos. Através da AF, consegui recolher 

informações importantes, permitindo assim realizar as alterações necessárias ao 

meu planeamento nomeadamente alterações nas UT’s.  
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Assim sendo, optei por realizar AF em todas as UT’s lecionadas, umas de 

forma informal outras de forma formal, tendo a informação retirada adquirido uma 

importância elevada para o bom funcionamento das mesmas. 

A AS é a avaliação que melhor permite uma decisão relativamente à 

progressão ou à retenção do aluno, pois compara resultados globais, permitindo 

verificar a progressão do mesmo face a um conjunto de objetivos previamente 

definidos. Portanto, após a lecionação planeada da UT, deve existir um momento 

dedicado à análise dos objetivos que haviam sido definidos. Optei por realizar as 

AS’s na última aula das UT’s, possibilitando assim tempo suficiente para a 

exercitação e consolidação dos vários conteúdos introduzidos.  

Um processo da avaliação continuo é fundamental, para sustentar e 

justificar todo o processo de E/A. Bento (2003, p.189-190), refere que “é errado 

renunciar completamente a atividades de reflexão, dado que os resultados desta 

desaguam na preparação da futura aula”. Ou seja, a avaliação aula a aula 

(avaliação continua), é fundamental para o reajustamento na planificação das 

aulas futuras. A reflexão “é guiada por meio da comparação dos objetivos e do 

processo, previamente estabelecidos e programados, com os resultados 

alcançados e com o decurso realmente verificado” (p.90). Ou seja, permitiu 

averiguar se o nível realmente obtido corresponde aos objetivos pretendidos e 

se o ensino decorreu conforme a sua programação.  

Durante o ano letivo as grelhas de avaliação para as diferentes 

modalidades foram elaboradas pelo NE, com a aprovação da PC. A criação 

destas grelhas foi difícil no início, lembro-me que as primeiras tinham muitos 

conteúdos para observar o que se tornava impossível. A elaboração destas 

grelhas permitiu-nos conhecer bem o instrumento que íamos utilizar, adaptar à 

nossa turma e há aquilo que queríamos observar.   

Para terminar, a avaliação foi fundamental no processo de E/A, pois, sem 

um controlo permanente da qualidade do ensino, nenhum professor consegue 

garantir a eficácia e a melhoria da sua prática. Mas, sem um trabalho de reflexão 

suficientemente aprofundado não é possível a avaliação dos alunos e da 

atividade pedagógica do professor. Ou seja, sem a aplicação e conjunção da 
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avaliação e reflexão, verifica-se um “retrocesso dos resultados em todos os 

aspetos do ensino: da aprendizagem, da docência, da sua planificação, 

preparação e realização” (Bento, 2003, p. 175).  

 

4.2. Área 2: Participação na Escola e Relação com a Comunidade  

De acordo com Batista e Queirós (2013), o EP constitui um espaço crucial 

na socialização do professor, sendo a imersão numa comunidade educativa 

durante o ano letivo, uma peça fundamental na formação de futuros professores.  

Assim sendo, esta área engloba todas as atividades não letivas, 

realizadas no decorrer do meu EP, tendo em vista a minha integração na 

comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuiu para um conhecimento 

do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das condições 

locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio 

(Normas Orientadoras do Estágio Profissional, p. 612). 

O principal objetivo desta área materializa-se no “contribuir para a 

promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do professor de Educação 

Física na escola e na comunidade local, bem como da disciplina de Educação 

Física, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora” (p. 6). 

 

4.2.1. Colaboração nas atividades da escola  

Segundo Batista (2014, p. 36), “no decurso do estágio, um dos traços da 

identidade que advém é a noção que o professor não atua somente no espaço 

da sala de aula e que as suas responsabilidades transcendem da sua disciplina 

e até mesmo o espaço de escola”. Assim sendo, o envolvimento nos diferentes 

projetos e atividades escolares, foi benéfico e contribuiu para a minha integração 

na instituição não só pelo facto do contacto estabelecido com outros elementos 

                                                           
12 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básico e secundário. Matos, Z. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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da comunidade escolar, como também pela oportunidade de relacionamento 

com os alunos num contexto fora de aula.  

Com a finalidade de promover uma maior interação dos alunos com a 

escola, e particularmente com a disciplina de EF, num contexto extracurricular, 

o grupo de recrutamento de EF elabora todos os anos letivos o seu PAA que 

inclui diversos eventos, com vista à participação ativa da comunidade e em 

especial de todos os alunos. A função do professor não se limita apenas na 

relação com os alunos nos momentos da sua aula, mas visa também a 

integração dos mesmos na comunidade educativa. 

A minha participação nas atividades da escola, não se limitou 

exclusivamente às atividades do grupo de EF, mas também a nível do trabalho 

desenvolvido pela diretora de turma como as reuniões do conselho de turma, as 

reuniões de departamento de expressões e do grupo de EF. De referir que o meu 

acompanhamento nas atividades, incidiu ao nível da organização, dinamização 

e participação nas atividades planeadas pelo grupo de EF, contempladas no PAA 

para todo o ano letivo. Seguidamente, apresento os projetos em que estive 

envolvida, bem como uma pequena reflexão sobre cada um.  

 

4.2.1.1. Corta-Mato Escolar e Distrital 

 
Tabela 1: Plano anual de atividades 2017/2018 - Corta-Mato Escolar 

Atividade Corta-Mato Escolar 

Local EBSDD 

Destinatários Alunos da ESDD 

Data  22 de novembro de 2017 

O corta-mato escolar é uma atividade com um enorme historial ao longo 

dos anos nas escolas. É uma atividade que decorre em três fases: escolar, 

regional e nacional. A nível escolar, os professores de EF têm um papel 

fundamental tanto na organização da atividade, como no incentivo dos alunos 

para a participação.  

Na primeira reunião do Grupo de EF, apesentaram-se as atividades para 

o ano letivo, nomeadamente a data da realização do corta-mato escolar. Esta 
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atividade foi organizada pelo grupo de EF e pelos alunos do curso profissional 

de desporto. Posteriormente, o NE foi convidado a colaborar na organização do 

corta-mato.  

A primeira tarefa incumbida aos EE, consistiu na divulgação do evento à 

sua turma residente e posterior inscrição dos alunos na atividade: 

“No final da aula, divulguei o cartaz alusivo ao corta-mato escolar (…), até 

ao momento ainda nenhum aluno se mostrou interessado em participar” 

(reflexão 20).  

“Nesta aula voltei e reforçar novamente a atividade que será realizada no 

dia 22 de novembro, o corta-mato escolar e recolhi as inscrições dos alunos 

interessados” (Reflexão 21). 

No dia 22 de novembro, realizou-se então o carto-mato escolar (Figura 1), 

“neste dia realço o fato de ser a minha primeira intervenção na escola, no que 

se refere à organização de eventos desportivos organizados pelo grupo de EF” 

(reflexão 24). No dia da prova, o NE ficou responsável por ajudar na organização 

e gestão do evento. A nossa tarefa centrou-se em organizar os alunos à chegada 

da meta e recolher os dorsais. Saliento a interação que se estabeleceu com os 

restantes professores e com os alunos:  

“(…) entre os elementos do núcleo de estágio, realizamos algumas 

apostas sobre a prestação dos nossos alunos na prova. Existiu uma certa 

rivalidade e competição saudável entre nós, uma vez que, cada um dos membros 

do núcleo estava a torcer para que os seus alunos obterem os melhores 

resultados” (reflexão 24). 

“Em relação à prestação dos alunos, fiquei muito satisfeita até porque 

participaram alunos com algumas dificuldades e obtiveram bons resultados. 

Entre os alunos da minha turma residente, a aluna DM, ficou apurada para 

competir no corta-mato concelhio. Foi minha preocupação mostrar aos alunos 

que os estava a apoiar e a torcer por eles (…)” (Reflexão 24).  
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Posteriormente ao corta-mato escolar, realizou-se o corta-mato concelhio 

onde o núcleo de estágio não participou. Após o corta-mato concelhio foi 

solicitada pela PC a participação do NE no corta-mato distrital (Figura 2). O corta-

mato distrital realizou-se no dia 26 de janeiro no Porto. Os EE, ficaram 

encarregues juntamente com os outros professores do grupo de EE, realizar o 

acompanhamento dos alunos à prova:  

“Poder acompanhar os alunos ao corta mato distrital foi uma experiência 

muito enriquecedora como professora. (…) como aluna apenas tinha ido ao corta 

mato concelhio, por isso foi uma experiência totalmente nova e importante 

enquanto professora de EF” (Diário de Bordo nº 13).  

“Deste dia realço o facto de ter presente uma aluna da minha turma 

residente a competir. Admito que sinto orgulho em ser a única do núcleo de 

estágio com uma aluna a ser apurada para o corta mato distrital” (Diário de Bordo 

nº 13).  

 
Para finalizar, refiro que esta experiência foi bastante relevante 

essencialmente para a minha integração na comunidade escolar permitindo 

assim desenvolver o contacto com os restantes professores de EF, e sobretudo 

com os alunos num contexto fora da sala de aula. Ressalto também a 

experiência por ser uma oportunidade de participar numa atividade tão inerente 

aos Professores de EF.  

 

 

 

 

 

Figura 1: Corta-mato Escolar Figura 2: Corta-mato Distrital 
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4.2.1.2. Desporto Escolar  

 

Tabela 2: Plano anual de atividades 2017/2018 - Desporto Escolar 

Atividade Desporto Escolar  

Local EBSDD e GCST 

Destinatários Alunos da EBSDD 

Data Durante o ano letivo  

 

Segundo o Programa do DE, o DE entende-se como “o conjunto de 

práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, desenvolvidas 

como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, num regime de 

liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividade da 

escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo” (Artigo 5.º - “Definição”, 

Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de fevereiro). 

Segundo este, a atividade desportiva desenvolvida ao nível do DE abrange 

potencialidades físicas e psicológicas que contribuem para o desenvolvimento 

dos jovens, sendo um espaço privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, 

competências sociais e valores morais. 

A escola D. Dinis, oferece um considerado número de modalidades aos 

seus alunos, como complemento às aulas de EF, possibilitando assim uma 

alargada panóplia de escolha (Figura 3). Na primeira reunião do grupo de EF, já 

estavam definidos os professores responsáveis por cada modalidade do DE. A 

possibilidade do NE seria então colaborar com esses professores responsáveis 

no DE.  

 

 

 

 

 

Figura 1: Modalidades do Desporto Escolar 
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A minha participação no DE, realizou-se na modalidade de Crosstraining, 

mais precisamente organizando, colaborando e gerindo atividades referentes a 

este DE, que serão descritas nos pontos abaixo. Era minha intensão colaborar 

no DE a nível da natação, mas, os horários não permitiam a minha presença nos 

treinos.  

Durante as aulas lecionadas, foi minha preocupação motivar os alunos 

para a DE, incentivando-os a inscreverem-se nas diversas modalidades.  Na 

minha batalha, apenas consegui que duas alunas se inscrevessem na 

modalidade de ginástica.  

Concluindo, esta experiência concedeu-me algumas ferramentas para me 

tornar autónoma, caso seja necessário assumir uma modalidade do DE. 

Permitiu-me compreender melhor o funcionamento do DE e a atuação do 

professor nesse âmbito, bem como perceber a importância da atividade de 

ensino e treino do DE enquanto processo dominantemente pedagógico que 

pretende também que os alunos adotem estilos de vida saudáveis, assentes 

numa prática desportiva regular.  

 

4.2.1.3. “Open Day” 
 

Tabela 3: Plano anual de atividades 2017/2018 - "Open Day" 

Atividade “Open Day” 

Local EBSDD  

Destinatários Comunidade Educativa 

Data 5 de Maio de 2018 

 

O “Open Day” (anexo XI), foi uma atividade realizada com o objetivo de 

promover um estilo de vida saudável e ao mesmo tempo impulsionar a 

integração e sociabilização dos alunos bem como a comunidade educativa. A 

atividade estava inserida no projeto “Escola Ativa: Movimento, Exercício e Vida”, 

da responsabilidade do professor José Soares. 
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O NE teve uma participação bastante importante e ativa no planeamento, 

organização e gestão de atividade. Desde início ficamos responsáveis por 

preparar a atividade relacionada com o crosstraining. 

“O NE ficou com a função de preparar o circuito de crosstraining. A 

seleção dos exercícios e a sua respetiva ordem ficou a nosso encargo, bem 

como a seleção das músicas que iam posteriormente acompanhar o mesmo” 

(Diário de bordo 22). 

Apesar de ficarmos encarregues de organizar a atividade de crosstraining, 

nós, enquanto núcleo, queríamos realizar outra atividade que pudéssemos 

inserir no dia e que fosse da nossa autoria. Após pensamos, refletimos e 

discutimos em núcleo, optamos por organizar o “Cantinho da Nutrição” (anexo 

XII). Neste espaço estavam disponíveis várias peças de fruta e sumos naturais, 

exemplos de alimentos não saudáveis e alimentos saudáveis como alternativa 

para substituir os tais não saudáveis e flyer (anexo XIII) com receitas saudáveis 

fáceis e rápidas de fazer. 

Na preparação da atividade, todos os professores ficam encarregues de 

incentivar a participação dos alunos das suas turmas. No entanto, tanto na minha 

turma como nas turmas dos meus colegas do NE, os alunos não se mostraram 

interessados em participar, sendo este um aspeto negativo a destacar.  

A atividade ia inicialmente ser realizada no dia 17 de Março de 2018, mas, 

devido ao mau tempo, a mesma foi adiada para dia 5 de Maio de 2018. Esta 

atividade foi dividida em dois momentos. O primeiro momento foi a sessão de 

abertura que decorreu no auditório da EBSDD e, contou com as comunicações 

da Diretora do Agrupamento de Escolas D. Dinis, Dr.ª Cláudia Soares, e da 

Vereadora da Educação e Formação da Câmara Municipal de Santo Tirso, Eng.ª 

Sílvia Tavares, que envolveu os alunos e os Encarregados de Educação, para a 

sensibilização da prática de exercício físico e atividade física. O segundo 

momento ocorreu nas instalações desportivas da EBSDD e, foi caracterizado por 

um momento prático, em que os participantes se dividiram em diversos grupos 

e cada grupo estava inserido numa atividade. As atividades que fizeram parte do 

momento prático foram: basquetebol 3×3; dança (“Strong by Zumba”); 

cycling/spinning; jump; crosstraining; orientação. 
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Os praticantes foram divididos em vários grupos, e cada grupo realizou 

uma atividade durante um tempo pré-definido. Após terminar esse tempo, cada 

grupo era encaminhado para a atividade seguinte, tendo oportunidade assim, de 

passar uma vez por cada atividade.  

No dia da atividade, o NE ficou responsável pela atividade de 

crosstraining. A atividade foi realizada na sala de ginástica e, era nossa função 

inicialmente realizar uma introdução sobre aquilo que ia acontecer na atividade 

e seguidamente, distribuímos os alunos e familiares pelas estações e fomos 

auxiliando os mesmos na execução dos exercícios e emitindo FB’s.  

Em relação à atividade, o facto de esta ser destinada à comunidade 

escolar em geral, e o facto de existir uma diversidade grande de atividades, é, 

na minha opinião, um fator importante para o sucesso do evento, sucesso esse 

que já vem de várias organizações. Relativamente à organização, não existiram 

grandes falhas que pusessem em causa o sucesso do evento. No inico da 

atividade foi distribuído uma t-shirt alusiva a esta iniciativa, existiu um reforço 

alimentar para os participantes, nomeadamente com águas e lanche e, os locais 

das atividades estavam previamente definidos com cartazes de identificação, 

bem como os elementos do staff encontravam-se identificados de maneira 

diferentes dos participantes.  

Concluindo, esta atividade (“Open Day”, figura 4) permitiu-me desenvolver 

conhecimentos relacionados com o planeamento, organização e gestão de uma 

atividade, bem como desenvolver mais um pouco os meus conhecimentos sobre 

o crosstraining e, serviu também, como meio de integração na comunidade 

escolar, auxiliando como base de relacionamento entre os elementos da ESBDD 

e a restante comunidade.  

 

 

Figura 2: “Open Day” 
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4.2.1.4. Semana da Escola: Torneio de Voleibol 
 

Tabela 4: Plano anual de atividades 2017/2018 - Semana da Escola: Torneio de Voleibol 

Atividade Torneio de Voleibol  

Local ESDD  

Destinatários Alunos do secundário da ESDD  

Data 18 de abril de 2018 

 

O torneio de voleibol foi uma das muitas atividades presentes na semana 

da escola. O NE não teve nenhuma tarefa relacionada com organização e gestão 

do torneio. A nossa função foi divulgar a atividade na nossa respetiva turma 

residente e incentivar para a inscrição na mesma.  

Sendo o um torneio de voleibol, modalidade essa que já tinha sido 

lecionada na turma, os alunos demonstraram desde logo bastante interesse e 

motivação para participar na mesma. No dia do torneio, torneio esse inserido na 

semana da escola juntamente com outras atividades, tive como função 

acompanhar os alunos da minha turma ao respetivo torneio uma vez que este, 

coincidiu-o com o horário normal de aula.  

Durante o torneio, acompanhei a equipa de alunos da minha turma que 

estava em competição, mostrando-lhes o meu apoio e demonstrando 

disponibilidade para responder a alguma dúvida que pudesse surgir.  

“Do torneio de voleibol, realço a união e proximidade que existiu entre 

professores e alunos (…)” (Diário de Bordo 17). 

“Os alunos da minha turma residente, pediam-me constantemente 

conselhos sobre os elementos que deviam estar dentro do campo no início da 

partida e que substituições é que deviam realizar (…)” (Diário de Bordo 17). 

No torneio, observei que os alunos que constituíam a equipa de voleibol 

da minha turma, tinham um bom conhecimento das regras de voleibol e de 

algumas situações mais táticas. Esta observação fez-me ficar bastante 

orgulhosa deles e de mim mesma, pelo simples facto da modalidade já ter sido 

lecionada e isso, representa que existiu aprendizagem.  
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“No decorrer do torneio, verifiquei que os meus alunos, tinham um bom 

conhecimento sobre as regras de voleibol. Esse conhecimento advém 

essencialmente pelo facto de a modalidade já ter sido lecionada na turma neste 

ano letivo” (Diário de Bordo 17). 

Por último, realço o facto de a equipa da minha turma, ter apresentado 

uma boa prestação no torneio, conseguindo obter o segundo lugar.  

 

4.2.1.5. Semana da Escola: Crosstraining  
 

Atividade Crosstraining 

Local EBSDD  

Destinatários Alunos da EBSDD 

Data 19 de abril de 2018 

A atividade de crosstraining, foi outra das atividades organizada para os 

alunos na semana da escola. Ao contrário do que aconteceu no torneio de 

voleibol, nesta atividade, o NE ficou responsável juntamente com a PC e o 

Professor José Soares de planear, organizar e dirigir a atividade no dia.  

A atividade decorreu na sala de ginástica e consistiu num circuito com 20 

estações diferentes, onde em cada estação se encontrava um aluno, que rodava 

de estação após um tempo pré-determinado.  

A função do NE, foi criar o circuito, ou seja escolher os exercícios e o 

material, bem como controlar tempo, música e toda a logística no dia da 

atividade. Para além disso, o núcleo ficou encarregue de explicar os exercícios 

e acompanhar os alunos nas diversas estações, imitindo FB e esclarecendo 

dúvidas quando necessário.  

“Ressalto a participação dos alunos na atividade. Durante a manhã foram 

vários os grupos compostos por 20 alunos que passaram pelo circuito (…)” 

(Diário de Bordo 17). 
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4.2.1.6. Direção de Turma  

O Diretor de Turma (DT), além de professor, assume a responsabilidades 

de liderança de todo o processo da sua turma. O DT segundo Torres (2007), 

assume um papel de facilitador da integração escolar dos alunos, na promoção 

do seu sucesso escolar, devendo assim estar atento ao desenvolvimento de 

cada aluno e da turma, na participação dos encarregados de educação no 

processo educativo, na coordenação da ação dos professores da turma e no 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos. Assim sendo, deve ser para o 

aluno e é pelo aluno que as preocupações de articulação e coordenação dos 

processos de desenvolvimento curricular devem ser assumidas pelo DT (Roldão, 

1995). 

Roldão (1995, p. 10) afirma que a “atuação do diretor de turma junto dos 

alunos e encarregados de educação tende, na prática mais comum, a prevalecer 

sobre a ação junto dos professores (…)”. Assim sendo, e de acordo com Torres 

(2007), o DT deve desenvolver o seu trabalho em estreita colaboração com todos 

os atores diretamente implicados no projeto educativo e na vida escolar do aluno, 

criando um ambiente propício ao seu desenvolvimento e formação integra.  

Segundo as Normas Orientadoras do EP (p. 613) o EE deve “compreender 

o papel de diretor de turma na sua relação com os pares, sob o ponto de vista 

administrativo e de gestão de relações humanas e enquanto responsável pela 

área não disciplinar”. Infelizmente, durante o EP não tive oportunidade de realizar 

um acompanhamento das tarefas inerentes à direção de turma. Apenas 

acompanhei o trabalho do DT nas reuniões do conselho de turma, da minha 

turma residente. Nessas reuniões, foi possível observar que o trabalho de DT, 

não se resume exclusivamente à justificação de faltas, reunir com professores e 

encarregados de educação. O DT, na minha opinião, representa um elo de 

ligação entre diferentes intervenientes do processo educativo nomeadamente 

entre a escola, família e aluno. 

                                                           
13 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básico e secundário. Matos, Z. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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Através desta pequena interação que tive com o DT, foi possível conhecer 

algumas funções relevantes na sua função, como por exemplo, a orientação do 

processo escolar dos alunos, mantendo um acompanhamento próximo dos 

mesmos, a função de manter a ligação entre os vários professores que lecionam 

na turma, manter uma relação próxima com os encarregados de educação, 

servindo de intermediário entre os professores e os encarregados de edução.  

Concluindo, acredito que esta foi uma falha no meu percurso enquanto 

EE, pois, se existisse a possibilidade de ter acompanhado de perto o trabalho de 

um DT, teria sido mais fácil perceber que tarefas estão inerentes a este cargo.  

 

4.2.1.6. As diversas Reuniões  

Desde o primeiro dia de estágio que foi possível presenciar diversas 

reuniões. Numa fase inicial do estágio, as reuniões assumiram-se como um meio 

de interação. Assim sendo, recordo as primeiras reuniões que ocorreram no 

primeiro dia de estágio: 

“(…) por volta das 10h30 ocorreu a reunião geral de professores (…). Um 

dos assuntos expostos nesta reunião foram as mudanças escolares que 

aconteceram, e as que estão prestes a acontecer” (Reflexão 1). 

“No início da tarde ocorreu, a primeira reunião do departamento de 

expressões. Tenho de admitir que me senti um pouco perdida, pois não me 

encontrava por dentro dos assuntos e projetos” (Reflexão 1). 

“(…) decorreu uma reunião do grupo de educação física onde se discutiu 

os projetos e as atividades a serem desenvolvidos neste ano letivo, bem como 

datas para a realização desses projetos.  Uma das questões mais debatidas 

nesta reunião foi a uniformidade de critérios” (Reflexão 1). 

Nestas primeiras reuniões, a minha presença foi apenas como 

observadora. Não sabia ao certo o que se podia passar nas reuniões nem que 

assuntos poderiam ser tratados. Apesar de ter tido um papel bastante passivo, 

assumo que as mesmas foram bastante importantes, não só no que diz respeito 

à interação e integração na comunidade educativa, mas sobretudo permitiu-me 
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perceber melhor o funcionamento e a dinâmica presente na escola e em cada 

grupo.  

No decorrer do estágio, sempre tive a preocupação de colaborar nas 

diversas reuniões que ocorreram, entre elas destaco: as reuniões do 

departamento de expressões, do grupo de EF, do conselho de turma, as 

reuniões intercalares e as reuniões com o NE e PC. 

As reuniões de conselho de turma, foram bastante importantes para 

conhecer o funcionamento da turma, sendo possível assim, identificar 

características específicas dos alunos a ter em conta no processo E/A, adequar 

atividades, conteúdos e estratégias de diferenciação pedagógica que sejam 

promotoras do sucesso dos alunos. Nas reuniões foi possível analisar o historial 

dos alunos da turma, de forma a implementar atempadamente medidas de apoio 

e sucesso escolar nas disciplinas em que se verificou insucesso e 

nomeadamente discutir e identificar as dificuldades de cada aluno, podendo 

assim traçar em conjunto com os restantes professores da turma estratégias 

para que os alunos pudessem superar essas dificuldades.  

Nas reuniões de conselho de turma, fiquei a conhecer as atividades que 

iam ser realizadas ao longo do ano nas diferentes disciplinas, bem como a 

avaliação dessas mesmas atividades depois de ocorrerem, e que poderiam 

afetar a distribuição de matérias de ensino da disciplina de EF, como aconteceu 

por exemplo, numa atividade de alemão em que existiu a necessidade de 

remarcar uma avaliação.  

Estas reuniões possuíram grande destaque essencialmente por ser um 

espaço de partilha entre todos os professores da turma, permitindo assim, 

conhecer a turma nas distintas disciplinas e o seu comportamento nos contextos 

de sala de aula. Nestas reuniões pode intervir de forma ativa no processo, 

partilhando com os restantes professores a apreciação que tinha da turma e de 

cada aluno.  

As reuniões do grupo de EF, foram bastante importantes para saber como 

a disciplina de EF funciona na escola D. Dinis. Nas reuniões foram discutidos 

temas como a avaliação, o PAA, projetos, uniformidade de critérios, etc. A 
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participação neste contexto foi essencial, mesmo não intervindo tão ativamente 

como nas reuniões de conselho de turma.  

Por último, realço as reuniões que ocorreram entre o NE e a PC. Estas 

reuniões foram fundamentais para o meu desenvolvimento, essencialmente a 

nível crítico e reflexivo acerca do processo E/A. Foram várias as reuniões que 

ocorreram, geralmente realizávamos uma reunião todas as semanas e foram 

diversos os assuntos tratados nas mesmas, desde questões organizacionais, 

avaliação, planeamento, conteúdos de ensino, reflexões, etc.  

 “Este dia teve início com uma reunião entre a professora cooperante e o 

núcleo de estágio, onde foi possível discutir sobre assuntos relevantes para o 

desenvolvimento do estágio profissional” (Reflexão 6). 

“Na reunião de núcleo de estágio com a Prof.ª cooperante Manuela 

Machado, o assunto dominante foi o planeamento anual, que apesar de já ter 

sido elaborado, foi necessário acertar certos pormenores e esclarecer certas 

dúvidas que foram surgindo durante a realização do mesmo” (Diário de Bordo 

nº1). 

“Nesta reunião, o assunto dominante foi novamente as reflexões das 

aulas, mais precisamente as reflexões que realizamos da lecionação das nossas 

aulas. Começamos por analisar uma reflexão de cada elemento do núcleo e no 

decorrer dessa análise fomos discutindo aspetos que devem constar e outros 

que devemos melhorar na elaboração da mesma” (Diário de Bordo nº 5). 

“O assunto discutido na reunião foi a concretização do teste teórico, que 

foi aplicado na sexta-feira (17-11-2017).  O teste foi elaborado em núcleo de 

estágio, para ser aplicado às nossas respetivas turmas residentes. Optamos por 

elaborar apenas um teste para as três turmas para assim existir, um elo de 

ligação, que permitirá que exista uma uniformidade nas diferentes turmas” 

(Diário de Bordo nº 7). 

Para concluir, a participação nas várias e distintas reuniões permitiu-me 

discutir e refletir sobre problemas e assuntos que se tornaram fundamentais para 

o desenvolvimento do EP. Apesar da participação nos conselhos da turma 

residente, nas reuniões do departamento curricular e do grupo disciplinar ser 
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uma tarefa do EE, considero que a assiduidade nestas reuniões é essencial não 

só por ser uma forma de interação, mas, também por ser uma forma de conhecer 

melhor a escola, a disciplina de EF e os alunos, conhecimento esse essencial 

para a nossa atividade.  

 

4.3. Área 3: Desenvolvimento Profissional  
 

A área 3 segundo as Normas Orientadores do EP (p. 7)14, “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 colaboração e a 

abertura à inovação”.  

Esta área tem como objetivo que o EE, perceba a necessidade do 

desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das condições e do 

exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos que 

proporcionem o desenvolvimento profissional. O EE deve assim, investigar a sua 

atividade em toda a sua abrangência (criar hábitos de 

investigação/reflexão/ação) (p.7). 

  

                                                           
14 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básico e secundário. Matos, Z. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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4.3.1. Avaliação Sociométrica e de Perceção Sociométrica 

Avaliação sociométrica e de perceção sociométrica: conhecer e saber 

aplicar o teste sociométrico e de perceção sociométrica, enquanto ferramentas 

de informação pedagógica; 

Resumo  

As relações entre as crianças são fundamentais para o desenvolvimento da 

criança como pessoa, assim sendo, é importante para o educador ter à sua 

disposição um utensílio suscetível de fornecer-lhe indicações sobre a vida dos 

grupos que educa. A investigação Sociométrica e de Perceção Sociométrica, 

fornece indicações sobre a vida interna dos grupos, assim como a posição e o 

papel de cada indivíduo nesse grupo, num determinado momento. O estudo tem 

como objetivo, conhecer a aplicar o teste sociométrico e de perceção 

sociométrica, enquanto ferramenta de informação pedagógica e 

consecutivamente, conhecer mais profundamente os alunos do 10ºC. A turma 

participante foi constituída por 26 alunos e os instrumentos utilizados para a 

recolha da informação foram dois questionários (Teste sociométrico e Teste de 

perceção sociométrica). Cada teste aplicado continha 6 questões, composto por 

questões preferência e de rejeição. Para a análise dos resultados utilizei a matriz 

sociométrica, que contém todas as informações dos questionários de uma 

maneira ordenada e, posteriormente criei o sociograma de grupo, onde mostra 

a posição sociométrica de cada criança e principalmente as relações 

sociométricas dominantes no grupo. Com a análise da informação verifica-se 

que existe uma interação entre géneros existindo apenas algumas exceções em 

determinados critérios. Observar-se que não existe subgrupos perfeitamente 

formados na turma, e que os alunos mais aceites da turma são os que 

apresentam os melhores resultados na disciplina de Educação Física. Conclui-

se, portanto, que um estudo desta envergadura é essencial para uma melhor 

compreensão da turma. Enquanto adultos a trabalhar com 

crianças/adolescentes, temos de ter consciência que estamos frequentemente a 

organizar grupos sociais e oportunidades de contacto social entre os alunos.  

Palavras-Chave: Teste Sociométrico; Testes de Perceção Sociométrica; Matriz 

Sociométrica; Sociograma de Grupo; Posição Sociométrica. 
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Abstract 

Relationships between children are fundamental for their development as person; 

therefore, it’s important for the educator to have at his disposal a utensil capable 

of giving him indications about the life of the groups he is educating. The 

Sociometric and the Sociometric Perception investigations provide indications on 

the internal life of the groups, as well as the position and the role of each individual 

on that group, at a certain moment. The investigation has as objective, to know 

and to apply the sociometric and the sociomentric perception tests as 

informational pedagogic tool and, consequently, getting to know profoundly the 

students of the 10thC. The participant class was constituted by 26 students and 

the used tools to collect the information were two surveys (Sociometric Test and 

Sociometric Perception Test). Each applied test had 6 questions, either 

preferential or rejection questions. To analyse the results, I used the sociometric 

matrix that contains all the surveys information in an orderly way and, afterwards, 

I created the group sociogram, where it shows the sociometric position of each 

child and specifically the dominant sociometric relationships in the group. The 

analysis of the information allows verifying that there is an interaction between 

genres, although with some exceptions in certain criteria. We can see that there 

isn’t subgroups perfectly formed in the class, and that the students more accepted 

are the ones that present better grades in Physical Education. Therefore, we can 

conclude this study is important to obtain a better comprehension of the class. As 

adults working with children/teenagers, we must be aware that we are often 

organizing social groups and opportunities of social contact between the 

students.  

 

Keywords: Sociometric Test; Sociometric Perception Tests; Sociometric Matrix; 

Group Sociogram; Sociometric Position.   
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Introdução 

Todos os professores sabem que existem turmas bastante distintas, umas 

entusiastas, trabalhadoras, faladoras, turmas distraídas, turmas em conflitos 

incessantes, turmas em que se pode dar mais facilmente um ar amigável, etc. 

(Bastin, 1966). Assim sendo, torna-se imprescindível conhecer as turmas a quem 

lecionamos aulas, nomeadamente cada aluno em particular.  

Northway & Weld (1957), referem que os professores a trabalhar no meio 

de um grupo de crianças, dão conta que de algo de vital acontece à volta, mas 

não são papazes de decifrar o seu significado. Por vezes, os educadores 

pressentem que vão surgir nas suas turmas certas modificações interpessoais, 

pequenas sociedades, pequenos grupos concentrados num chefe que nem 

sempre é aquele que parecia sê-lo. Assim sendo, os educadores são levados, 

dia a dia, a encontrar-se e a realizar contatos frequentes com grupos que deviam 

conhecer bem, para exercerem sobre eles uma ação eficaz, mas que conhecem 

mal (Bastin, 1966). 

Porém, conhecer os alunos não é fácil. Esta dificuldade é comprovada por 

Bastin (1966) através de um estudo realizado a professores, onde se pretendia 

que estes após três meses de aulas, conseguissem através da observação, 

referir as crianças populares, as isoladas, as excluídas, as amizades e os 

subgrupos das turmas em que ensinam. Simultaneamente, submeteram os 

alunos ao questionário sociométrico.  

A experiência mostrou as dificuldades dos professores para discernir as 

inter-relações que unem os alunos duma turma e descobrir as características 

sociais das crianças que vêem todos os dias. Ficou inclusive comprovado que 

em alguns casos, os professores se revelam totalmente incapazes de consegui-

lo, e inclusivamente os julgamentos que apresentam são contrários ao que se 

verifica no teste sociométrico.  

Sendo assim, é bastante interessante e importante, para o educador ter à 

sua disposição um utensílio suscetível de fornecer-lhe indicações sobre a vida 

dos grupos que educa (Bastin, 1966). O teste sociométrico permite isso mesmo, 

conhecer a vida interna dos grupos, assim como a posição social e o papel de 

cada indivíduo nesses grupos. 
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Enquadramento Teórico  

No enquadramento teórico encontramos uma revisão da literatura, com 

pontos fundamentais e essenciais para o exercício investigativo. Seguidamente 

serão desenvolvidos temas como, as relações entre os grupos, uma explicação 

detalhada sobre o que é o Teste Sociométrico e de Perceção Sociométrica, 

nomeadamente que informações podemos obter através desta avaliação e por 

último, o que me levou a saber aplicar a avaliação Sociométrica e de Perceção 

Sociométrica enquanto ferramentas de informação pedagógica na turma do 

10ºC.  

 

Relações entre grupos  

As relações entre os estudantes podem influenciar, muito 

significativamente, o ambiente de aprendizagem. As relações entre pares 

“transporta diversos riscos emocionais nomeadamente pelas críticas dos 

colegas” (Portman, 1995, citado por Rosado & Ferreira, 2011, p.191). 

A relação entre os pares, pode ser percebida como hostil ou amigável, 

bem como competitiva ou colaborativa, devendo os professores procurar 

desenhar ambientes nos quais as relações entre os estudantes envolvam “ 

comunicação efetiva (ambientes onde as ideias são verbalizadas com facilidade 

e os membros do grupo estão atentos aos outros, aceitam as ideia dos outros e 

são influenciados por eles), interações amigáveis, prestáveis e com baixos níveis 

de conflitualidade e obstrução (os membros estão satisfeitos com o grupo e com 

as soluções que emergem, procurando-se ganhar o respeito dos colegas e 

sentindo obrigações em relação a estes)” (Rosado & Ferreira, 2011, p.191).  

Conseguindo este tipo de ambiente, tendo a existir uma maior 

coordenação de esforços, maior divisão de tarefas e orientação mais clara, uma 

maior aceitação e um maior acordo em relação às ideias dos outros e aos outros 

(Rosado & Ferreira, 2011, p.191). A otimização do ambiente relacional deve 

estender-se a outros espaços que não, estritamente, os da sala de aula.  
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Teste Sociométrico e de Perceção Sociométrica 

As relações entre as crianças são um ingrediente básico para o 

desenvolvimento da criança como pessoa. Cada vez mais, os professores têm 

consciência de que existem turmas completamente distintas, bem como alunos 

diferentes. Tendo em conta esta variedade, o professor, no processo educativo, 

deverá conhecer bem o grupo de alunos com quem lida tendo em vista o sucesso 

do processo ensino-aprendizagem  

O teste sociométrico não trata dos aspetos de comportamento social 

normalmente focados, tais como a cooperação, agressão e submissão. Na 

realidade, ele vai ao centro da questão: as relações entre as crianças (Northway 

& Weld, 1957). Este teste é capaz de fornecer indicações sobre a vida interna 

dos grupos, assim como a posição e o papel de cada indivíduo nesse grupo. 

“Um teste sociométrico consiste muito simplesmente em pedir a cada 

membro de um grupo que indique as pessoas com quem gostaria de se associar 

em diversas situações” (Northway & Weld, 1957, p.11). Este teste dá a todas e 

a cada criança a oportunidade de nos dizer com quem gosta de brincar, trabalhar 

ou estar em determinada situação (Northway & Weld, 1957). 

O teste de Perceção Sociométrica é um ramo do teste sociométrico, que 

nasceu da necessidade de examinar o estatuto sociométrico, segundo outra 

perspetiva. Nenhum comportamento interpessoal pode ser entendido, sem o 

conhecimento da maneira como a relação é percebida pelas pessoas implicadas, 

pois, o individuo colocado num grupo, age e reage, não segundo o seu estatuto 

sociométrico real, mas segundo a posição social que julga ser a sua, segundo a 

perceção que tem dos laços que o unem aos outros (Bastin, 1966). 

Em suma, o teste de perceção sociométrica é uma espécie de introversão 

do teste sociométrico, consiste em pedir, a cada indivíduo, que tente adivinhar 

quem o escolheu e quem o rejeitou (Bastin, 1966). 

 

Quais as informações que a avaliação fornece  

O teste sociométrico e de perceção sociométrica é simples de aplicar e é 

fácil de realizar o apuramento dos resultados e, por seu intermédio, perceber 
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muitas coisas acerca das crianças, que nos, ajudarão no nosso trabalho com 

elas (Northway & Weld, 1957). 

Primeiro, contando o número de vezes que uma criança é escolhida, 

podemos descobrir em que grau é que ela é aceite pelos outros membros do 

grupo. A isto chamamos posição sociométrica.  

Segundo, podemos saber quais são os maiores amigos de cada criança. 

Podemos verificar se ela tem um grande número de amigos diferentes ou 

pequeno número de amigos e se as crianças que ela considera os seus amigos 

são os que também gostam dela.  

Terceiro, o teste sociométrico revela a estrutura do grupo como um todo. 

Com os resultados verificamos se existe pequenos grupos mais ou menos 

fechados ou se há uma integração perfeita.  

E quarto, se aplicarmos os testes sociométrico em alturas diferentes, 

podemos ver de que maneira a estrutura do grupo, a posição sociométrica e as 

relações pessoais têm evoluído e se existem alterações (Northway & Weld, 

1957). 

Além de darem estas informações, os testes sociométricos podem ser 

usados de muitas outras maneiras. Podemos querer saber se as crianças que 

trabalham afincadamente na escola são ou não bem aceites pelos seus 

companheiros ou se as crianças que os professores consideram mais bem-

adaptadas são aquelas de quem as outras gostam mais (Northway & Weld, 

1957). 

 

A escolha da Sociometria  

A realização do estudo sociométrico prende-se com a necessidade de 

perceber a turma enquanto grupo, e cada aluno enquanto elemento desse grupo. 

Se, por um lado, é importante conhecer as estratégias de ensino que auxiliem o 

sucesso educativo, por outro lado, a presença de informações ao nível das 

relações entre a turma, será um ponto importante na melhoria da competência 

profissional.  
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No decorrer da lecionação das aulas à turma do 10ºC, verifiquei que 

apesar de não existir a meu ver, alunos totalmente isolados ou excluídos, existia 

sim alunos que só se davam com determinados alunos, o que colocava 

dificuldades na realização das situações de aprendizagem pois, em todas as 

aulas os alunos trabalhavam em grupo/equipas de trabalho e a relação entre 

eles é fundamental para o sucesso tanto individual como de grupo. Tomando 

consciência desta questão, achei importantíssimo conhecer as relações dos 

alunos enquanto turma, para assim poder melhorar o clima de aprendizagem.  

Na turma, era notório a presença de um líder, ou seja, quem via a turma 

de fora, verificava que existia um aluno que tentava constantemente liderar a 

turma mas, diversas vezes pela negativa, apresentando comportamentos que 

prejudicavam o decurso da aula. Com a aplicação do teste sociométrico e de 

perceção sociométrica, pretendi perceber se realmente os colegas o viam como 

um líder, ou se pelo contrário o rejeitavam, ou se o consideravam indiferente. 

Esta curiosidade de perceber se este aluno era visto como um líder positivo ou 

negativo para os colegas, advém de algumas situações que decorreram durante 

as aulas, algumas delas presentes nos excertos de reflexões descritas abaixo.  

O conteúdo das reflexões seguintes ilustra alguns acontecimentos que 

decorreram durantes a lecionação das aulas, relativamente ao relacionamento 

entre os alunos da turma, acontecimentos esses que me fizeram realizar o 

estudo sociométrico e de perceção sociométrico: 

 “No decorrer destas últimas aulas, tenho verificado algum isolamento ou 

rejeição por parte dos colegas de turma perante a aluna DP. Ainda não consegui 

perceber se é a aluna que opta por se isolar dos colegas ou se existe algum tipo 

de rejeição por parte dos restantes membros da turma perante esta aluna” 

(Reflexão 22). 

“A aluna DP na explicação dos elementos gímnicos exercitados nesta 

aula, mostrou vontade e disponibilidade para demonstrar os elementos e expor-

se perante a turma, apesar de apresentar algumas dificuldades. Apesar deste à-

vontade verifiquei que durante a aula, a mesma aluna encontrava-se bastante 

reticente em realizar os elementos juntamente com o seu grupo de trabalho” 

(Reflexão 25). 
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“No segundo exercício da aula, numa situação de 3x3 (cooperação) de 

voleibol, existiu uma situação um pouco preocupante entre a aluna MB e o aluno 

DS3. Os dois alunos encontravam-se na mesma equipa e, verifiquei que existia 

conflito entre eles, pois o aluno DS3 estava constantemente a criticar a colega 

de equipa” (Reflexão 33). 

“Nestas primeiras aulas do segundo período verifiquei mudanças no 

comportamento do aluno DS3. O aluno encontra-se bastante mais calmo, não 

querendo chamar tanto à atenção, como acontecia no primeiro período, 

cumprindo mais facilmente as regras da aula. Este facto deve-se 

essencialmente, na minha opinião, à entrada dos novos alunos na turma, o aluno 

FM e a aluna IA, que lhe vieram roubar um pouco o protagonismo e atenção dos 

colegas” (Reflexão 36). 

“No final da aula, recolhi a folha das equipas de andebol com o nome, 

hino, cor e capitão de equipa. Após isso, alguns alunos demostraram algum 

descontentamento relativamente à escolha dos capitais de equipa.  A equipa A, 

demonstrou insatisfação perante o seu capitão de equipa mais precisamente 

sobre o aluno DS3, pois este autonomeou-se capitão e maior parte dos membros 

da equipa não o queriam como capitão (…). O contrário aconteceu na equipa C, 

cujo capitão de equipa é o JM. Este aluno não queria ser capitão de equipa mas, 

todos os elementos da respetiva equipa o elegeram” (Reflexão 47). 

Conhecer as relações entre os alunos é hoje em dia, uma ferramenta 

bastante útil para o professor de educação física. As informações que este teste 

fornece, tornam-se proveitosas no planeamento, realização do processo de 

ensino-aprendizagem em cada aula.  

 

Objetivos  

O objetivo geral deste estudo é conhecer a aplicar o teste sociométrico e 

de perceção sociométrica, enquanto ferramentas de informação pedagógica.  

Em relação aos objetivos específicos estes centram-se:  

▪ Conhecer mais profundamente os alunos do 10ºC através da 

avaliação sociométrica e de perceção sociométrica. 
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▪ Conhecer as relações entre os alunos da turma; 

▪ Conhecer o estatuto dos membros da turma; 

▪ Utilizar as informações obtidas no processo ensino-aprendizagem. 

 

Metodologia e Procedimentos  

Turma Participante  

O presente estudo contou com a participação da turma do 10º C da escola 

EBSDD, do ano letivo 2017-2018, constituída por 27 alunos. Apesar da 

constituição da turma ser de 27 alunos apenas faziam parte da amostra os 

alunos que se encontravam inscritos na disciplina de Educação Física sendo um 

total de 26 alunos. Nos alunos inquiridos contei com a participação de 19 

elementos do sexo feminino e 7 do sexo masculino, com idades compreendidas 

entre os 14 e os 17 anos, existindo maioritariamente alunos com 15 anos.  

 

Instrumentos  

Os instrumentos utilizados para a recolha de dados foram dois 

questionários (Teste sociométrico e Teste de perceção sociométrica, consultar 

anexo I), elaborados pelo núcleo de estágio 2017-2018 da escola EBSDD com 

a colaboração e validação da professora cooperante (Manuela Machado), e da 

professora orientadora (Zélia Matos).  

Na elaboração dos dois questionários tivemos em atenção as sugestões 

efetuadas por Northway & Weld (1957) mais precisamente a utilização de três 

critérios e três escolhas, e a utilização de critérios realistas e que incluem uma 

série de situações tiradas da experiência real das crianças. 

O material utilizado para a aplicação do teste sociométrico foi uma folha 

contendo na página de rosto seis questões e na página posterior outras seis 

questões. A página de rosto dispunha de um espaço, na parte superior, para que 

a criança anotasse o nome, dado que foi posteriormente codificado apenas com 

as iniciais do nome próprio de cada criança. 
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Cada teste aplicado é composto por questões preferência e questões de 

rejeição, onde era pedido a cada aluno da turma para indicar o nome dos colegas 

da turma (primeiro/ último nome) com quem gostaria ou não de se associar em 

diversas situações por ordem decrescente de preferência.  

 
Condições de aplicação   

A aplicação dos testes ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2018, no início 

da aula de Educação Física na sala de ginástica, simultaneamente a todos os 

membros da turma presentes. Na recolha dos dados tive em atenção as 

sugestões realizadas por Northway & Weld (1957, p.31-32): dar as instruções 

duma maneira clara e elucidativa para que os alunos vejam qual o sentido das 

perguntas e não pensem que elas não vêm a propósito; repetir as perguntas só 

uma vez; incluir no mesmo teste só os alunos que estiverem disponíveis dentro 

do período de uma semana; e utilizar os resultados para fins práticos e dar a 

conhecer aos alunos que foram tomadas a sério.  

No dia da aplicação dos testes não estiveram presentes três alunos, dois 

deles realizaram o preenchimento dos testes no dia 28 de fevereiro e o outro 

aluno não preencheu os testes pois, a sua ausência foi durante mais de uma 

semana.  

 

Metodologia de análise  

Após a aplicação do teste sociométrico e do teste de perceção sociometria 

a cada um dos alunos, a tarefa seguinte foi organizar os resultados. As respostas 

foram organizadas numa matriz sociométrica (anexo II), que consiste num 

quadro de dupla entrada, no qual cada um dos alunos corresponde a uma linha 

e uma coluna. Na linha são registadas as escolhas/rejeições feitas pelo aluno e 

na coluna as escolhas/rejeições de que foi alvo. 

Posteriormente foi realizada a contagem do número de escolhas feitas 

pelo aluno, assim como do número de vezes que este foi escolhido, em cada 

uma das perguntas. Com base na contagem dos valores totais calcula-se o 

índice de posição sociométrica (IPS). O IPS irá variar entre zero e 20 ou mais. A 
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tabela seguinte ilustra como é efetuada a classificação (Northway & Weld, 1957, 

p.42): 

Tabela 5:Índice de Posição Sociométrica 

Índice de Posição Sociométrica 

15 ou mais Muito acima da probabilidade  

10 a 14 Acima da probabilidade  

9 Média ou probabilidade  

8 a 4 Abaixo da probabilidade  

3 ou menos Muito abaixo da probabilidade  

 

Realizei igualmente a contagem do número de alunos diferentes que cada 

aluno escolhe, e as escolhas recíprocas, ou seja, um aluno pode escolher outro 

que também o escolha a ele e a existência ou não se subgrupos e grupinhos 

fechados.  

A matriz sociométrica contém, todas as informações que se obtiveram nos 

questionários de uma maneira ordenada. Por meio dela pode-se apreciar toda a 

estrutura sociométrica da turma (Northway & Weld, 1957). Ela constitui a fonte 

de todas as indicações necessárias para fins práticos ou de investigação. 

Apesar da informação estar toda representada em forma de tabela na 

matriz sociométrica, por vezes, percebem-se melhor os resultados se forem  

apresentados duma maneira visual, sem ser em tabela. A informação contida na 

matriz sociométrica foi utilizada e apresentada graficamente. 

Sendo assim, utilizei a sociograma de grupo mais precisamente o 

sociograma em círculo, pois mostra a posição sociométrica de cada criança em 

relação à de todas as outras crianças do grupo, e principalmente as relações 

sociométricas dominantes no grupo (Northway & Weld, 1957). Olhando para ele, 

vemos rapidamente quais as crianças que ficam de fora, quais são os chefes e 

quais as que ocupam uma posição média. Saltam à vista as escolhas recíprocas 

e os grupinhos. Desta forma é mais fácil conseguir interpretar e perceber as 

posições de todos os alunos em relação ao resto da turma. Estes sociogramas 

foram feitos para ambas as rejeições e preferências. 
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Um grupo social é formado por indivíduos que têm, por assim dizer, 

potenciais sociais diferentes, e cada um deles tem o seu lugar próprio no grupo 

(Northway & Weld, 1957). 

 

Resultados  

Neste ponto serão apresentados os resultados recolhidos e tratados, 

através da matriz sociométrica e o sociograma de cada grupo: Grupo A= 

“Preferências”; Grupo B= “Rejeições”; Grupo C= “Perceção das preferências”; e 

Grupo D= “Perceção das rejeições”.  
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Grupo A – “Preferências”  

Na matriz sociométrica do grupo A – “Preferências” (tabela 6), encontramos todas as informações relacionadas com os 

seguintes perguntas: Quem convidavas para a tua festa de aniversário?; Com quem gostavas de passar o intervalo?; Se fosses 

numa visita de estudo quem convidavas para ir sentado ao teu lado no autocarro? 

N= 26

Rapazes= 7

Raparigas= 19

Critérios = 3

DS1 110 231 002 003 320 9 5

DS2 212 121 333 9 3

DS3 232 020 010 301 003 100 9 6

FM 021 300 113 232 9 4

JM 020 010 301 200 032 100 003 9 7

NP 103 211 002 300 020 030 9 6

PS 200 122 003 310 030 001 9 6

AG1 020 310 101 203 032 9 5

AA 003 232 111 320 9 4

AC 222 111 303 030 9 4

AG2 020 030 112 201 003 300 9 6

AV 003 212 020 330 101 9 5

BS 0 0

CG 222 333 111 9 3

DP 230 110 020 300 001 002 003 9 7

DM 300 020 003 002 200 030 111 9 7

EG 030 303 112 221 9 4

FM 030 211 122 303 9 4

FR 030 010 201 100 003 020 300 002 9 8

IA 020 111 030 303 202 9 5

ID 121 033 310 202 9 4

LL 333 111 222 9 3

MO 222 300 103 030 011 9 5

MB 222 111 303 8 3

MM 222 111 333 9 3

TM 302 230 020 003 010 101 9 6

T. Critério 110 122 223 001 774 221 121 464 224 632 354 656 000 223 112 476 211 342 835 343 234 233 625 433 223 123

Totais  Combinados 2 5 7 1 18 5 4 14 8 11 12 17 0 7 4 17 4 9 16 10 9 8 13 10 7 6

Nº dos que escolhem 2 3 4 1 9 3 2 7 4 7 7 9 0 4 2 8 2 6 9 5 5 4 7 5 4 4
F
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A
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Grupo A= Preferências

Tabela 6: Matriz Sociométrica Grupo A - "Preferências" 
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No sociograma das preferências recíprocas (figura 5), encontramos no 

centro os alunos “populares” e, no círculo exterior ou fora do círculo os alunos 

“isolados”.  

Atendendo aos resultados apresentados tanto na matriz sociométrica 

como no sociograma de grupo, é possível verificar que os alunos preferidos da 

turma, que foram mais vezes escolhidos pelos colegas são: JM 18 vezes 

escolhido por 9 colegas diferentes, FR 16 vezes escolhida por 9 colegas 

diferentes, DM 17 vezes escolhida por 8 colegas diferentes e, AV 17 vezes 

escolhida por 9 colegas diferentes.  

No círculo exterior e fora dos círculos encontramos os alunos menos 

preferidos, que foram obviamente menos escolhidos pelos colegas. Entre estes 

alunos ressalto o FM escolhido 1 vez, DS1 escolhido 2 vezes e a BS escolhida 

1 vez.  

Eis, para o grupo A – “Preferências”, a lista das preferências totalmente 

recíprocas: AV-AG2; ID-AA; CG-EG; LL-DM; LL-FM.  

Figura 3: Sociograma Grupo A – “Preferências” 
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Grupo B – “Rejeições” 

Na matriz sociométrica do grupo B – “Rejeições” (tabela 7), encontramos todas as informações relacionadas com os seguintes 

perguntas: Quem não convidavas para a tua festa de aniversário?; Com quem não gostavas de passar o intervalo?; Se fosses numa 

visita de estudo quem não convidavas para ir sentado ao teu lado no autocarro? 

 

 
Grupo B = Rejeições 

N = 26

Rapazes = 7

Raparigas = 19

Critérios = 3

DS1 010 030 003 123 300 202 9 6

DS2 111 222 333 9 3

DS3 030 200 100 010 320 6 5

FM 030 001 300 003 112 220 9 6

JM 003 300 030 010 200 002 100 001 020 9 9

NP 103 030 302 221 010 9 5

PS 230 311 120 002 003 9 5

AG1 131 213 322 9 3

AA 001 030 122 210 303 9 5

AC 111 220 003 330 002 9 5

AG2 021 100 202 010 030 303 9 6

AV 231 122 013 300 9 4

BS 0 0

CG 100 030 002 303 220 011 9 6

DP 030 300 001 010 003 100 020 200 002 9 9

DM 333 111 222 9 3

EG 110 030 300 220 6 4

FM 202 020 313 131 9 4

FR 001 010 003 220 132 300 9 6

IA 222 111 333 9 3

ID 003 002 230 110 320 001 9 6

LL 323 200 002 111 030 9 5

MO 002 111 220 333 9 4

MB 033 112 221 8 3

MM 303 020 232 121 9 4

TM 200 133 311 022 9 4

Totais Critério

336 342 222 122 000 543 452 001 121 110 001 000 102 985

13 

15 

12 000

12 

11 

10 000 112 324 021 445 201 221 653 123

Totais Combinados 12 9 6 5 0 12 11 1 4 2 1 0 3 22 40 0 33 0 4 9 3 13 3 5 14 6

Nº dos que escolhem 7 6 4 3 0 6 6 1 4 2 1 0 3 12 18 0 15 0 4 5 3 6 2 3 8 4
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Tabela 7: Matriz Sociométrica Grupo B - "Rejeições" 
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Figura 4: Sociograma Grupo B – “Rejeições” 

 

No sociograma das rejeições recíprocas (figura 6), encontramos no centro 

os alunos “mais rejeitados” e no círculo exterior ou fora do círculo os alunos que 

não são rejeitados ou que são pouco rejeitados pelos colegas. 

No que concerne aos resultados apresentados anteriormente tanto na 

matriz sociométrica como no sociograma de grupo das “rejeições”, é possível 

verificar que os alunos mais rejeitados da turma são: CG 22 vezes rejeitada por 

12 colegas diferentes, DP 40 vezes rejeitada por 18 colegas diferentes e, EG 33 

vezes rejeitada por 15 colegas diferentes.  

No círculo exterior e fora dos círculos encontramos os alunos menos 

rejeitados. Entre estes alunos saliento o JM rejeitado 0 vez, DM, AV e FM 

rejeitadas 0 vezes, AG1 e AG2 rejeitadas 1 vez e, AC rejeitada 2 vezes.  

Eis, para o grupo B – “Rejeições”, a lista das rejeições totalmente 

recíprocas: LL-IA.  



 

133 
 

Grupo C – “Perceção das Preferências” 

Na matriz sociométrica do grupo C – “Perceção das Preferências” (tabela 8), encontramos todas as informações relacionadas 

com os seguintes perguntas: Qual dos teus colegas pensas que te convidava para a sua festa de aniversário?; Qual dos teus colegas 

pensas que gostava de passar o intervalo contigo?; Se fosses numa visita de estudo qual dos teus colegas pensas que te convidava 

para ires sentado ao seu lado no autocarro? 

 
Grupo C = Perceção

das Preferências

N = 26

Rapazes = 7

Raparigas = 19

Critérios = 3

DS1 003 110 021 200 032 8 5

DS2 221 112 333 9 3

DS3 010 001 030 020 003 002 200 100 300 9 9

FM 231 003 120 312 9 4

JM 030 010 321 003 002 100 200 9 7

NP 012 221 103 300 030 9 5

PS 122 030 003 300 001 010 200 9 7

AG1 220 300 112 033 001 9 5

AA 333 111 222 9 3

AC 222 111 333 9 3

AG2 133 012 001 020 300 200 9 6

AV 311 030 002 220 103 9 5

BS 0 0

CG 121 213 300 032 9 4

DP 003 010 320 200 031 102 9 6

DM 003 020 300 200 030 112 001 9 7

EG 030 303 211 122 9 4

FM 320 211 030 103 002 9 5

FR 300 101 200 030 020 003 012 9 7

IA 101 020 213 332 9 4

ID 111 023 300 232 9 4

LL 211 123 003 030 8 4

MO 100 300 202 020 030 011 003 9 7

MB 222 111 303 8 3

MM 030 300 012 121 203 9 5

TM 302 220 001 013 130 9 5

Totais Critério 121 143 222 000 335 113 011 533 333 431 352 645 200 254 113 367 122 752

10    

3      

3    233 343 213 433 344 233 236

Totais Combinados 4 8 6 0 11 5 2 11 9 8 10 15 2 11 5 16 5 14 16 8 10 6 10 11 8 11

Nº dos que escolhem 2 5 2 0 7 3 1 7 5 5 5 7 2 7 3 9 3 10 10 3 6 3 5 5 4 8
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Tabela 8: Matriz Sociométrica Grupo C - "Perceção das Preferências" 
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No sociograma de reciprocidade de escolhas relativo à perceção das 

preferências (figura 7), encontramos no centro os alunos “populares” e, no círculo 

exterior ou fora do círculo os alunos “isolados”. 

Atendendo aos resultados apresentados tanto na matriz sociométrica 

como no sociograma de grupo da “perceção das preferências”, é possível 

verificar que os alunos preferidos da turma, ou seja, aqueles alunos que os 

colegas de turma acham que os escolheram nas diversas situações são: FR 16 

vezes escolhida por 10 colegas diferentes, DM 16 vezes escolhida por 9 colegas 

diferentes e, AV 15 vezes escolhida por 7 colegas diferentes.  

No círculo exterior e fora dos círculos encontramos os alunos menos 

preferidos, aqueles que os colegas de turma acham que nunca ou poucas vezes 

foram escolhidos por eles. Entre estes alunos ressalto o FM escolhido 0 vez, PS 

escolhido 2 vezes e a BS escolhida 2 vez.  

Eis, para o grupo C – “Perceção das Preferências”, a lista das seleções 

totalmente recíprocas: AV-AG1; ID-AA; MB-AA; LL-DM; MB-ID.  

Figura 5: Sociograma Grupo C – “Perceção das Preferências” 
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Grupo D – “Perceção das Rejeições” 

Na matriz sociométrica do grupo D – “Perceção das Rejeições” (tabela 9), encontramos todas as informações relacionadas 

com os seguintes perguntas: Qual dos teus colegas pensas que não te convidava para a sua festa de aniversário?; Qual dos teus 

colegas pensas que não gostava de passar o intervalo contigo?; Se fosses numa visita de estudo qual dos teus colegas pensas que 

não te convidava para ires sentado ao seu lado no autocarro? 

 
Grupo D = Perceção

das Rejeições

N = 26

Rapazes = 7

Raparigas = 19

Critéios = 3

DS1 031 020 200 012 100 303 9 6

DS2 022 200 033 110 001 300 9 6

DS3 110 300 022 201 033 9 5

FM 003 222 300 111 030 9 5

JM 002 320 200 030 003 100 010 001 9 8

NP 111 200 300 030 023 003 9 6

PS 313 020 001 100 232 9 5

AG1 001 330 122 213 9 4

AA 131 303 010 222 9 4

AC 111 233 020 302 9 4

AG2 003 002 020 001 100 010 030 300 200 9 9

AV 222 111 333 9 3

BS 0 0

CG 011 020 100 030 200 003 302 9 7

DP 020 003 001 010 100 300 002 200 030 9 9

DM 020 010 032 301 103 200 9 6

EG 003 122 330 211 9 4

FM 111 033 022 300 200 9 5

FR 200 310 130 001 020 003 002 9 7

IA 022 100 003 311 130 9 5

ID 002 001 130 013 220 8 5

LL 132 300 211 023 9 4

MO 332 003 111 020 200 9 5

MB 303 101 202 6 3

MM 333 222 111 9 3

TM 010 020 300 002 030 001 100 200 8 8

Totais Critério 469 112 233 234 000 697 797 112 221 621 210 011 110 567 323 001 466 001 421 422 214 344 100 542 534 433

Totais Combinados 19 4 8 9 0 22 23 4 5 9 3 2 2 18 8 1 16 1 7 8 7 11 1 11 12 10

Nº dos que escolhem 11 3 3 7 0 12 10 4 5 7 3 1 2 10 5 1 9 1 5 5 7 6 1 7 7 5
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Tabela 9: Matriz Sociométrica Grupo D - "Perceção das Rejeições" 
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No sociograma de reciprocidade relativo à perceção das rejeições (figura 

8), encontramos no centro os alunos “mais rejeitados”.  

No que concerne aos resultados apresentados anteriormente tanto na 

matriz sociométrica como no sociograma de grupo da “perceção das rejeições”, 

é possível verificar que os alunos mais rejeitados da turma, aqueles que os 

colegas acham que foram rejeitados por eles são: DS1 19 vezes rejeitado por 11 

colegas diferentes, NP 22 vezes rejeitado por 12 colegas diferentes, PS 23 vezes 

rejeitado por 10 colegas diferentes, CG 18 vezes rejeitada por 10 colegas 

diferentes e, EG 16 vezes rejeitada por 9 colegas diferentes.  

No círculo exterior e fora dos círculos encontramos os alunos menos 

rejeitados, os alunos que os colegas de turma acham que não os rejeitaram. 

Entre estes alunos saliento o JM rejeitado 0 vez, MO, DM e FM rejeitadas 1 vez 

e, BS e AV rejeitadas 2 vezes.  

Eis, para o grupo D – “Perceção das Rejeições”, a lista das seleções 

totalmente recíprocas: MM-EG.  

 

 

Figura 6: Sociograma Grupo D– “Perceção das Rejeições” 
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Seguidamente é apresentado a distribuição dos alunos pelos 4 índice 

medidos: “Preferências”; “Rejeições”; “Perceção das preferências”; e “Perceção 

das rejeições” (tabela 10).  

 Os alunos são classificados pelo índice de posição sociométrica (tabela 

1), através dos resultados obtidos nos totais combinados alcançados em cada 

grupo de questões. Os totais combinados, caracteriza-se por ser o total das três 

somas de cada coluna (totais critérios).
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Tabela 10: Índice de Posição Sociométrica de cada Aluno 

Índice de Posição Sociométrica de cada Aluno 

Índices 

Muito abaixo da 

probabilidade 

(3 ou menos) 

Abaixo da probabilidade 

(4 a 8) 

Média ou 

probabilidade 

(9) 

Acima da probabilidade 

(10 a 14) 

Muito acima da 

probabilidade 

(15 ou mais) 

Número de 

preferências 

recebidas 

3 Alunos 11 Alunos 2 Alunos 6 Alunos 4 Alunos 

DS1=2; FM=1  ; BS=0. DS2=5; DS3=7; NP=5; 

PS=4; AA=8; CG=7; DP=4; 

EG=4; LL=8; MM=7; TM=6. 

FM= 9; ID=9.  AG1=14; AC=11; AG2=12; 

IA=10; MO=13; MB=10. 

JM=18; AV=17; 

DM=17; FR=16. 

Número de rejeições 

recebidas 

10 Alunos 6 Alunos 2 Alunos 5 Alunos 3 Alunos 

JM=0; AG1=1; AC=2; 

AG2=1; AV=0; BS=3; 

DM=0; FM=0; ID=3; MO=3. 

DS3=6; FM=5; AA=4; 

FR=4; MB=5; TM=6. 

DS2=9; IA=9. DS1=12; NP=12; PS=11; 

LL=13; MM=14. 

CG=22; DP=40; 

EG=33. 

Número de alunos 

que se julgam 

escolhidos pelo 

visado 

3 Alunos 10 Alunos 1 Aluno 9 Alunos 3 Alunos 

FM=0; PS=2; BS=2. DS1=4; DS2=8; DS3=6; 

NP=5; AC=8; DP=5; EG=5; 

IA=8; LL=6; MM=8. 

AA=9. JM=11; AG1=11; AG2=10; 

CG=11; FM=14; ID=10; 

MO=10; MB=11; TM=11. 

AV=15; DM=16; 

FR=16. 

Número de alunos 

que se julgam 

rejeitados pelo 

visado 

7 Alunos 8 Alunos 2 Alunos 4 Alunos 5 Alunos 

JM=0; AG2=3; AV=2; 

BS=2; DM=1; FM=1; 

MO=1. 

DS2=4; DS3=8; AG1=4; 

AA=5; DP=8; FR=7; IA=8; 

ID=7. 

FM=9; AC=9. LL=11; MB=11; MM=12; 

TM=10. 

DS1=19; NP=22; 

PS=23; CG=18; 

EG=16. 
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Discussão dos Resultados 

O presente estudo investigou mais profundamente os alunos do 10ºC, 

através da avaliação sociométrica e de perceção sociométrica. Um dos objetivos 

específicos deste estudo, era perceber como se organizam as relações entre os 

alunos da turma. Tendo por base este objetivo, seguidamente será analisado e 

discutido os resultados relativamente à interação entre géneros, à existência ou 

não de subgrupos na turma tendo por base os diferentes critérios e, a posição 

sociométrica.  

Relativamente aos resultados recolhidos e posteriormente tratados, 

observa-se no Grupo A – “Preferências”, através da matriz sociométrica 

apresentada anteriormente, que existe uma interação entre géneros, apesar de 

se verificar que os rapazes escolhem mais vezes as raparigas e, as raparigas 

centram as suas escolhas nas raparigas. No Grupo B – “Rejeições”, confirma-se 

novamente uma interação entre géneros. Olhando para a matriz, observa-se que 

tanto os rapazes como as raparigas se rejeitam, apesar de se verificar que os 

rapazes rejeitam mais vezes o género oposto que os elementos do seu género.  

Ainda relativamente à interação entre os géneros, no Grupo C - “Perceção 

das Preferências”, vesse que os rapazes dividem as suas escolhas entre os dos 

géneros, já as raparigas acham que são essencialmente escolhidas nos 

diferentes critérios por raparigas pois, apenas uma rapariga achou que foi 

escolhida por um rapaz num dos critérios. Por último, no Grupo D - “Perceção 

das Rejeições”, verifica-se novamente uma interação entre géneros, sendo 

visível que os rapazes acham que foram mais vezes rejeitados pelo género 

oposto.  

Tendo em atenção estes resultados, constata-se que não existe uma 

barreira entre os rapazes e as raparigas, mas, chamo à atenção o facto de as 

raparigas não acharem que foram escolhidas pelos rapazes no teste de perceção 

sociométrica.  

No que diz respeito ao estatuto dos membros da turma dentro da turma, 

ou seja a posição social de cada elemento do grupo, existe nitidamente alunos 

que apresentam valores de IPS muito acima da probabilidade como o JM, AV, 

DM e FR no que diz respeito ao número de preferências recebidas. No que diz 
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respeito ao índice de rejeições, há claramente três alunos que se destacam: CG; 

DP; EG, estando bastante acima da probabilidade. 

 Em relação aos sociogramas de grupo, observar-se que não existe 

subgrupos perfeitamente formados na turma. No sociograma do Grupo A – 

“Preferências”, vesse a formação de um subgrupo entre as alunas LL, DM e FM, 

mas, não totalmente fechado. Já no Grupo C - “Perceção das Preferências”, 

observa-se um grupo entre as alunas AA, ID e MB.  

Em relação às rejeições recíprocas podemos observar que existe apenas 

uma rejeição totalmente recíproca entre as alunas LL e IA, o que demonstra um 

grande distanciamento entre esses alunos. Estes dados demonstram que a 

interação entre eles na aula pode ser conflituosa, o que deverá ser ponderado 

na formulação dos grupos de trabalho e equipas. 

Como refere Northway & Weld (1957), a posição sociométrica e o 

julgamento que fazemos acerca da popularidade das crianças podem ser 

diferentes. Alguns alunos são mais apreciados pelo grupo do que se acha, 

alguns desses alunos são bastante calmos e eficientes e estão profundamente 

integrados no grupo e da maneira mais discreta. Esta situação verificação 

claramente na turma do 10ºC. Ao analisarmos o estatuto de cada aluno da turma, 

observamos   

De forma a compreender melhor as relações entre pares, considero 

pertinente analisar o teste sociométrico não apenas através do IPS, pois este 

não indica a quantidade de alunos diferentes que preferem ou rejeitam cada 

colega de forma individual. O IPS não é esclarecedor, uma vez que um aluno da 

turma pode apresentar um IPS de valor 3, tendo sido rejeitado por 3 alunos 

diferentes ou então tendo sido rejeitado pelo mesmo aluno nas 3 diferentes 

dimensões.  

Uma análise mais aprofundada, poderá esclarecer se nestes casos os 

alunos não são apreciados em algum aspeto por diversos alunos, ou se existe 

apenas uma relação muito negativa com um só colega. Neste sentido, considero 

pertinente conhecer o número de colegas que escolhem um determinado aluno.  
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Analisando as matrizes sociométricos verifica-se que os alunos que foram 

selecionados como preferidos são selecionados por uma grande variedade de 

colegas e não apenas por 2 ou 3, mas nas diversas dimensões. O que revela 

que estes alunos têm um bom estatuto perante os restantes colegas, podendo 

ser utilizados como líderes nas situações de aprendizagem. 

O facto de ter acesso a esta informação, permitir-me-á realizar melhores 

grupos de trabalho, no sentido em que, sabendo à partida quais os alunos que 

não gostam de determinados colegas é-me possível definir grupos adequados e 

do interesse dos diversos estudantes. 

 

Considerações Finais 

A meu ver a realização de um estudo desta envergadura é essencial para 

uma melhor compreensão da turma e de todos os fenómenos de ensino 

aprendizagem que se processam na mesma. Com ele consegui obter uma 

perspetiva diferente da turma para além do que se perceciona normalmente, 

conseguindo assim, penetrar de uma forma distante nas relações sociais dos 

alunos.  

Após a aplicação do teste e através do conhecimento que este permite ter 

da turma, ou seja, após conhecer as relações recíprocas, os “líderes”, os alunos 

“rejeitados” e, os alunos considerados “indiferentes”, foi possível na construção 

de um plano de aula, tentar integrar os alunos, permitindo um maior 

relacionamento entre eles, jogar com os alunos populares, com as preferências 

e rejeições indicadas por cada aluno, tendo como objetivo final o sucesso do 

ensino-aprendizagem.  

Saber quem são os “líderes” da turma é uma mais-valia que o teste 

apresenta, visto que através deles poderei tentar aproximar os colegas da turma 

e, interagir com os mesmos no sentido de se tornarem colaboradores dos alunos 

mais “excluídos”, no caso de estes não serem rejeitados reciprocamente. Quanto 

aos alunos “excluídos” penso que será extremamente importante o professor 

tentar encontrar estratégias de os aproximar dos colegas. Não existem “receitas” 

para isso, alguns terão de ser mais incentivados pelo professor a mostrar as suas 
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capacidades, enquanto outros poderão ser apoiados pelos colegas. O auxílio 

dos colegas de maior proximidade poderá auxiliar na integração dos colegas 

“rejeitados” na turma. 

O auxílio de colegas de maior proximidade foi uma das estratégias que fui 

utilizando ao longo do ano letivo, nas diferentes unidades temáticas. Optei por 

esta estratégia porque considero que os alunos mais “excluídos” irão sentir-se 

mais envolvidos quando estão próximos dos colegas com que melhor se 

relacionam, daí analisar as preferências desses alunos para criar os 

grupos/equipas.  

O teste sociométrico é um excelente instrumento mas depende muito da 

capacidade de análise de quem o aplica. Dentro da turma, existem alunos 

“populares”, “rejeitados” e “indiferentes”, podendo todos ser auxiliados pelo 

professor e colaborar para um melhor relacionamento entre o grupo/turma. 

Os testes sociométricos dão muitas indicações sobre a estrutura social 

dos grupos e das relações sociais que existem entre os elementos desses 

grupos, mas, em si não dizem o que devemos fazer aos alunos, dão-nos 

informações e não instruções. A forma de utilizar as informações depende de 

nós, da importância que nós atribuímos às relações sociais entre os alunos 

(Northway & Weld, 1957). 

Enquanto adultos a trabalhar com crianças/adolescentes, temos de ter 

consciência que estamos frequentemente a organizar grupos sociais e 

oportunidades de contacto social entre os alunos. Toda a informação recolhida 

e tratada, será utilizada para otimizar a formação de grupos de trabalho, de forma 

a promover a qualidade de ensino, e consequentemente a qualidade das 

aprendizagens dos alunos. 

 

Limitações do Estudo  

Em aplicações futuras dos testes sociométrico e de perceção sociométrica 

sugere-se a realização de uma segunda aplicação. Se aplicarmos os testes em 

alturas diferentes, podemos ver de que forma a estrutura do grupo, a posição 

sociométrica e as relações pessoais têm evoluído. As preferências e rejeições 
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dos alunos podem ser meros caprichos passageiros, o que respondem numa 

primeira aplicação pode ser diferente das respostas efetuadas na segunda 

aplicação. O teste fornece a posição social de cada elemento do grupo num 

determinando momento.  
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Anexos  

o Anexo I – Testes Sociométrico e de Perceção Sociométrica 
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o Anexo II – Matriz Sociométrica  
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4.4.2. A Reflexão: igual a evolução  

O ensino tem-se tornado crescentemente complexo, sendo que o 

profissional docente deve agir mediante princípios, entrando no campo da prática 

refletida (Tsangaridou & Siedentop, 1995, citado por Azevedo e colaboradores, 

2014). A prática refletida constrói respostas adaptadas à complexidade e 

incerteza das situações (Chaves, 2002, citado por Azevedo e colaboradores, 

2014, p.61). De acordo com Alarcão e Tavares (2003), a formação refletida 

relaciona ação, experiência e reflexão sobre a ação.  

Segundo Flores (2007, citado por Azevedo e colaboradores, 2014, p.61), 

“Dewey entendia a reflexão como uma forma de resolver conflitos dado que 

revisita a ação”. A reflexão é importante para uma decisão apropriada para 

solucionar um problema (Rodrigues, 2009, citado por Azevedo e colaboradores, 

2014) 

Como referido nas normas Orientadoras do EP (p. 8)15, o EE “deve ser 

capaz de refletir os problemas da profissão docente em geral e do professor de 

Educação Física em particular, no sentido do seu desenvolvimento profissional”.  

A reflexão acompanhou-me desde o primeiro dia do EP e tornou-se uma arma 

bastante valiosa. A reflexão é um processo que me permitiu avaliar e identificar 

os pontos positivos e negativos da ação, possibilitando assim o seu 

melhoramento.  

Amaral et al. (1996, citado por Azevedo e colaboradores, 2014, p. 64), 

referem que o professor reflexivo (PR), examina, questiona e avalia a sua prática 

para atuar melhor. Encarei a reflexão como uma oportunidade de melhorar a 

minha prática pedagógica, uma oportunidade de evoluir e modificar a minha 

prática.  

“A reflexão, é uma retrospetiva, uma análise do ensino e da 

aprendizagem, uma reconstrução dos conhecimentos, dos sentimentos e das 

                                                           
15 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básico e secundário. Matos, Z. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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ações. A reflexão permite-me estruturar situações e problemas relacionados com 

a minha prática, analisando as minhas práticas, identificando aspetos que 

preciso de melhor, mas também aspetos que devo manter nas aulas (…)”  (Diário 

de bordo 3).  

“É fundamental ter uma mentalidade aberta, para escutar e respeitar 

diferentes perspetivas, ter em conta possíveis alternativas e reconhecer a 

possibilidade de erro. Uma prática reflexiva proporciona-me oportunidades para 

o meu desenvolvimento, tornando-me uma profissional mais responsáveis” 

(Diário de bordo 7). 

Saliento a experiência que fui ganhando no decorrer do EP, experiência 

essa que me fez refletir mais profundamente sobre a minha prática pedagógica. 

O PR deve saber observar, pensar, julgar a ação, e tirar conclusões podendo 

conceber projetos (Amaral et al., 1996, citado por Azevedo e colaboradores, 

2014).  

“(…), discutimos na reunião juntamente com a professora cooperante, a 

estrutura e a organização que deveríamos dar as nossas reflexões, para assim 

existir uma coerência entre os diferentes elementos do núcleo e entre as 

diferentes reflexões” (Diário de bordo 3). 

“A professora cooperante, sugeriu-me começar a refletir mais sobre a 

minha prática e não tanto sobre os alunos (…)” (Diário de bordo 3).  

No processo de estágio existiram vários momentos de reflexão, ou como 

referem Azevedo e colaboradores (2014), dimensões de reflexão, 

nomeadamente a espontânea (mental) e a escrita. Pedro (2006, citado por 

Azevedo e colaboradores, 2014), defende a importância da reflexão escrita no 

desenvolvimento profissional, referindo que existe vantagens em revisitar os 

registos, de rever a aula, evitar/corrigir os erros, propor estratégia, manter 

estratégias, e justificar a diferença entre planeamento e realização. A reflexão 

escrita permitiu-me pensar e recordar a aula ou o aspeto em que estou a refletir, 

podendo posteriormente tomar decisões. Já a reflexão espontânea que ocorreu 

essencialmente após aulas, permitiu-me fundamentalmente transmitir os meus 

sentimentos do que ocorreu de mais significativo na aula e não tanto refletir o 
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porque daquilo ter acontecido ou o que modificar e corrigir. Foi mais um espaço 

de partilha entre o núcleo de estágio e a PC, que mais tarde me ajudou a realizar 

a reflexão escrita.  

“Considero que a reflexão escrita permite-me analisar e discutir as 

virtualidades e os problemas que se levantam, possibilita-me interrogar-me 

sobre as minhas práticas, possibilitando assim oportunidades para progredir. 

Admito que a palavra reflexão, é sinónimo de trabalho, mas também, uma 

atividade que pode abrir novas possibilidades para a ação e construir melhorias 

na prática” (Reflexão 7). 

“A partilha das reflexões, ou aquela pequena conversa que temos 

enquanto núcleo de estágio, no final das aulas, permite-nos transmitir e partilhar 

uns que os outros, aquilo que aconteceu na aula. Esta partilha, têm-me ajudado 

bastante a ver certos aspetos que dificilmente consigo aperceber-me enquanto 

estou a lecionar a aula” (Diário de bordo 8).  

Falando mais propriamente nos momentos de reflexão, confesso que 

numa parte inicial do EP, o momento de reflexão ocorria sempre após a ação. 

Com o tempo fui ganhando capacidade, experiência para conseguir refletir antes 

da ação e durante a ação. Tsangaridou (2005, citado por Azevedo e 

colaboradores, 2014, p. 65), “a reflexão pode ser realizada durante ou após o 

ensino”, já Zeichner (1993, citado por Azevedo e colaboradores, 2014, p. 65), 

afirma “que a reflexão também pode ocorrer antes da ação”.  

A reflexão antes da ação, permitiu-me anteceder situações, realizando 

assim um planeamento mais concreto já a reflexão na ação, possibilitou-me 

modificar e reformular no momento a ação.  

“No planeamento desta aula tive em atenção certos aspetos específicos 

pois, a aula foi lecionada no GCST, ou seja, implicava uma deslocação da escola 

D. Dinis para o ginásio (…). Sendo assim, no planeamento da aula comecei por 

refletir e planear o tempo de deslocação tanto no início como no fim da aula, 

pois, a partir disso já sabia o tempo que ficava disponível para a planificação dos 

exercícios. Outra das minhas preocupações centrou-se na escolha dos 
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exercícios, optei por escolher exercícios que envolvessem pouco material tendo 

em conta a deslocação que teria de ser feita” (Reflexão 35). 

“Este último exercício foi onde perdi mais tempo a planear a aula, 

essencialmente devido ao treino funcional. Como ia ter a turma dividida em dois 

grupos e precisava de estar mais presente no jogo de andebol, tinha que planear 

o treino funcional de forma a não ser necessário a minha constante presença. 

Comecei por planear exercícios novos, com um certo desafio, que ocupassem 

pouco espaço e que essencialmente não fosse necessário a deslocação dos 

alunos de um local para o outro pois, o GCST não oferece muito espaço fora das 

linhas laterais e finais” (Reflexão 35). 

“Durante o exercício verifiquei que existia duas equipas na rede de 

voleibol mais próxima da baliza e apenas uma na rede do meio. Optei por realizar 

uma troca e colocar duas equipas na rede do meio pois, a rede do lado da baliza 

é menor e corro o risco de algum aluno se aleijar” (Reflexão 17). 

“Na próxima aula, vou optar por colocar o aluno a realizar tarefas que não 

interfiram diretamente com os colegas de turma, prevenindo assim que este os 

distraia das tarefas propostas” (Reflexão 19).  

Para concluir, dou uma grande valorização à reflexão no meu EP, 

essencialmente no meu desenvolvimento profissional e evolução no processo 

pedagógico. A reflexão permitiu-me analisar e discutir as virtualidades e os 

problemas que se levantaram. Possibilitou-me interrogar-me sobre as minhas 

práticas, possibilitando assim oportunidades para progredir. A reflexão abriu 

novas possibilidades para a ação e construiu melhorias na prática.    

 

 

4.4.3. O poder da Observação 

A observação esteve presente durante todo o EP e, constituiu um 

elemento importante para a melhoria de todo o processo. O provérbio popular 

“um olhar vale mais que mil palavras”, faz jus à importância que a observação 

possuiu durante todo o processo do meu estágio.  
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Por observação, entende-se o conjunto de atividades destinadas a obter 

dados e informações sobre o que se passa no processo E/A com a finalidade de, 

mais tarde, proceder a uma análise do processo numa ou noutra das variáveis 

em foco (Alarcão & Tavares, 2003).  

A observação como refere Sarmento (2004, parte 1, p. 15), “é um 

instrumento integrado na eficácia global do processo pedagógico e humano e a 

sua prática denota exatamente a continuidade da aprendizagem como parte 

integrante do processo de desenvolvimento”. Ela é um instrumento de 

aprendizagem, que permite uma intervenção e alterações das práticas que 

conduzem à melhoria do desempenho do praticante.  

Observar alguma coisa ou alguém, não é só olhar, é captar significados 

diferentes através da visualização. Segundo Postic e De Ketele (1988, citados 

por Sarmento, 2004, parte 2, p. 161), “observar é dirigir um olhar sobre algo ou 

alguém e tomá-lo como objeto: é um processo que inclui a recolha de 

informação, mas também a organiza, compreende e relata”. É um processo 

complexo e ativo e, as “diferenças entre observadores ou entre contextos 

permitem perceções diferentes, mas raramente um decalque da realidade, (…), 

ou que o mesmo observador, em momentos diferentes “veja” coisas diferentes 

(Sarmento, 2004, parte 2, p.162).  

A observação dos intervenientes pedagógicos, resulta na recolha de 

informação sobre o comportamento dos mesmos, o que obriga a um cuidado 

particular na direccionalidade do olhar bem como na terminologia utilizada para 

descrever esses comportamentos. Logo, é necessária uma familiarização com 

as metodologias e técnicas de observação e registo aplicadas (Sarmento, 2004). 

Como refere Lewis (1979, citado por Sarmento, 2004), a observação é uma ação 

planeada e preparada.  

Para analisar o comportamento, utilizando a observação como 

instrumento, é necessário considerar, “o campo da observação, o conjunto de 

comportamentos observados, o processo de notação e registo adequado e a 

validade e garantia da aplicação” (Sarmento, 2004, pág. 168). Para observar, 

devemos ter em conta determinados passos: (1) decidir o que observar; (2) 

desenvolver definições dos comportamentos a observar; (3) selecionar a tática 
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mais apropriada (sistema de observação mais indicado); (4) estabelecer a 

fiabilidade da observação; (5) operacionalizar a observação; (6) interpretar os 

dados (Sarmento, 2004, pág. 168).  

O objetivo da observação pode recair num ou outro aspeto: “no aluno, no 

professor, na interação professor-aluno, no ambiente físico da sala de aula, no 

ambiente sócio relacional, na utilização de materiais de ensino, na utilização do 

espaço ou do tempo, nos conteúdos, nos métodos, nas características dos 

sujeitos, etc.” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 103). 

O processo de formação de professores, contempla a observação de 

aulas regidas pelo professor cooperante e pelos colegas estagiários, permitindo 

o desenvolvimento profissional nomeadamente ao nível da reflexão. Assim 

sendo, ao longo do ano letivo o processo de observação ocorreu diretamente na 

minha turma mas também, nas turmas dos meus colegas do núcleo de estágio 

e em aula da PC. A observação foi extremamente importante, levando a vários 

pontos de discussão e reflexão nas reuniões com a PC, em núcleo de estágio ou 

individualmente.  

As observações foram realizadas tendo por base diferentes sistemas de 

observação. Nas primeiras observações, utilizei um método tradicional, mais 

precisamente a observações dos incidentes críticos que decorreram durante as 

aulas. Nestas observações não utilizei nenhum instrumento de observação, mas, 

tentava focar a minha atenção em aspetos como a gestão do tempo de aula, a 

seleção e organização dos exercícios, a interação professor/aluno e a 

segurança. A observação não sistemática permitiu-me observar tudo aquilo que 

me pareceu pertinente no decorrer da aula de forma livre e sem que seja feito 

qualquer planeamento prévio, posto isto, decidi registar o máximo de 

acontecimentos e comportamento possíveis que ocorressem durante a aula.  

Após algum tempo a realizar observações não sistemáticas, senti a 

necessidade de começar a observar as aulas de forma diferente, realizando uma 

observação mais concreta e planeada como referi no diário de bordo nº 6, “a 

observação das aulas dos meus colegas de núcleo de estágio esta semana foi 

diferente, até ao momento as observações resumiam-se em observações 

globais das aulas. A observação dos acidentes críticos é importante, mas, estava 
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a chegar a uma altura que as observações eram praticamente iguais, e chegou 

a altura de avançar e observar mais aprofundadamente a aula”. Sendo assim, 

optei por passar a realizar observações sistemática nomeadamente sobre a 

análise do tempo de aula (A.T.A), e o sistema de observação do comportamento 

do professor (SOP). 

A título de exemplo, é apresentado abaixo o sistema de observação 

sistemática da A.T.A. de uma aula lecionada pelo meu colega de estágio Miguel 

Ferreira de ginástica à sua turma residente durante o primeiro período. A 

observação da A.T.A., tem como objetivo de estudar a utilização que é feita do 

tempo de aula, na sua distribuição por diferentes atividades e tarefas. O sistema 

utilizado é uma versão reduzida e adaptada por Carreiro da Costa (1988), a partir 

do sistema de análise do comportamento do professor, construído por Maurice 

Piéron. Trata-se de um instrumento de registo de duração para as categorias 

consideradas. Regista-se o tempo de início e o tempo final de cada episódio. 

 O sistema é constituído por 5 categorias de análise do tempo de aula 

(instrução da classe (I); organização da classe (OC); a classe organiza-se (CO); 

prática (P); outros comportamentos (OC)) e, regista-se o tempo de início e o 

tempo final de cada episódio (Sarmento, 2004, pág. 141).  

 
Tabela 11: Ficha de registo da Análise do Tempo de Aula, de uma aula de Ginástica lecionada 

pelo Miguel Ferreira 

Duração do Episodio I OC CO P OC 

16h58’09’’ – 16h59’43’’   x   

16h59’43’’ – 17h04’05’’ x     

17h04’05’’ – 17h05’34’’   x   

17h05’34’’ – 17h08’03’’    x  

17h08’03’’ – 17h09’07’’ X     

17h09’07’’ – 17h16’09’’    X  

17h16’09’’ – 17h20’14’’   x   

17h20’14’’ – 17h27’57’’ X     

17h27’57’’ – 17h28’51’’  x    

17h28’51’’ – 17h31’53’’ x     

17h31’53’’ – 17h38’59’’    x  

17h39’02’’ – 17h39’44’’ x     

17h39’44’’ – 18h01’43’’    x  
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18h01’43’’ – 18h03’15’’   x   

18h03’15’’ – 18h06’02’’    x  

18h06’02’’ – 18h07’23’’ x     

 

Tabela 12: Dados em minutos e segundo de cada categoria da Análise do Tempo de Aula 

Categorias  Duração Absoluta 

Instrução (I) 00:18:14 

Organização da Classe (OC) 00:00:53 

Classe Organiza-se (CO) 00:07:40 

Prática (P) 00:41:46 

Outros (O) 00:00:00 

Tempo total de aula 67’53’’ 

 

 

Gráfico  9: Análise do Tempo de Aula 
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para alterar assim algum do tempo disponibilizado em outras categorias sem ser 

na prática” (Diário de Bordo nº 8). 

Para concluir, e realizando uma comparação entre a observação não 

sistemática e a observação sistemática, considero que a observação não 

sistemática tem como principais vantagens, o facto de permitir observar tudo 

aquilo que me parecesse pertinente no decorrer da aula de forma livre e sem 

que seja feito qualquer planeamento prévio. Quanto à observação sistemática, 

esta apresenta vantagens, uma vez que nos dá uma maior objetividade sobre os 

comportamentos que estamos a observar pois, requer um planeamento para o 

registo dos fenómenos a serem observados e são anotados em documentos 

previamente preparados. Com este método é também possível quantificar o 

tempo que cada individuo passa em determinada atividade o que para efeito de 

estudo será mais benéfico do que o sistema de observação não sistemática. Por 

exemplo, se o que nos interessar for perceber o tempo que os alunos estão em 

atividade, o tempo que perdem em transições, a observação sistemática é sem 

dúvida um ótimo meio para o percebermos.   

Concluído, a observação desempenha um papel fundamental na melhoria 

da qualidade do ensino-aprendizagem, e torna-se importante utilizar o melhor 

método para executar essa observação. A qualidade dos dados obtidos durante 

a observação, pode ser melhorada através do recurso combinado a 

metodologias diversificadas e a instrumentos bem concebidos e focados em 

aspetos específicos. A observação teve um papel muito importante no meu 

estágio, pois permitiu-me observar, analisar e identificar o que ocorreu no 

processo de ensino-aprendizagem, permitindo posteriormente alterar 

comportamentos. A alteração desses comportamentos só acontecia após refletir 

sobre o que se observava, ou seja, não basta apenas olhar é preciso analisar 

interpretar e refletir.  
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5. Conclusões e Perspetivas para o Futuro  

Neste último capítulo, é o momento de concluir o testemunho sobre o meu 

percurso no caminho da docência. Prestes a escrever as últimas palavras 

referentes a todo este caminho, confesso que sou invadida por sentimentos 

como nostalgia e a felicidade por terminar assim esta etapa tão importante e 

especial.  

O RE, reflete o meu percurso enquanto EE, onde procurei relatar as 

minhas experiências, realizando uma análise sistemática da prática e 

apresentando os episódios mais marcantes que ocorreram durante a PES. 

Efetuando uma retrospetiva sobre todo o percurso, afirmo que vivenciei 

momentos de alegria, orgulho, felicidades, de conquista, mas, igualmente 

momentos marcados pela deceção, dificuldades e impotência. Tento por base 

estes momentos, marcados por diferentes emoções, reflito que este foi um ano 

bastante importante, que me permitiu desenvolver tanto a nível pessoal como 

profissional. 

Esta etapa, ficará para sempre marcada para o resto da minha vida, como 

um momento extremamente rico, essencialmente devido à diversidade de 

práticas e situações vivenciadas e pelo contacto com outros colegas e 

professores mais experientes. Durante o ano letivo, procurei não ser 

simplesmente uma cumpridora de tarefas, mas essencialmente tirar partido e 

perceber de que maneira é que cada tarefa podia contribuir para o meu sucesso 

e desenvolvimento.  

Desta etapa, ressalto essencialmente as tarefas relacionadas com o 

planeamento que representou a organização e esquematização de todo o 

processo, as tarefas relacionadas com a reflexão que ocorreram durante todo o 

EP, que me permitiu examinar, questionar e avaliar a minha prática com o 

objetivo de atuar melhor, e por último as relações estabelecidas com todos os 

intervenientes do meu estágio. Começando primeiro pelos meus alunos, sim 

meus alunos, esses alunos pelos quais fui responsável, e que me proporcionam 

uma enorme vontade de continuar a lecionar, que me proporcionaram ensinar e 

essencialmente aprender pois, tornaram esta experiência mais enriquecedora. A 
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união do NE, foi sem dúvida uma das armas mais poderosas que possui durante 

este processo. Em diversas vezes foram o meu porto de abrigo o meu pilar, 

acredito que esta caminhada realizada em grupo foi muito mais vantajosa, 

enriquecedora e divertida. Tínhamos como um dos objetivos deixar uma marca, 

por mais pequena que fosse, na escola que tão bem nos recebeu e acolheu, e 

sem dúvida sinto que esse objetivo foi cumprido.  

Ser professor, para mim é muito mais do que era antes de terminar este 

percurso. Através desta experiência fui aos poucos construindo, de uma forma 

sólida, a minha identidade profissional. No que diz respeito ao meu futuro, tenho 

noção que as dificuldades que os professores enfrentam hoje em dia são 

inúmeras. Na profissão de professor, atualmente o desemprego é uma realidade 

bem presente, mas, ao terminar esta etapa, sinto uma motivação extra para 

nunca desistir da ambição de ser professora de EF, tal como sempre sonhei e 

ambicionei. Enquanto que isso não se concretiza, pretendo continuar ligada à EF 

e atividade física.  

Em termos de balanço final, entre os pontos positivos e os pontos 

negativos, considero que o balanço é bastante positivo. Procurei sempre 

transformar os obstáculos e dificuldades em oportunidades, possibilitando assim 

o meu desenvolvimento e crescimento. Tanto a nível pessoal como profissional, 

procurei aproveitar o EP ao máximo, procurando em todos os momentos dar o 

melhor de mim. Admito que foi um ano bastante trabalhoso, desgastante, que 

requereu um investimento pessoal grande, mas, chegando ao fim desta etapa e 

olhando para um ano letivo inteiro, observo que foi um dos anos mais ricos e 

uma das experiências mais interessantes e proveitosas que pode vivenciar.  

Terminando, a conclusão do EP em contexto real de ensino, representa o 

final de um ciclo, o fim de uma etapa de formação que se reiniciará de uma outra 

forma. Foi uma oportunidade única de colocar em prática os conhecimentos 

acumulados nos anos da minha formação académica, mas, ao mesmo tempo 

uma oportunidade de desenvolvimento, transformações e aquisição de 

capacidades e novos conhecimentos que me tornaram numa futura profissional 

mais competente. Nestas últimas palavras, as saudades já se fazem sentir e o 

desejo e vontade de continuar ligada ao ensino também.   
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Anexo I – Ficha Individual do Aluno  
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Anexo II – Horário da Turma do 10ºC  
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Anexo III – Mapa de Distribuição de Matérias do 10º ano 

 

Mapa de Distribuição das Matérias de Ensino Secundário 

 

 

 

 

 

 

10ºANO   

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO Total 

Apresentação 2     2 

Aptidão Física 13 Aptidão Física 11 Aptidão Física 12 36 

Andebol ou Voleibol 18 Andebol ou Voleibol 10 Andebol ou Voleibol 7 35 

Ginástica (solo, barra fixa, 
trave e Minitrampolim) 

10 
Ginástica (solo, barra fixa, 
trave e Minitrampolim) 

10 

 

Ginástica (solo, barra fixa, 
trave e Minitrampolim) 

8 
28 

Atletismo técnica de 
corrida de resistência 

6 Salto em Altura 
8 
 

  
14 

 
*Natação 
Desp.Raq. Ténis/ Badminton 

 
*Natação 
DespRaq. Ténis/ Badminton 

 
*Natação 
DespRaq. Ténis/ Badminton 

10 
10 

Teste teórico 2 Trabalho Teórico 4 Teste teórico 2 8 

Autoavaliação 1 Autoavaliação 1 Autoavaliação 1 3 

(Corta mato turma) 

Corta mato 
52 UL Carnaval 44 UL Semana da escola - 2/4UL 40 UL 

136 
UL 

 

1º Período 13 Semanas 52 UL 

2º Período 11 Semanas 44 UL  

3º Período 9/10 Semanas 36 /40 UL 
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Anexo IV – Roulement de Instalações Desportivas  

  

hora A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

7B ANA 2 2 SG 3 10A MigOLIV GCST SG 1,2,3 SG 10D MANUELA 1 SG 2 SG 11C ANA 3 SG GCST 1,2 11E CLAUDIA

5A PAULO 1 1 3 SG 11C ANA 1,2,3 1,2,3 SG GCST 12A MIGUEL 2 1 SG 3 11A SOARES 1,2 GCST SG GCST 6D PEDRO SG 3 1,2 GCST

12A MIGUEL SG 3 2 2 8C ALINE SG GCST GCST 1,2,3 6F PAULO 3 3 1 2 7F ALINE 11B SOARES GCST SG GCST 3

5D PEDRO 7D ANA SG 2 3 1 PAFD VITOR GCST 3 1,2 SG 10D MANUELA 1,2 GCST SG 1,2

12D VITOR 3 SG 1 1 12E VITOR MIGUEL SG 1,2 3 3 PAFD VERA 3 1,2 3 SG

7B ANA 1,2 1,2 SG 3 10A MigOLIV GCST SG 1 SG 10D MANUELA 1 SG 2,3 SG 11C ANA 3 SG GCST 1,2 11E CLAUDIA

5D PEDRO 11C ANA 1,2 1,2 SG GCST 12A MIGUEL 2,3 1 SG 2,3 11A SOARES 1,2 GCST SG GCST 6D PEDRO SG 3 1,2 GCST

12A MIGUEL SG 3 2 2 8C ALINE SG GCST GCST 1,2 5B PEDRO SG 2,3 1 1 7F ALINE 11B SOARES GCST SG GCST 3

12D VITOR 3 SG 1 1 12E VITOR PAULO SG 1,2 3 3 10D MANUELA 1,2 GCST SG 1,2

PAFD MIGUEL 3 3 2,3 3 PAFD VITOR GCST 3 1,2 SG PAFD VERA 3 1,2 3 SG

6E PAULO SG 2 1 3 11A SOARES GCST SG GCST 2,3 10C MANUELA SG 2,3 SG 2,3 11D ANA GCST SG GCST 2,3 5C PEDRO SG GCST SG GCST

7A ANA 1 3 3 SG 8B VERA 1.2.3 GCST SG GCST 6B PEDRO 5E PAULO 12C Daniela

6A PEDRO 11F VITOR 1 SG 1,2 1 12D VITOR SG GCST 1,2 GCST

11F VITOR 3 SG 2 1 10B ADELINO 2,3 1 3 SG 7E ALINE 2,3 1 3 SG 12B SOARES 1,2,3 SG GCST 2,3

12C Daniela 2 1 SG 3 PAFD MIGUEL SG 1.2.3 1.2.3 1 8D Catarina 1 2,3 SG 1 10C MANUELA GCST 1,2,3 1,2 SG

6E PAULO SG 2 1 3 11A SOARES GCST SG GCST 2,3 10C MANUELA SG 2,3 SG 2,3 9A SOARES 1,2,3 1,2,3 2,3 SG 5C PEDRO SG GCST SG GCST

7A ANA 1 3 3 SG 8B VERA 1,2 GCST SG GCST 6B PEDRO 5E PAULO 12C Daniela

6A PEDRO 9D ALINE 3 2,3 3 SG 11F VITOR 1 SG 1,2 1 11D ANA GCST SG GCST 1,2,3 8C ALINE 1 1 3 1

11F VITOR 3 SG 2 1 10B ADELINO 2,3 1 3 SG 12D VITOR SG GCST 1 GCST 12B SOARES 2,3 SG GCST 2,3

12C Daniela 2 1 SG 3 10C MANUELA GCST 2,3 1,2 SG

PAFD MIGUEL SG 1 1,2 1

6F PAULO 2 1 SG 3 12B SOARES 1 GCST 1 SG 10G MANUELA 3 SG 3 3 6C PAULO GCST GCST SG GCST 5D PEDRO 3 1,2 3 1

7D ANA 1 2 3 SG 9B MIGUEL GCST 2 SG GCST 5A PAULO 2 3 2 1 9C MIGUEL SG 1,2,3 1,2 SG 12F MigOLIV 1,2 GCST 1,2 SG

10B ADELINO 3 SG 1 1 5E PAULO SG 3 3 3 6A PEDRO 1 2 1 SG 7A ANA 1,2,3 SG 3 1,2,3 11G ALINE SG 1 SG GCST

5B PEDRO SG 3 2 2 11D ANA 3 SG GCST 2 12G VITOR SG 1 SG 2 PAFD VITOR 10E MANUELA GCST SG GCST 2,3

8D Catarina 8A VERA 2 1 2 1 PAFD VERA

6F PAULO 2 1 SG 3 12B SOARES 1,2 GCST 1,2 SG 10G MANUELA 3 SG 3 3 6C PAULO GCST GCST SG GCST

7D ANA 1 2 3 SG 9B MIGUEL GCST 1,2 SG GCST 5A PAULO 2 3 2 1 12F MigOLIV 1,2,3 GCST 1,2,3 SG

10B ADELINO 3 SG 1 1 6D PEDRO SG 3 3 3 5C PEDRO 1 2 1 SG 11G ALINE SG 1,2,3 SG GCST

5B PEDRO SG 3 2 2 11D ANA 3 SG GCST 1,2 12F MigOLIV SG 1 SG 2 10E MANUELA GCST SG GCST 1,2,3

8D Catarina PAFD VERA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

Grupo de recrutamento de Educação Física
Mapa de Distribuição de Instalações

AL2017-2018   2ºPERÍODO    Data: 07.FEV.2018_V10

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Turma / Prof. Turma / Prof. Turma / Prof. Turma / Prof. Turma / Prof.

08:30

10:15

11:00

09:15

11:55

12:40

PISCINA

PISCINA

PISCINA
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hora

Catarina PAFD VERA ANA ANA

9C MIGUEL 2 1 SG 1 ADELINO DE ANDEBOL 8B VERA SG 123 SG 123 Catarina

9A SOARES 1 SG 1 3 ANA 9D ALINE 123 SG 123 SG 8E ALINE 1,2,3 SG 1,2,3 SG

6C PAULO 3 2 3 SG 8A VERA SG 1.2.3 SG 1.2.3

7F ALINE SG 3 2 2

ALINE ANA

6B PEDRO 12 SG 1,2 SG 7B ANA SG 3 SG 12 8E ALINE 1,2,3 SG 1,2,3 SG

9C MIGUEL 2 1 SG 1 8A VERA SG 1.2.3 SG 1.2.3

9A SOARES 1 SG 1 3 7C VERA 3 12 12 3

12E VITOR 3 1,2 SG 3 8E ALINE SG 3 2 2 9D ALINE 12 SG 3 SG

ALINE PAULO

7C VERA SG 1 2 3 11B SOARES 1 3 SG 2,3 CLAUDIA Catarina

12G VITOR 1 SG 3 2 10E MANUELA 2,3 SG 1 SG SG SG 123 SG 123 CLAUDIA

10F Catarina 2 2 SG 1 10A MigOLIV 123 SG 123 SG SG

7E ALINE 3 3 1 SG 11E CLAUDIA SG 1,2 2,3 1

ADELINO PAULO ALINE

7C VERA SG 1 2 3 11B SOARES 1 3 SG 2,3 CLAUDIA SG 123 SG 123 CLAUDIA

12G VITOR 1 SG 3 2 10E MANUELA 2,3 SG 1 SG SG 10A MigOLIV 123 SG 123 SG SG

10F Catarina 2 2 SG 1

7E ALINE 3 3 1 SG 11E CLAUDIA SG 1,2 2,3 1
ADELINO VERA

1ª sem. 5ª sem. 9ª sem.

2ª sem. 6ª sem. 10ª sem.

3ª sem. 7ª sem. 11ª sem.

4ª sem. 8ª sem. 12ª sem.

2ª sem. 4ª sem. 6ª sem. 8ª sem.

3ª sem. 5ª sem. 7ª sem. 9ª sem.

10ª sem. 12ª sem.

11ª sem.

A 1ª sem.

2ª sem. 4ª sem. 6ª sem. 8ª sem.

3ª sem. 5ª sem. 7ª sem. 9ª sem.

10ª sem.
B 11 - 15 JUN

B 16 ABR - 27 ABR C 30 ABR - 11 MAI D

30 OUT - 10 NOV

14 - 25 MAI 

A 22 JAN - 2 FEV C 19 FEV - 2 MAR D

B

A

D 5  - 16 MAR

28 MAI - 9JUN

27 NOV - 7 DEZ

9 - 13 ABR

A 18 - 29 SET

DE NATAÇÃO

DE ANDEBOL

DE ANDEBOL

DE GINÁSTICA

GIRAVOLEI

DE TÉNIS

DE GINÁSTICA DE GINÁSTICA

ESCOLA ATIVA

ESCOLA ATIVA

2 - 13 OUT D

C 13ª sem.

17:40

8  - 19 JAN B 5  - 16 FEV *

DE GIN

DE GIN

16:00

16:55

13:40

DE ANDEBOL

14:25

15:15

1º PERÍODO

DE ANDEBOL

C 11 - 15 DEZ

A * CARNAVAL 12 A 16 FEV19 MAR  - 23 MAR

B

16 - 27 OUT A 13 - 24 NOV

GIRAVOLEI

DE TÉNIS

CROSSTRAINING

DE GIN

ESCOLA ATIVA

DE GINÁSTICA

GIRAVOLEI

DE TÉNIS GIRAVOLEI
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Anexo V – Calendarização Anual  

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Feriados :

Segunda Ano Novo 05 Outubro - Implantação da República

Terça 2 Feriado 01  Novembro - Dia de Todos os Santos

Quarta Feriado 2º Período 2 - Aula 01 Dezembro - Restauração da Independência

Quinta 2 4 1 1 3 08 Dezembro - Dia da Imaculada Conceição 

Sexta 1 3 - Aula Feriado 5 - Aula 2 - Aula 2 - Aula 4 - Aula 1- Aula 25 Dezembro - Natal

Sábado 2 4 2 6 3 3 5 2 01 Janeiro - Ano Novo

Domingo 3 1 5 3 7 4 4 Páscoa 6 3 30 Março - Sexta Feira Santa

Segunda 4 2 6 4 8 5 5 2 7 4

Terça 5 3 7 5 9 6 6 3 8 5 25 Abril - Dia da Liberdade 

Quarta 6 4 - Aula 8 - Aula 6 - Aula 10 - Aula 7 - Aula 7 - Aula 4 9 - Aula 6 - Aula 01 Maio - Dia do Trabalhador 

Quinta 7 Feriado 9 7 11 8 8 5 10 7 31  Maio - Corpo de Deus

Sexta 8 6 - Aula 10 - Aula Feriado 12 - Aula 9 - Aula 9 - Aula 6 11 - Aula 8 - Aula

Sábado 9 7 11 9 13 10 10 7 12 9

Domingo 10 8 12 10 14 11 11 8 13 Feriado

Segunda 11 9 13 11 15 12 12 3º Período 14 11

Terça 12 10 14 12 16 Carnaval 13 10 15 12

Quarta 1º Período 11 - Aula 15 - Aula 13 - Aula 17 - Aula 14 14 - Aula 11 - Aula 16 - Aula 13 - Aula

Quinta 14 12 16 14 18 15 15 12 17 14

Sexta 15 - Aula 13 - Aula 17 - Aula 15 - Aula 19 - Aula 16 - Aula 16 - Aula 13 - Aula 18 - Aula 15 - Aula

Sábado 16 14 18 16 20 17 17 14 19 16

Domingo 17 15 19 17 21 18 18 15 20 17

Segunda 18 16 20 18 22 19 19 16 21 18

Terça 19 17 21 19 23 20 20 17 22 19

Quarta 20 - Aula 18 - Aula Corta Mato 20 24 - Aula 21 - Aula 21 - Aula 18 - Aula 23 - Aula 20

Quinta 21 19 23 21 25 22 22 19 24 21

Sexta 22 - Aula 20 - Aula 24 - Aula 22 26 - Aula 23 - Aula 23 - Aula 20 - Aula 25 - Aula 22

Sábado 23 21 25 23 27 24 24 21 26 23

Domingo 24 22 26 24 28 25 25 22 27 24

Segunda 25 23 27 Natal 29 26 26 23 28 25

Terça 26 24 28 26 30 27 27 24 29 26

Quarta 27 - Aula 25 - Aula 29 - Aula 27 31 - Aula 28 - Aula 28 Feriado 30 - Aula 27

Quinta 28 26 30 28 29 26 Feriado 28

Sexta 29 - Aula 27 - Aula 29 Feriado 27 - Aula 29

Sábado 30 28 30 31 28 30

Domingo 29 31 29

Segunda 30 30

Terça 31

Interrupção de Carnaval : 12.02.2018  até 14.03.2018

2º Período : 03.01.2018  até  23.03.2018

Interrupção da Páscoa : 26.03.2018 até 06.04.2018

1º Período 2º Período 3º Período

3º Período : 09.04.2018  até 15.06.2018

10 Junho - Dia de Portugal

1º Período : 13.09.2017 até  15.12.2017

Interrupção: 18.12.2017  até 02.01.2018

Ano Lectivo 2017/2018

Estágio Profissional

Agrupamento de Escolas D. Dinis - Santo Tirso

24 Aulas 23 Aulas 19 Aulas

01  Abril - Páscoa

Calendarização Anual 
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Anexo VI – Planeamento anual 1º Período
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Anexo VII – Guião do Trabalho Teórico  
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Anexo VIII – 1º Testes Teórico de Educação Física  
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CLXXX 
 

Anexo IX – Exemplo de Plano do Aula 
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Anexo X – Critérios de Avaliação 
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Anexo XI – Poster do Open Day  
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Anexo XII - Poster do Cantinho da Nutrição 
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Anexo XIII – Flyer do Cantinho da Nutrição  
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