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Resumo  

O Relatório de estágio é um último momento de grande reflexão sobre a 

formação inicial do professor de Educação Física, é o último choque com a 

realidade. O caminho percorrido durante todo um ano letivo é assim deixado 

em papel, como uma última memória indestrutível dos desafios que passei. 

Este relatório está dividido em oito grandes capítulos: inicia-se pela introdução 

que contextualiza todo o documento; segue-se a minha apresentação e a 

exploração de todo o meu percurso até chegar aqui; o terceiro capítulo trata-se 

do enquadramento do estágio – a escola, os meus colegas; no quarto capítulo 

partilho todas as vivência na escola, todos os desafios e experiências que me 

fora proporcionadas, todas as problemáticas que encontrei e as soluções que 

criei para as mesmas; o quinto capítulo trata-se da partilha da comunidade 

escolar, da participação no meio, das atividades que a escola facultou; o sexto 

capítulo trata-se da investigação que foi desenvolvida durante este ano no 

âmbito da sociometria e das relações interpessoais, nomeadamente em 

Educação Física. O sétimo capítulo trata-se de uma reflexão global de todo ano 

e o oitavo das referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSINAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

ENSINO-APRENDIZAGEM; ALUNOS; TESTE SOCIÓMETRICO. 



 
 

  



XVII 

 

Abstract 
 

The Internship Report is the last biggest moment of great importance for the 

initial formation of the Physical Education teacher, it’s the last shock with reality. 

The journey through a school year is thus left on paper, as a last indestructible 

memory of the challenges I have gone through. The report is presented in eight 

main chapters: it begins with the introduction that contextualizes the entire 

document; it follows my presentation and the exploration of all my way until 

arriving here; the third chapter deals with the framework of the internship - the 

school, my colleagues; In the fourth tract, I describe all the experience in the 

school, all the challenges and experiences that I have provided, the problems 

that I found and the solutions that I promote for the same ones; the fifth chapter 

is about of the school community, the participation in the environment, the 

activities that the school has provided; the sixth chapter in on research during 

the year, which was developed in the context of sociometry and interpersonal 

relations, namely in Physical Education. The seventh chapter deals with a year-

round global reflection and the eighth report of bibliographic references in the 

publication of this document. 
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1. Introdução  

 

O Relatório de Estágio (RE) é o documento culminante da Unidade 

Curricular de Estágio Profissional (EP), inserido no Mestrado de Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

Segundo Batista & Queirós (2013, p.33), o EP “oferece aos futuros 

professores a oportunidade de emergir 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”. 

Enquanto estudantes estagiários (EE) os alunos dos MEESFEBS foram 

inseridos em diferentes núcleos de estágio (NE). No meu caso, na Escola 

Secundária de Penafiel (ESP), sendo o meu núcleo constituído por três 

estagiários, a Professora Cooperante (PC) e a Professora Orientadora (PO). 

Ao longo deste ano letivo fui docente de uma turma de 11º ano e, 

também, de parte de uma Unidade Didática (UD) a uma turma de 6º ano na 

Escola Básica D. António Ferreira Gomes. 

Este documento pretende ser um meio de partilha das vivências nas 

duas escolas de estágio, das metas atingidas, dos momentos bem superados e 

sobretudo uma grande reflexão final dos momentos que poderiam ter sido 

superados com mais e melhores soluções.   

Este documento está dividido em oito grandes capítulos: inicia-se pela 

introdução que contextualiza todo o documento; segue-se a minha 

apresentação e a exploração de todo o meu percurso até chegar aqui; o 

terceiro capítulo trata-se do enquadramento do estágio – a escola, os meus 

colegas; no quarto capítulo partilho todas as vivências na escola, todos os 

desafios e experiências que me foram proporcionadas, todas as problemáticas 

que encontrei e as soluções que criei para as mesmas; o quinto capítulo trata-

se da partilha da comunidade escolar, da participação no meio, das atividades 

que a escola facultou; o sexto capítulo trata-se da investigação durante este 
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ano, que foi desenvolvida no âmbito da sociometria e das relações 

interpessoais, nomeadamente em Educação Física. O sétimo capítulo trata-se 

de uma reflexão global de todo ano e o oitavo das referências bibliográficas 

utilizadas na elaboração deste documento. 
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2. Enquadramento Biográfico 

2.1. Identificação Pessoal e percurso até ao ano de estágio 

Chamo-me Ana Isabel dos Santos Teixeira, tenho vinte e dois anos e 

sou de Freamunde, cidade que me viu crescer, amadurecer e que sempre pôde 

testemunhar a minha forte ligação ao desporto. 

Desde criança, sempre fui muito ativa. Recordo-me, entristecida por ver 

essa realidade em constante mudança, de adorar correr na rua, brincar com os 

meus amigos, naquelas brincadeiras que ainda não reconhecia como iniciação 

aos jogos desportivos, principalmente coletivos, mas que agora entendo como 

foi relevante esta iniciação.  

Apesar do meu gosto pela atividade física, confesso que os grandes 

responsáveis e impulsionadores da mesma foram os meus pais, que decidiram 

que eu deveria frequentar a natação, uma vez que consideraram fundamental a 

minha autossustentação no meio aquático. Pois bem, não se tratou apenas de 

uma aprendizagem para autossustentação, mas arrisco-me a proferir que foi na 

natação que se abriram as portas para o meu futuro profissional e foi com esta 

modalidade que descobri o que penso ser a minha vocação. Segui, então, para 

a natação pura desportiva, na qual me mantive durante alguns anos. Durante 

esses anos a minha experiência com diferentes professores fez-me entender 

que o mesmo aluno pode ser levado até patamares diferentes segundo a 

competência do docente e neste aspeto considero-me privilegiada por alguns 

dos treinadores que me acompanharam.  

Com o avançar dos anos escolares senti necessidade de abandonar a 

natação, o que agora penso ter sido apenas uma desculpa, estava cansada da 

modalidade e queria ter novas vivências. Assim, entrei num grupo de dança e, 

em simultâneo, no grupo/equipa de ginástica de grupo que existia na escola 

que frequentava. No ano seguinte, voltei a mudar de modalidade e saí do grupo 

de ginástica para a equipa de voleibol, também do Desporto Escolar. Com a 

entrada no ensino secundário e com a incompatibilidade de horário fui forçada 

a sair do grupo de dança, mas frequentei também a equipa de voleibol do 

Desporto Escolar da nova escola.  
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Para além dos desportos coletivos e individuais acima referidos, fui 

atleta da equipa de manobras dos bombeiros para infantes e cadetes dos 

Bombeiros Voluntários de Freamunde. As provas, apesar de apresentarem 

algumas especificações técnicas, eram maioritariamente físicas. Frequentei a 

equipa, como atleta dos doze aos dezasseis anos (idades mínima e máxima 

dos atletas das provas), e posteriormente como treinadora, até aos vinte anos. 

Esta minha vivência aos dezassete anos como treinadora e responsável de 

uma equipa foi fulcral para entender na profissional que queria tornar, foi o local 

onde me encontrei, onde percebi quais as minhas qualidades nesta posição, 

bem como as minhas maiores fraquezas e comecei a tentar encontrar forma de 

ultrapassá-las. 

Como havia sido minha vontade desde criança, ingressei no ensino 

superior em Desporto, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 

de Bragança, onde, chegada ao terceiro ano me deparei com a difícil escolha 

do mestrado que pretendia seguir. Confesso que a escolha não foi a mais 

simples, no entanto, e dadas as minhas experiências positivas anteriores, 

mesmo enquanto aluna da disciplina de Educação Física, senti que o meu 

caminho deveria ser este e que estava predisposta a dar o melhor de mim para 

ensinar educando os alunos na disciplina que sempre foi a minha favorita. 

O primeiro ano de mestrado foi bastante trabalhoso, mas penso também 

ter sido o ano de “tira-teimas”, aquele que arrasou todas as incertezas que 

ainda poderiam existira acerca do meu futuro profissional. Quero, com toda a 

certeza, ser Professora de Educação Física. 
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2.2 Estágio Profissional em Educação Física 

Antes do início deste ano letivo, e apesar do primeiro ano de mestrado 

nos proporcionar algumas experiências na lecionação de algumas aulas reais, 

alguns receios faziam-se ouvir, era a altura de questionamentos básicos, como 

o “como será?”, “será que o funcionamento desta escola é semelhante ao das 

escolas que conheço?”. Não podia deixar de reconhecer que todos estes 

medos eram positivos, uma vez que eram o sinal de que haveria um interesse 

interno, um grande desejo de avançar com este ano. 

Penso que, para este ano, defini que a superação pessoal seria o mais 

importante, já que trago comigo as experiências que eu própria vivenciei, as 

experiências que me foram transmitidas, a imagem daquilo que eu gostava de 

ser enquanto professora e também do que gostaria de não ser. Assim, e 

consciente de todos estes pressupostos, o que mais quero durante este ano é 

superar-me, chegar ao fim do ano e sentir que dei o melhor de mim aos meus 

alunos, sentir que lhe transmiti tudo quanto podia. Ora, neste seguimento, 

considero também que para que isto seja possível, este será um ano de 

estudo, para que possa sempre elevar o meu conhecimento. 

Para Nóvoa (2009) é necessário construir uma formação de professores 

dentro da profissão, por isso o estágio profissional deve ser considerado como 

terreno privilegiado no início dessa construção, e o estagiário aqui assume um 

papel preponderante pois ele é o principal ator da sua própria aprendizagem e 

tem no estágio o privilégio de estar já envolto num meio que no futuro será o 

seu, vai adquirir vivências e conhecimentos que de outra forma não o 

conseguiria. 
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3. O Estágio Profissional  

3.1. Enquadramento Institucional  

No decurso do processo de escolha da escola para o ano de estágio 

confesso que esta minha escolha apenas se sucedeu com o critério de 

proximidade da minha habitação, então, acabei por ficar colocada na Escola 

Secundária de Penafiel (ESP). 

Esta escola encontra-se relativamente perto do centro da cidade de 

Penafiel e é uma escola consideravelmente grande. Dentro dos seus edifícios, 

apresenta salas de aula, gabinetes de trabalho docente, sala de diretor de 

turma com gabinetes de atendimento aos encarregados de educação, 

biblioteca, polivalente, esplanada, espaço convívio, cantina, serviços 

administrativos, papelaria/reprografia, serviço de psicologia e orientação 

educativa e claro, no contexto de educação física, apresenta um edifício que é 

o designado polidesportivo.  

A escola é uma instituição muito verde, o que ressalta aos olhos de 

qualquer pessoa. Qualquer espaço livre já foi ocupado com plantas ou mesmo 

relva, pelo que posso considerar os jardins da Escola Secundária de Penafiel, o 

seu maior ponto caracterizador.  

Para as aulas de educação física, e além do polidesportivo, está 

disponível um campo exterior, com corte de ténis, pista de atletismo e caixa de 

saltos e ainda, fora da escola, são utilizadas as instalações da piscina 

municipal, bem como o campo de jogos que se situa ao lado da piscina. 

Saliente-se que todas estas instalações permitiram a lecionação do vasto leque 

de atividades físicas propostas no programa nacional de EF. 

O material disponibilizado pela escola foi suficiente para que pudesse 

manter uma vasta possibilidade de escolha de exercícios para as diferentes 

aulas das diferentes UD. 

A lecionação à turma do 6º ano decorreu numa escola próxima da 

escola secundária, a Escola Básica 2/3 Dom António Ferreira Gomes, apenas 

durante o segundo período, uma vez que a ESP não tinha turmas do 2º ciclo 
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para que os estagiários obtivessem qualificações para a lecionação do grupo 

de ensino 260.   
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3.2. O Grupo de Educação Física 

 

 Desde os primeiros dias na escola, todos os professores, auxiliares e 

administrativos nos inseriram na comunidade, e esta é uma das experiências 

gratificantes que levarei comigo desta escola, todos os seus elementos 

receberam o grupo de estagiários de braços abertos e nos fizeram sentir parte 

daquela instituição. 

O Grupo de Educação Física, inserido no departamento de expressões, 

mostrou-se muito importante durante todo o ano letivo para o meu 

desenvolvimento profissional.  

  Inicialmente, todos os professores nos explicavam como manusear o 

material corretamente, como deveríamos montar cada rede, por exemplo. 

Senti-me um pouco sob pressão no início do ano letivo, confesso, tudo era 

novo – a escola, a experiência, os “futuros-atuais” colegas professores. No 

entanto, todas as brincadeiras, todas as conversas que os restantes 

professores do grupo de EF tinham comigo e com os meus colegas de estágio 

foram sempre com o intuito de nos deixarem à vontade naquele meio e de nos 

tornarem melhores profissionais.  

 Sempre que possível observávamos as aulas dos restantes professores 

do grupo de EF e debatíamo-nos sobre qual a nossa solução para as 

determinados problemas encontrados nas aulas dos restantes docentes. Estou 

certa de que este processo de observação dos restantes professores me fez 

crescer profissionalmente, me aumentou a panóplia de exercícios e me fez 

debater comigo mesma, algumas metodologias que até então pensava que 

fossem as mais corretas, mas que na prática não eram as mais funcionais.   

“(…) estivemos a observar a aula do Professor ‘C’ e conseguimos 

debater sobre um novo exercício, que nunca antes tínhamos observado e 

perceber os seus pós e contras, conseguimos adaptar uma solução para 

as nossas turmas e este tornou-se mais um exercício possível para as 

próximas aulas.” 

(diário de bordo) 
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A ajuda dos professores do grupo estava sempre presente, se por algum 

motivo, por exemplo, para agilizar uma avaliação no final de uma UD, fosse 

necessário alterar o espaço de uma aula, sabíamos que, à partida, qualquer 

um dos colegas estaria disposto a ajudar, como também, no caso contrário, 

com o devido conhecimento da PC cederíamos o espaço. Esta troca de 

“favores” era em prol do bom funcionamento das aulas e para o melhor dos 

alunos e esta vontade de fazer o melhor para a escola demonstrava-se 

também na repreensão, na chamada de atenção que por vezes tinha, grande 

parte das vezes posso considerar que foram sugestões de alteração de alguma 

parte funcional da aula, ou para que esta fosse otimizada e rentabilizado mais 

tempo de aula, ou para que se atingisse mais facilmente e eficientemente um 

determinado objetivo e uma UD.  
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3.3. O núcleo de estágio  

 

Recordo-me que, numa Unidade Curricular (UC) do primeiro ano do 

MEEFEBS, foi proporcionada a toda a turma uma partilha de experiências de 

antigos alunos relativamente ao estágio profissional, e foi esse o primeiro 

momento em que alguém alertou para a importância do NE  

Aquando da escolha da escola para estágio, fiquei um pouco 

tranquilizada uma vez que o meu colega Diogo escolheu a ESP como sua 

escola de eleição, tal como eu, o que criou uma grande oportunidade de 

trabalharmos juntos durante esse ano. Uma vez que já havíamos concluído a 

licenciatura no mesmo instituto sabia que seria uma pessoa com quem ia 

trabalhar sem quaisquer problemas.  

Quanto ao terceiro estagiário deste núcleo, o Rui, só tínhamos sido 

colegas de turma, já no mestrado e apenas um semestre, o que à partida não o 

tornava uma pessoa próxima de mim, seria um novo colega a reconhecer 

durante este ano. 

Deste grupo faltava apenas conhecermos a PC, o que se proporcionou 

no final de agosto. A professora Cristina foi incrível connosco desde o início, 

deixou-nos à vontade, criou um ambiente harmonioso, no fundo criou o 

ambiente que se veio a mostrar crucial durante o ano letivo, começou desde ali 

a desenvolver o nosso companheirismo e espírito de equipa.  

Segundo Silveira et al. (2014, p.310) “o PC é referenciado como sendo 

uma peça fundamental neste processo de formação. A ele compete acercar-se 

das questões que moldam o processo de supervisão, estejam estas 

relacionadas com o planeamento didático, com a gestão do tempo ou com as 

relações interpessoais”. 

“O primeiro dia na escola foi estranhamente bom, tivemos uma 

pequena reunião com a PC que nos tentou deixar à vontade e se dar um 

pouco a conhecer, bem como à escola. Senti-me uma formiga muito 

pequena num mundo muito grande, mas também consegui sentir que 

seria capaz de crescer tanto quanto as dimensões desta enorme escola.” 
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Diário de bordo 

O NE foi o centro de toda a ação, é a este que devo este ano, são as 

pessoas que estavam ao meu lado nesta batalha e lutaram junto comigo, tal 

como eu, lado a lado, para que pudéssemos, juntos, alcançar o nosso grande 

objetivo. 
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4. A prática profissional – Vivências e significados  

4.1. A minha turma  
 

A minha turma residente encontrava-se no décimo primeiro ano de 

escolaridade e inicialmente era composta por vinte e sete alunos, tendo sido 

um transferido de turma logo no início do ano letivo e outro decidiu repetir o 

décimo ano para melhoria das classificações. Este último aluno acabou por 

regressar à turma inicial no início do segundo período. Um outro aluno 

ultrapassou o número limite de faltas e, por isso, foi excluído da disciplina no 

final do segundo período. A turma acabou com vinte e cinco alunos, sendo 

vinte do sexo feminino e os restantes cinco do sexo masculino.  

 No início do ano letivo foi aplicado um questionário (anexo I) de forma a 

recolher alguns dados que considero relevantes para a minha prática 

pedagógica. Foi possível identificar que sete alunos praticavam alguma 

modalidade fora das aulas de EF, quatro eram federados e as modalidades 

praticadas eram futebol (dois alunos), andebol (um aluno), natação (um aluno), 

kickboxing (um aluno), basquetebol (um aluno) e ginástica (um aluno). O tempo 

de prática de atividade física era de, pelo menos, três horas por semana. Os 

restantes dezoito alunos da turma eram completamente sedentários.   

Em relação à faixa etária da turma, sete alunos tinham quinze anos, oito 

alunos tinham dezassete anos e os restantes tinham dezasseis, pelo que se 

entende que alguns dos alunos terão repetido algum ano de escolaridade ou 

efetuado alteração do curso. 

 Ainda no questionário, mostrou-se relevante inquirir os alunos sobre 

possíveis problemas de saúde, uma vez que uma aluna referiu apresentar uma 

cardiopatia, uma outra teria anemia, ataques de pânico/ansiedade, um aluno 

teria otites crónicas e uma outra aluna colesterol. Além destes, dois alunos 

referiram ter miopia e astigmatismo pelo que foram de imediato aconselhados a 

entregar um atestado na direção da escola de forma a prevenir algum dano nos 

seus óculos durante as aulas.  
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 Foi questionada ainda a frequência com que tomavam banho no final 

das aulas, tendo quatro respondido “nunca”, onze “às vezes”, cinco “quase 

sempre” e apenas quatro “sempre”. Estas respostas deram resultado a uma 

sensibilização junto dos alunos com o objetivo de os fazer entender a 

importância dos banhos na sua higiene diária. Penso não ter tido muito 

sucesso nesta sensibilização, apesar de a mesma ter ocorrido durante todo o 

ano, com exceção da modalidade de natação, entendo que os alunos 

consideram curto o espaço de intervalo entre aulas e queriam trocar de roupa 

rapidamente para prolongar o intervalo anterior à aula seguinte, mesmo com os 

dez minutos para o banho que eram dispensados no final de cada aula. 

 Os alunos referiram como modalidade preferida Basquetebol e como 

modalidade com mais dificuldades Natação, como se demonstra no gráfico 

abaixo. Após a análise ao gráfico I em conjunto com a análise do roulement de 

professores e à escolha das modalidades dos alunos para o ano letivo, houve 

uma tentativa de conjugar uma modalidade menos preferida com uma 

preferencial em cada período para que os alunos estivessem o mais motivados 

possível durante todo o ano letivo, o que resultou na Planificação Anual ( 

Anexo II), tendo também em consideração as atividades proporcionadas pelo 

grupo de EF. 

 

Gráfico 1 – Preferências e dificuldades nas modalidades 
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4.1.1. As diferentes temáticas (UD e respostas dos alunos) 

No início do ano letivo, os alunos, tal como está previsto 

legislativamente, tiveram oportunidade de escolher entre algumas das 

modalidades que poderiam aprender, podendo escolher dois desportos 

coletivos (entre voleibol, basquetebol, futebol e andebol), um desporto de 

raquetes (badminton ou ténis) e um desporto individual (atletismo ou ginástica), 

sendo a dança e natação de cariz obrigatório. Desta forma, em conciliação com 

o roulement de professores e as atividades da escola, foi construída a seguinte 

planificação anual. Assim, por exemplo, basquetebol foi abordado no primeiro 

período já que o torneio decorreu no fim do período em conjunto com Voleibol, 

uma vez que o roulement assim o exigia.  

 

4.1.2. FITEscola e avaliações diagnósticas  
  

As primeiras semanas de aulas foram dedicadas ao FITEscola e às 

avaliações diagnósticas das diferentes modalidades. 

O FITescola foi adotado pela escola e aplicado a todos os alunos da 

mesma, tendo “como um dos objetivos avaliar a aptidão física e a atividade 

física de crianças e adolescentes. Para o efeito, integra uma bateria de testes 

dividida em três áreas, a Aptidão Aeróbia, a Composição Corporal e a Aptidão 

Muscular” (Direção Geral da Educação – Ministério da Educação e Cultura, 

2017), e fornece ainda os valores de referência dentro dos quais os alunos se 

devem encontrar. 

Uma vez que todas as turmas teriam de ser submetidas a esta bateria 

de testes, o grupo de EF resolveu trabalhar em conjunto de forma a agilizar 

todo este processo. No entanto, penso que esta bateria de testes é difícil de 

aplicar e de eficiência discutível. Primeiro, porque coabitam muitos alunos em 

simultâneo no pavilhão, o que dificulta a gestão. Para gerir o grupo de alunos o 

grupo de EF optou por destacar um grupo de alunos supervisores do grupo 

executante da tarefa FitEscola. Contudo, mesmo tendo sido explicados todos 

os critérios aos alunos supervisores, estes “ajudavam” os seus colegas, 

deixando que fizessem um maior número de repetições por violação dos 

critérios, para que obtivessem maior sucesso.  
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Posteriormente, tiveram início as Avaliações Diagnósticas (AD) de todas 

as modalidades, esta serviu inicialmente para começarmos a conhecer os 

alunos, e a perceber as suas aptidões para cada modalidade, de acordo com 

Gonçalves et al (2010) a AD permite identificar as competências dos alunos no 

início de uma fase de trabalho e colocar o aluno num grupo ou nível de 

aprendizagem ajustado às suas capacidades. Seguindo este registo, Ribeiro 

(1999) afirmou que a Avaliação Diagnóstica tem como propósito aferir as 

posições dos alunos face a novas aprendizagens, que lhes vão ser 

apresentadas, e a aprendizagens anteriores, que lhes servem de base. Daqui 

surgiram as Unidades Didáticas (UD) e também os grupos de trabalho para 

cada modalidade. Optou-se por criar grupo homogéneos entre si e 

heterogéneos no seu interior, ou seja, grupos similares na heterogeneidade 

interna. Posto isto, Aranha (2004, citado em Gonçalves, Albuquerque e Aranha, 

2010, p.17) declara que é através desta primeira avaliação que o professor 

define os objetivos, estratégias e metodologias para iniciar o processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

4.1.3. Voleibol 

 

O voleibol, contrariamente às restantes modalidades desportivas coletivas, 

é um jogo de não-invasão, no qual as falhas técnicas são penalizadas, o que 

demonstra a importância do correto processo de ensino-aprendizagens, quer 

dos aspetos mais técnicos, como também dos táticos.  

A organização metodológica do conteúdo foi efetuada do topo para a base 

essencialmente por duas razões: motivação e componente cognitiva. Através 

deste tipo de abordagem, os alunos estão constantemente motivados, pois 

existem objetivos, competição, finalização entre outras componentes que não 

existem em abordagens mais analíticas. Assim, em cada aula, através de jogo, 

no final da mesma deverão ser identificados os objetivos para a aula seguinte, 

fazendo com que os alunos sintam necessidade de exercitar gestos técnicos 

acima do nível a que se encontram. Tudo isto leva a que os níveis de 

empenhamento sejam superiores, o que vai predispor os alunos a interiorizar 

os conteúdos da melhor forma.  
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Na primeira aula (AD) foram identificados os diferentes níveis em que se 

encontram os alunos, tendo-se notado problemas de jogo em cada aluno. A 

turma apresenta diferentes níveis, com muita discrepância entre estes. 

Considerando os quatro níveis de ensino do voleibol, facilmente se entende 

que alguns alunos ainda apresentam dificuldades na sua colocação em campo 

e na relação com a bola e com os gestos técnicos mais básicos, como o passe. 

Por outro lado, alguns alunos já se encontram em condições de executar 

habilidades de um nível superior, chegando até ao quarto nível, já que já serão 

capazes de rematar (tecnicamente) e efetuar o retorno (taticamente). Assim, 

entendi que iria ter um grande desafio inicial para que conseguisse adaptar as 

minhas aulas a níveis tão distintos de ensino, de forma a que todos os alunos 

se conseguissem auto superar, enquadrando todos os alunos nos diversos 

conteúdos, apesar de entender que as progressões no ensino poderão ser 

distintas para distintos grupos de alunos. 

Neste seguimento, as habilidades táticas que foram abordadas eram 

básicas, uma vez que estas três componentes são indispensáveis e inevitáveis 

em situação de jogo, entre elas: a ocupação do espaço, a cooperação e a 

posição defensiva.  

A noção do espaço e a ocupação do mesmo foi algo em que os alunos 

apresentam dificuldade em jogo, já que demostraram não terem perceção das 

dimensões do campo ou das zonas de queda da bola que advêm a cada 

jogador da equipa, assim, a preocupação com este conteúdo foi trabalhada 

através de exercícios específicos de outras componentes, realçando sempre 

este fator durante os mesmos.  

No que toca à posição defensiva, esta foi o ponto de partida para qualquer 

deslocamento para o ponto de queda da bola, assim, para que se otimizem as 

habilidades técnicas foi necessário que os alunos se mantivessem na posição 

defensiva.  

A cooperação durante o jogo, em grande número de jogadas foi o que 

definiu se a equipa ganhou ou perdeu o ponto, e foi importante que os alunos 

entendessem que, apesar de ser um jogo não invasivo, podiam e deviam 

ajudar-se entre si, mesmo em situação de exercitações específicas. 

Relativamente às habilidades técnicas, iniciei pelas duas de base: o passe e 

a manchete. Entende-se que para resolver as diversas situações de jogo, os 
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alunos teriam, pelo menos, de recorrer a estas duas técnicas, daí a sua 

introdução precoce, especialmente no caso da manchete, uma vez que ainda 

não se haveria exercitado o remate, esta poderia ter sido introduzida mais 

tardiamente, porém, de forma a encontrar o ponto de equilíbrio do nível de 

todos os alunos, pensei que grande parte destes iriam necessitar deste passe 

de recurso, já que alunos que os alunos com mais aptidão para esta 

modalidade colocariam as bolas nas zonas de conflito e surgiria, naturalmente, 

a necessidade desta manchete, mesmo sem o remate. 

Como os problemas de sustentação de bola começaram a ser resolvidos os 

alunos perceberam que o início de jogo com um serviço mais eficaz e mais 

colocado, dificultaria o adversário (através questionamento, por exemplo “aluno 

número 3 se a bola tivesse caído no fundo do campo nas costas do aluno 5 

não seria mais facilmente ponto ou mais difícil de receber?”), então, para 

colmatar esse problema foi introduzido o serviço. 

 Este foi o ponto no qual comecei realmente a sentir dificuldades, percebi 

que tinha algumas alunas que tinham realmente dificuldades na modalidade e 

que não haveria nem jogo nem harmonia na turma se continuasse com a 

mesma estratégia de ensino e a mesma metodologia de grupos. Então resolvi 

efetuar uma reestruturação dos grupos, retirando quatro alunas dos grupos 

sendo estas um novo grupo. Estas alunas tinham consciência que o seu nível 

de jogo era inferior ao dos colegas e nem se sentiam confortáveis a jogar com 

colegas que as consideravam incapazes, então aceitaram de bom grado esta 

troca e foram imediatamente esclarecidas que os exercícios seriam adaptados 

ao seu nível de jogo tal como os outros eram adaptados ao nível de jogo dos 

colegas e que não seriam em caso algum prejudicadas por isso, até porque a 

sua avaliação era adaptada aos seus casos, como acontecia com todos, cada 

um era visto como um aluno específico. Penso que esta foi a minha primeira 

falha e primeira atitude de mudança positiva, uma vez que poderia ter 

percebido na AD que realmente este poderia ser o melhor caminho, mas decidi 

arriscar e tentar criar grupos com alunos de diferentes níveis o que acabou por 

não resultar, no entanto, consegui resolver a situação alterando de novo os 

grupos, o que infelizmente não trouxe de volta das aulas em que as alunas 

poderiam ter tirado mais proveito e mais ensinamentos sobre voleibol do que 

realmente tiraram.  
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“Estava com medo da reação das alunas ao alterar os grupos, sempre 

pensei que elas não iam compreender que iam levar a peito esta atitude, 

podiam mesmo ficar a achar que lhes estava a passar um atestado de 

incompetência. Felizmente, não aconteceu, todas aceitaram de bom 

grado no novo grupo e até se mostraram contentes com a mudança.”   

Diário de bordo 

 Superada esta problemática, as restantes aulas desta UD decorreram 

com muito maior fluidez, os alunos começaram a ter mais proveito destas e 

denotou-se a diferença na sua evolução após a alteração dos grupos. 

 

4.1.4. Basquetebol 

Esta UD de basquetebol contemplou 10 aulas de 90 minutos. A 

avaliação final baseou-se no jogo 3x3, à semelhança do que decorreu na 

avaliação diagnóstica, e realizou-se na última aula. Após análise da AD, os 

diferentes conteúdos desta unidade didática foram lecionados no nível em que 

melhor se enquadrou a turma, dadas as diferenças de desempenho motor na 

modalidade, dos diferentes alunos que constituíam a turma. Aplicou-se um 

conhecimento do topo para a base, uma vez que foi a abordagem considerada 

mais apropriada para esta modalidade, ou seja, existiu uma desconstrução do 

basquetebol dentro do próprio jogo. Através do jogo surgiram necessidades de 

introduzir novos conteúdos para uma maior fluidez do próprio jogo. Assim, em 

cada aula, através de jogo, eram identificados, com a ajuda do NE e em 

especial da PC, os objetivos para a aula seguinte, o que fez com que os alunos 

sentissem necessidade de exercitar gestos técnicos acima do nível a que se 

encontravam na aula anterior. Segundo Vickers (1990), uma abordagem topo-

base possibilita ao aluno uma visão global do contexto antes de perceber os 

diferentes elementos que dele fazem parte. Existiu, portanto, uma transferência 

do complexo para o simples.  

“(…) (os alunos) deviam desmarcar-se, e mesmo estes exercícios não 

o conseguiram, o Diogo sugeriu que na próxima aula aumentasse o 

tempo dos jogos de aquecimento, como o jogo da bola ao capitão, desta 
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forma podem entender, quase que de forma inconsciente qual é o 

comportamento que devem adotar(…)” 

Diário de bordo 

Esta era a modalidade que mais receio tinha, não era a minha 

modalidade de eleição, eu sabia que tinha dificuldades e que tinha que dar a 

volta a isso. No final deste ano, ao olhar para trás consigo perceber que é 

provavelmente a UD em que melhor me saí. Por um lado, vejo que todas as 

minhas dificuldades resultaram num esforço extra para tentar ser melhor, por 

outro lado tive a sorte de encontrar uma PC que tinha como modalidades de 

eleição aquelas que eu, talvez, nunca escolheria como minha primeira opção, 

assim a partilha que a PC teve para comigo foi gigantesca, principalmente no 

que toca ao basquetebol. 

 

4.1.5. Atletismo 
 

As aulas de atletismo foram um verdadeiro desafio, havia poucas aulas 

para os conteúdos a abordar, e uma vez que foram lecionadas durante o 

segundo período, em conjunto com o roulement que ditava que o espaço era o 

exterior, estava dependente das condições meteorológicas para que as aulas 

se realizassem, caso contrário teria de partilhar espaço com um colega dentro 

do pavilhão e aí tinha duas hipóteses: ou abordava outra modalidade conforme 

o material disponível ou a aula era dedicada a treino funcional. 

Durante as aulas, os alunos estavam divididos por quatro estações: o 

salto em comprimento; as barreiras; a corrida de estafetas e a técnica de 

corrida direcionada para a corrida de velocidade. Assim, com os alunos 

divididos em quatro grupos e com estas estações durante as aulas facilitava 

um maior leque de experiências ao nível do atletismo, no entanto, eu sentia-me 

incapaz de observar e corrigir todos os alunos em todas as estações, foi muito 

complicado conseguir “dividir-me”, e agora penso que, por um lado, foi bom 

para os alunos terem um maior número de disciplinas do atletismo, por outro, 

penso que com um número mais reduzido a sua evolução seria maior e o 

processo ensino-aprendizagem teria um acréscimo bastante positivo. 
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Ainda durante esta UD, realizei uma competição de saltos, no salto em 

comprimento, em que no fim de quase todas as aulas os alunos teriam duas 

oportunidades de salto e foram registados todos os saltos. Foi nesta altura que 

percebi que o maior desafio que podemos fazer aos alunos é com eles 

próprios, vi aqueles alunos só preocupados em serem melhores que eles 

próprios, não se comparavam com os colegas mas com os seus próprios 

registos das aulas anteriores, e daqui percebi que às vezes o mais importante é 

que os alunos se tentem superar a eles próprios, e nós enquanto profissionais 

só temos de ser os impulsionadores deste processo. 

 

4.1.6. Dança 

A minha expectativa com esta UD estava no auge, era a minha zona de 

conforto, eu já trabalhava nesta área, tinha todas as condições para que esta 

fosse a melhor UD de todo ano. A PC colocou-me um desfio: jive. Bem, eu 

estava completamente à vontade com vários estilos de dança, mas não com 

este. Tive então de me dedicar à aprendizagem deste novo estilo para que, 

posteriormente, o pudesse lecionar. 

As aulas foram de dois tipos: as de aprendizagem de jive e as de criação 

das coreografias de cada grupo. Cada coreografia teria de ter alguns passos de 

jive aprendidos e o restante poderia ser em estilo livre.  

Todo este processo estava construído de uma forma incrível na minha 

mente, até que logo na primeira aula percebi que todo o mar de rosas que criei 

para mim própria não iria mais existir. A turma apresentou-se com uma aversão 

às aulas de dança, simplesmente porque não gostavam de dançar.  

Nesta altura deu-se um dos meus maiores equívocos durante todo este 

ano: desmotivei completamente. Não podia baixar os braços e dar-me por 

derrotada e foi o caminho que segui. Daqui em diante as aulas decorreram com 

alguma normalidade. As aulas de jive tiveram alguns problemas devido ao 

contacto corporal entre pares, uma vez que alguns alunos não queriam 

simplesmente dançar com um colega porque era do sexo oposto.  
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Quando ensinados todos os passos de jive, iniciaram as aulas de 

preparação da coreografia, tendo existido sempre um período inicial em que 

exercitavam todos os passos de jive que tinham de implementar nas suas 

coreografias, que teriam de contemplar também outros passos por eles 

escolhidos. 

Esta foi verdadeiramente a altura de desespero: eu estava desmotivada 

porque não conseguia entender que os meus alunos não tinham de gostar de 

dança como eu e ainda lhes dei alguma autonomia. O que resultou daqui foram 

aulas em que os alunos se tentavam encostar e apenas conversar.  

O meu debate comigo mesma foi, desde o início do ano, a passividade 

que eu apresentava, a calma, que era em demasia, e esta fase foi o culminar 

desta situação. Penso que esta UD me fez despertar e perceber que eu 

poderia ser assim apenas fora do contexto de aula, por muito que me sentisse 

um ‘gato’ teria que vestir a pele de ‘leão’ e tomar conta ‘da selva’ que tanto 

descrevi no diário de bordo.  

“(a aula) deixou de ser uma aula, senti-me no meio de ‘uma selva’: um 

grupo tentava se manter no canto da sala, durante a aula apercebi-me 

que sempre que e aproximava o assunto era a escolha das músicas, mas 

na verdade estavam só a tentar ‘queimar’ tempo, outro grupo tentava 

dançar, mas a falta de elementos e de ideias para continuarem a 

coreografia não os deixava, o terceiro grupo tinha dois elementos que 

queriam dançar tudo e mais alguma coisa, mas os restantes não estavam 

sequer a par do inicio da coreografia, o quarto grupo era o único que 

tentava dançar, mas a personalidade forte de um dos elementos do grupo 

não os deixava seguir outra opção senão a que esse elemento sugeria. 

Senti-me impotente, não sabia mais o que fazer e ainda não sei. Não 

posso deixar que as aulas continuem assim mas não consigo encontrar 

forma de as fazer funcionar.” 

Diário de bordo 

 A solução encontrada para as aulas seguintes foi deixar que os alunos 

continuassem autónomos, mas ter alguma solução em mente para as suas 

coreografias, percebi que se eles não conseguiam encontrar uma inspiração 



23 

 

para a construção da sua coreografia eu podia fornecer-lhes algumas soluções 

para que estes escolhessem a que lhes parecia mais apropriada.  

 A aula da AF aproximava-se e com ela a preocupação por parte da 

turma. A pedido dos alunos, encontramo-nos na sala de ginástica, sempre 

supervisionados pela PC, para que, com a minha ajuda terminassem as 

coreografias. E, finalmente, no dia da AF foram apresentadas as coreografias, 

sabendo os alunos à partida que a avaliação seria contínua e que a atitude 

destes perante as aulas iria influenciar diretamente o seu resultado final.  

Confesso que fiquei contente com as coreografias apresentadas e que 

esta foi uma UD de aprendizagem para mim, entendi que diferentes pessoas 

reagem de forma diferente ao mesmo estímulo e que a passividade tem de ter 

um meio termo.  

 

4.1.7. Badminton 
 

Nesta UD, inicialmente foi possível perceber que alguns dos alunos 

estavam num nível introdutório, apresentavam ainda dificuldades na pega da 

raquete ou nos deslocamentos, por exemplo, enquanto outros já realizavam os 

gestos técnicos corretamente com alguma facilidade. Uma vez que todos os 

conteúdos eram importantes para que existisse uma continuidade durante o 

jogo, todas as habilidades técnicas (pega da raquete, lob, clear, remate, serviço 

curto/longo, as habilidades táticas deslocamentos e posição base) foram 

introduzidas/exercitadas na segunda aula. Nas aulas seguintes, com algumas 

sequências de batimentos, os alunos foram evoluindo e atingindo os objetivos 

aula a aula. 

Esta era uma modalidade, tal como o basquetebol, com a qual não me 

sentia tão à vontade e que se revelou, mais uma vez, um objetivo alcançado 

para o meu “eu” profissional. 

Nesta fase e até ao final do ano letivo, tentava mudar o meu 

comportamento perante as aulas e os alunos e mostrar-me mais ativa, mais 

energética, o que não foi o processo mais simples, mas ainda tenho um grande 
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caminho pela frente para colmatar esta minha parte menos positiva na 

lecionação. 

“Estou a tentar intervir mais e melhor, e sobretudo transmitir 

alguma energia aos alunos, mas está a ser muito difícil, é uma mudança 

muito grande que tenho de fazer em mim mesma.” 

Diário de bordo 

 

4.1.8. Natação 

 

Desde a primeira aula (de AD), percebi que iria ter alguns problemas 

com a frequência e a participação dos alunos. Consegui concluir que existiam 

alunos com três níveis distintos na turma, pelo que a UD teve um nível mais 

básico com a adaptação ao meio aquático e outro com crol e costas, sendo 

este último constituído por dois grupos de alunos, os que estavam em 

aprendizagem neste nível e os que estavam em consolidação/correção de 

alguns erros técnicos. Este terceiro grupo poderia ter progredido para bruços, 

no entanto, com o número reduzido de aulas, teria sido pouco proveitoso iniciar 

uma técnica tão complexa. Foi preferível consolidar e refinar as técnicas que já 

nadavam razoavelmente. Os alunos, em todas as aulas, estiveram divididos em 

três pistas diferentes, correspondentes aos três níveis de ensino.  

 Uma vez que me sentia à vontade nesta modalidade não senti muitas 

dificuldades na sua parte mais prática, no entanto é sempre complexo emitir 

alguns feedbacks para os alunos que, dentro de água, não o conseguem ouvir, 

então tive de emitir esses mesmos feedbacks no final do percurso e os 

mesmos tentavam seguí-los nos percursos seguintes.  

 O verdadeiro problema desta UD foi a frequência às aulas, uma vez que, 

principalmente as meninas, tinham algum complexo com a natação devido à 

aceitação do seu corpo. 
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No final desta UD apesar do número de aulas ter sido realmente muito 

reduzido, houve evolução dos alunos. 

  



 
 

  



27 

 

4.2. A turma partilhada 

 

4.2.1. A escola e o espaço da aula 
 

Uma vez que a escola na qual decorreu grande parte do estágio apenas 

tem turmas a partir do 3º ciclo, a Escola Básica 2/3 Dr. António Ferreira Gomes 

(situada em Penafiel, nas proximidades da Escola Secundária de Penafiel) 

permitiu a lecionação de uma UD, neste caso de ginástica, a uma turma de 

alunos a frequentarem o 6º ano. 

Recolhemos algumas informações prévias para preparação das aulas. O 

espaço para a lecionação das aulas era adequado e encontrava-se disponível 

para a turma na hora da aula, dividido apenas com mais um professor, o que 

facilitou a lecionação e a aprendizagem. O material disponível (tabela 1) era 

suficiente, não obrigando o professor a utilizar material autoconstruído. De 

notar que não existiam espaldares no pavilhão, que poderiam ter ajudado na 

prática pedagógica. Quanto à carga horária da disciplina, esta foi de 120 horas 

semanais, desdobrando-se em dois blocos de 90 minutos, um às terças-feiras 

e outro às sextas-feiras. As informações relativas aos recursos humanos 

revelaram que existiu a presença de auxiliares da ação educativa no recinto da 

aula, o que se pode considerar um benefício.  

Pelo descrito, percebe-se que estavam reunidas condições bastante 

favoráveis para o processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista o 

desenvolvimento motor e pessoal do aluno e do nosso “eu” profissional. 
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Tabela 1 – Material Disponível  

Material Nº de Material 

Minitrampolim 1 

Boque 2 

Trampolim Reuther 2 

Trampolim Sueco 2 

Plinto 1 

Colchões rijos  7 

Colchões moles  9 

Colchões de queda 3 

 

4.2.2. Os alunos 

Uma vez que chegamos (NE) a meio de um período para lecionarmos 

apenas uma UD foi importante estudarmos os alunos e observarmos as suas 

aulas previamente, de forma a atingirmos uma individualização e adaptação do 

processo de ensino-aprendizagem a cada aluno, considerando que cada 

individuo é único e, por esta razão, deve ser encarado como tal, tendo em 

conta as suas características específicas. 

A turma era constituída por 23 alunos, dos quais 13 do sexo masculino e 

10 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 10 e 12 anos, 

(maioritariamente, encontram-se com 11 anos). Apesar de serem alunos do 6º 

ano, já teriam tido contacto com a ginástica anteriormente, sendo este o seu 

segundo contacto. Durante as aulas de observação, os alunos tiveram os 

comportamentos esperados para o espaço de aula, empenhando-se, 

claramente, nas tarefas propostas, mostrando-se preocupados com as suas 

execuções e procurando sempre corrigir-se.  

O número de aulas da UD foi então dividido pelos três estagiários, sendo 

o Diogo o primeiro a lecionar. O Diogo dizia-se “sentir na selva”, o que em parte 

me preocupava, no entanto sabia que sempre fui apaixonada pelos mais 

novos, pelas suas perícias e feitios especiais e que este seria mais um desafio. 

Ora, não foi de estranhar esta suposição vir a confirmar-se e esta foi uma das 

experiências mais gratificantes deste estágio, o contacto com estes alunos. 
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O comportamento da turma tinha algumas situações difíceis, algumas 

vezes desviantes, o que fazia com que a preocupação e o cuidado fossem 

redobrados, porque percebia que de qualquer aluno a qualquer altura, e 

qualquer exercício poderia surgir uma brincadeira que teria de ser controlada 

imediatamente. 

Diga-se que o facto de a modalidade abordada não ser das suas 

preferências também não ter ajudado, uma vez que se a sua motivação não 

estava no máximo, o seu empenho também não estaria.  

Existiram durante as aulas alguns comportamentos desviantes, uma vez 

que os alunos percebiam que eu, ou os meus colegas, aquando da ajuda a 

algum aluno, os que estavam na estação mais distante começavam a 

apresentar alguns comportamentos desviantes. 

Apesar destes comportamentos, esta faixa etária é aquela com a qual 

mais gosto de trabalhar, portanto rapidamente me desdobava e tentava 

encontrar novas estratégias para manter os alunos motivados nas tarefas 

propostas. Penso que esta foi a atitude que me faltou para com a turma do 11º 

ano, mas que não se repetiu no 2º ciclo. 

 

4.2.3. A UD de ginástica e a resposta à mesma 

 A organização destas aulas deu-se de uma forma distinta, a UD foi 

dividida pelos três estagiários e teríamos que abordar ginástica de solo e de 

aparelhos. Assim, relativamente à distribuição dos conteúdos pelas 24 aulas, e 

visto que as aulas tinham que abordar ginástica de solo e de dois aparelhos, a 

organização foi pensada da seguinte forma: os elementos de solo estavam 

presentes em todas as aulas de forma a que, no final, a avaliação fosse feita 

através duma sequência desses mesmos elementos. Já os aparelhos, e com a 

impossibilidade de estarem em funcionamento ao mesmo tempo durante as 

aulas por poderem gerar problemas gerais ao funcionamento da aula e 

implicavam algum risco para os alunos, foram divididos pelas aulas, assim 

sendo, desde as primeiras aulas foram exercitados os saltos no minitrampolim, 

e os restantes foi trabalhado o boque. Entendeu-se benéfico começar pelo 
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minitrampolim, uma vez que pensamos ser mais chamativo para os alunos, 

sendo que estes, geralmente aderiam bem a este elemento gímnico e podia 

resultar como uma forma de os cativarmos para as nossas aulas. 

A seleção dos conteúdos a lecionar já havia sido feita pelo grupo de 

Educação Física, que adaptou o programa nacional de educação física à 

realidade desta escola. Após nos terem enviado a planificação, soubemos 

quais os conteúdos a ensinar e, uma vez que não eram muito numerosos, 

foram trabalhados durante todas as aulas em forma de circuito, exercitando-se 

em cada estação mais do que um conteúdo (no máximo três) através de 

situações de aprendizagem facilitadoras, que foram evoluindo ao longo das 

aulas da UD, para o conteúdo final. Por exemplo, no rolamento à frente 

engrupado, os alunos começaram por efetuar “bolinhas”, passando para os 

planos inclinados e terminaram a realizar o rolamento no solo. Este aumento da 

dificuldade foi gradual e de acordo com a evolução dos alunos. O 

minitrampolim e o boque tiveram lugar a seguir aos circuitos. Uma vez que 

consideramos que era o momento que envolvia mais perigo para os alunos 

será exercitado individualmente, sem que nada mais esteja a decorrer na aula. 

Uma vez que um dos alunos praticava esta modalidade, foi vantajoso 

para o mesmo passar para o patamar seguinte da aprendizagem. Este aluno 

mostrava aos restantes a correta execução dos movimentos e ajudava os seus 

colegas. 

Nas oito aulas de 45 minutos que me foram incutidas fiquei com um 

sentimento de dever cumprido, e com alguma pena já que considero que é 

pouco tempo com a turma e que a experiência é demasiado curta. 
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4.3. Experiências relevantes 

4.3.1. “Não quero trabalhar com este colega” 

O primeiro grande debate nesta experiência decorreu logo no primeiro 

período. Com a construção dos grupos, e com as dificuldades na modalidade 

de voleibol, decorreu ainda um terceiro problema: “Professora, não quero ser 

do grupo do aluno Y!”. 

Numa primeira fase desvalorizei um pouco a situação, e expliquei de 

uma forma muito direta que os grupos de trabalho estavam elaborados de 

acordo com os diferentes níveis de forma a que todos chegassem o mais longe 

possível.  Pensei que a situação tinha ficado resolvida, até que na aula 

seguinte diferentes alunos teceram o mesmo comentário.  

Tinha de tomar uma atitude e por muito difícil que fosse tê-la no início do 

ano, quando ainda me sentia muito inexperiente, resolvi no início de uma aula 

sentar todos os alunos e ter apenas uma conversa. Durante esta conversa 

tentei fazer com que aos alunos entendessem que durante as suas vidas iriam 

ter de se relacionar com pessoas que não serão tanto do seu agrado e, por 

tanto, a melhor forma que serem bem-sucedidos era começarem esse 

processo desde aquele momento. Falei sobre a importância de sabermos 

trabalhar com pessoas que naturalmente não seriam as da nossa escolha 

social, mas que se um dia essa pessoa for o nosso colega de trabalho não 

podemos ficar desempregados porque não gostamos de trabalhar em conjunto 

com um colega, o mesmo tinha de acontecer as aulas de EF, por muito que os 

colegas do grupo não fossem os colegas dos intervalos, teriam que aprender a 

trabalhar juntos e a cooperar entre si. 

Agora, distanciada da situação, percebo que o desagrado de 

trabalharem com alguém que não era das suas preferências continuou, mas as 

reclamações por isso terminaram.  

Este foi um grande ponto no desenvolvimento do domínio sociocultural 

desta turma, portanto, penso que o balanço final é positivo e por vezes temos 

de abdicar de algumas questões técnicas para a boa formação dos alunos. 
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4.3.2. “Porquê?” 

Durante as primeiras aulas de cada UD, apercebia-me de que os alunos 

se questionavam acerca dos meus métodos de trabalho, o que eu estava um 

pouco à espera. 

Na minha formação inicial (licenciatura) fui aprendendo um conjunto de 

estratégias e de exercícios que nunca havia experienciado enquanto aluna, o 

que foi estimulante para mim. Calculei que se eu aplicasse estes mesmos 

exercícios aos meus alunos o mesmo lhes poderia acontecer. E aconteceu! 

De cada vez que era introduzido um novo conteúdo ou um exercício que 

não tinham nunca exercitado em anos anteriores surgia a questão “porquê?”. 

Uma vez que já esperava, em parte, que isto acontecesse e que me preparava 

para as aulas, estas questões não me pressionavam e tentava sempre explicar 

e, em alguns casos, demonstrar o porquê de cada situação. 

 

 

4.3.3. Observações de aulas 

A observação de aulas foi muito importante no meu processo de 

formação, permitia-me ver do lado de fora algumas atitudes que, apenas vendo 

os outros docentes a praticarem as conseguia tomar como certas e perceber 

que deveria adotar os mesmos hábitos, por exemplo.  

“A professora circulou constantemente pelo espaço, onde facultou 

algumas informações/correções para melhoria da execução dos 

exercícios. Após a emissão destes feedbacks, observou a alteração dos 

comportamentos para perceber se houve alteração da execução ou não, 

seguindo-se de um feedback positivou ou de uma nova correção antes de 

prosseguir. Os alunos mostraram-se empenhados durante esta fase da 

aula e ajudaram-se mutuamente para que todos se exercitassem segundo 

as normas de sucesso fornecidos pela professora na sua explicação e 

demonstração.” 

Observação de aula da PC 
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4.3.4. “Não quero participar na atividade” 

Um grande caso deste ano foi a não participação na atividade do grupo 

de EF “Mega sprint, lançamento, km e salto”.  

Durante as aulas anteriores à realização da atividade, os alunos foram 

informados da atividade e foram efetuadas as inscrições. Uma vez que a 

atividade decorreria durante a aula, os alunos teriam de participar numa das 

provas à sua escolha.  

Chegada a hora da aula, os alunos começaram por se debater referindo 

que não queriam participar uma vez que era uma atividade que não poderia ser 

obrigatória. Posteriormente, e continuando sem uma resposta positiva, os 

alunos alegaram que não teriam levado o material para a aula e continuaram a 

defender-se dizendo que a atividade não poderia ser obrigatória. 

A postura dos alunos e as suas respostas ríspidas levaram a uma falta 

com participação disciplinar, excetuando os alunos que participaram na 

atividade e aula. 

Refletindo sobre o acontecido percebi que o problema dos alunos seria a 

exposição pública da atividade, uma vez que esta decorreu no campo exterior e 

vários alunos estavam a ver as provas.  

Por fim, os alunos acabaram por pedir desculpa pelas suas atitudes para 

comigo e para com a PC e pediram ainda que a participação fosse retirada, 

mas, tendo em conta toda a situação e falta de sensibilidade nas palavras que 

os alunos utilizaram, eu e a PC entendemos que deveriam manter a 

participação até porque esta seria a melhor punição possível para que os 

alunos não voltassem a repetir este episódio. 

 

 

4.3.5. O caso dos fatos de banho 

 

A partir da primeira da natação percebi que me ia deparar com outro 

grande problema: os fatos de banho. Logo na aula inicial, de AD, um grande 

número de alunos não participou de forma prática na aula, levando justificações 
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dos EE referindo que os alunos não iriam participar na aula, sem qualquer 

justificação plausível.  

Este penso ser o primeiro confronto, não me poderia debater com os EE, 

mas também não poderia aceitar que os alunos apenas realizassem as aulas 

das modalidades de preferência. Então, comecei a exigir um atestado médico, 

os alunos que não realizassem repetitivamente a aula, teriam que o apresentar 

e não uma declaração do EE. 

Ainda assim alguns alunos insistiram na não participação da modalidade 

e então teve de ser contactada a diretora de turma (DT), que foi uma grande 

ajuda em todo este processo. A DT contactou e conversou com os EE, e 

conseguiu diminuir a lista de alunos não praticantes. 

Durante as restantes aulas foi possível compreender que todos estes 

problemas estavam diretamente relacionados com a aceitação dos seus 

corpos, pelas atitudes, pelos braços fechados a esconder o corpo, pelo 

desenrolar da toalha apenas quanto entravam na água e o enrolar imediato 

quando de lá saiam. 

Penso que fiz o possível para o melhor dos alunos nesta situação, e que 

a grande chamada de atenção deveria ser para os EE que não deveriam 

permitir que os seus educandos escolhessem as matérias de EF. 
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5. Participação na escola  

5.1. Participação e organização das diversas atividades 

5.1.1. Desporto Escolar – Desportos Gímnicos  
 

Na primeira reunião com a PC esta informou-nos que era responsável 

por um grupo equipa de desporto escolar – Desportos Gímnicos. Marques 

(2011) refere que o Desporto Escolar (DE) é um processo educativo 

fundamental no contexto escolar, que promove o desenvolvimento das 

competências sociais e relacionais. Sousa e Magalhães (2006) afirmam que o 

DE é “… o único serviço do Ministério da Educação que desenvolve atividades 

pedagógicas num domínio educativo predominantemente relacionado com a 

motricidade humana e que organiza atividade inter-escolas com um caracter 

sistemático”. Marques (2006, p. 145), demostra a ainda relevância da EF 

afirmando que “A aula de Educação Física é parte maior do desporto na 

escola. Mas a promoção de uma verdadeira cultura desportiva na escola passa 

por sair dos limites da aula de Educação Física e explorar melhor as 

possibilidades do Desporto Escolar”. 

Inicialmente fiquei um pouco reticente uma vez que a ginástica era das 

minhas modalidades razoáveis, mas não me sentia à vontade, nem com as 

competências necessárias para lecionar um grupo equipa. Logo nos primeiros 

treinos, ainda antes do ano letivo iniciar, a PC sugeriu que o grupo de 

estagiários elaborasse um pequeno plano específico de treino de força 

adaptado à ginástica, e permitiu-nos que fossemos os professores desses 

treinos. 

Este primeiro impacto foi difícil, o grupo era muito unido e senti que era 

uma estranha a tentar inserir-me num grupo. Com o passar do tempo os alunos 

aceitaram de bom grado a presença e as intervenções dos estudantes 

estagiários. 

Com o início do ano letivos, e o retorno de todos os alunos de férias, 

conseguimos perceber que o grupo era constituído por alunos entre os 5 e os 

18 anos, pertencentes às Escolas de Penafiel, quer de 1º a 3º ciclo como 

também a secundária. 
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O horário era às terças e quartas-feiras das 17h até às 20h, ao sábado 

das 9h às 12h e mais tarde iniciaram treinos para o minitrampolim às sextas-

feiras das 13h30 às 15h. Além destes horários existiriam ainda os 

encontros/competições que se realizavam ao sábado.  

Foi um ano de muito trabalho no DE, mas também de grandes 

aprendizagens. A ginástica estava ali elevada a um nível de um clube local e a 

experiência era totalmente distinta do contexto de aula.  

O aprendido durante este ano de DE é impagável, quer no que concerne 

às reações interpessoais entre alunos-alunos e entre aluno-professor, como a 

técnica de alguns elementos gímnicos ou as estratégias de organização 

daquele grande grupo. 

Este ano fez-me sentir capaz de fazer qualquer pessoa aprender 

ginástica. 

 

5.1.2. A relação com o pessoal docente e não docente – o jantar de Natal 
 

A relação com o pessoal docente e não docente sempre foi muito 

facilitada. Todos os recursos humanos da ESP sempre se mostraram muito 

simpáticos, afáveis e disponíveis a ajudar.  

Desde o “bom dia” simpático da portaria até às auxiliares do pavilhão, 

que sempre nos desejavam o melhor e sempre ajudavam tanto quanto 

possível.  

No Natal fomos (NE) convidados a participar na ceia de Natal com uma 

atuação. Os ensaios foram hilariantes, a boa disposição e a relação entre os 

colegas foi uma nova experiência. 

Durante todo no ano letivo todos os professores cooperaram tanto 

quanto possível com o NE, e fizeram com que este ano fosse mais proveitoso e 

melhor.  
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5.1.3. Atividades  
 

 Durante todo o ano letivo o NE esteve disposto a colaborar com a 

gestão, coordenação e elaboração das atividades da escola.  

 No primeiro período desenvolveu-se o corta-mato e o torneio de 

basquetebol. Fomos responsáveis pelo segundo e decorreu normalmente. No 

segundo período decorreu o Mega sprint, Lançamento, Km e salto e o torneio 

de voleibol. Neste segundo fomos responsáveis pela elaboração do seu cartaz 

(Anexo III). No terceiro período desenvolveu-se a semana desportiva tendo nós 

sido responsáveis pelo dia da dança (anexo IV) e pelas férias desportivas, já 

após o término das aulas. 
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5.2. Reuniões gerais e de turma  

 

A primeira reunião deu-se no início do ano letivo, convocada pelo diretor 

da escola, de forma a transmitir algumas guide lines para o ano. Nesta reunião 

ainda me sentia um pouco perdida, o conceito que levávamos do primeiro ano 

do MEEFEBS é diferente do que a escola realmente se traduz e esta primeira 

reunião fez-me sentir um pouco perdida, entendia pouco dos assuntos falados, 

não sabia ainda o que se passava nos conselhos de turma, ou quais as 

orientações que a escola queria que seguíssemos. Este foi então, um dos 

primeiros confrontos com uma nova realidade. 

A primeira reunião de avaliação – do primeiro período – foi a que mais 

me chocou. Primeiro porque a avaliação é, de todos, o processo mais difícil, 

aquele em que o docente fica com mais dúvidas, o que fica com maior medo de 

errar. Segundo Abrantes (2002) “a avaliação é uma questão complexa, em 

permanente discussão e geradora de muitas tensões. A avaliação é um 

elemento integrante e regulador das práticas pedagógicas, mas assume, 

também, uma função de certificação das aprendizagens realizadas e das 

competências desenvolvidas – avaliação como prática estrutura”. Depois 

porque durante a reunião os comentários entre os docentes passavas por “o 

aluno F é filho do senhor engenheiro” ou “coitada, ela (aluna) não tem 

capacidade para mais”.  

O primeiro tipo de comentários chocou-me particularmente, eu sabia que 

noutra época os alunos eram divididos pelos seus estratos sociais, no entanto 

sempre considerei que estas diferenças já teriam acabado, e em termos de 

benefícios aos alunos, considero que, de facto, nenhum dos alunos beneficiou 

deste tipo de comentários, no entanto, a distinção com que eram tratados em 

contexto de reunião causou-me algum tipo de aversão a estes comentários e 

penso que este é um ser profissional que eu nunca pretendo ser. Em defesa 

dos docentes da escola entendo que vários alunos sejam vizinhos dos 

docentes e que a proximidade entre uns e outros seja igual para todos os 

alunos. 
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6. Sociometria de uma turma de ensino secundário  

 Resumo 
 

 Este estudo tem como principal objetivo perceber as relações 

interpessoais entre os alunos de uma turma específica. Durante o ano letivo foi 

possível perceber que alguns alunos evitavam ao máximo o contacto com 

outros. Foi aplicado um questionário a todos os alunos da turma, de forma a se 

perceber se os alunos com quem estes gostariam de trabalhar estavam 

diretamente relacionados com os alunos com quem estes gostavam de estar 

fora do contexto de trabalho. A análise dos resultados foi efetuada através do 

cruzamento das respostas das diferentes questões como também da análise 

de questões específicas que obtiveram picos de resposta. Os resultados 

evidenciaram que na mesma turma existiam dois grandes grupos de alunos e 

que o problema de trabalho entre diferentes pares está relacionado com as 

relações interpessoais fora do contexto de aula. 
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Abstract  
 

This study has as main objective the understanding of the interpersonal 

relations between the class students. During the school year it was possible to 

verify that some students avoided to the maximum the contact with others. A 

questionnaire was applied to all the students in the class in a way that the 

students felt the same problem of work that were aimed at the students. The 

analysis of performance issues as techniques for evaluating the specific 

questions can also be done by analyzing specific questions that have obtained 

peaks of response. The results show that in the same class there are two large 

groups of students and that the problem of work between different groups is 

related to interpersonal relationships outside the classroom context. 
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6.1.  Introdução 

 

 No âmbito da Unidade Curricular do Estágio Profissional, integrada no 

segundo ano do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, no ano letivo 

2017/2018, foi proposto a elaboração de um estudo na área de investigação, 

que estivesse diretamente relacionado com a prática pedagógica.  

 Uma vez que a turma à qual estava a lecionar aulas de Educação Física 

permanentemente se revelava com alguns problemas ao nível das relações 

interpessoais resolvi então tentar perceber o porquê destas problemáticas, e 

entender se os alunos realmente não conseguiam trabalhar em determinadas 

duplas ou estavam apenas a seguir as suas relações interpessoais. 

 Assim, com a devida sugestão da PC, pensei em utilizar um teste 

sociométrico na sua forma de questionário para questionar os alunos acerca 

das suas preferências ou não-preferências: com quem (não) gostam de 

trabalhar, com quem (não) gostam de estar, e as pessoas que estes 

consideram que os indicaram nas anteriores questões. 

 Este estudo evidenciava a sua importância ao nível da minha resposta 

direta aos alunos, pretendia entender se devia enfrentar os meus alunos como 

sendo adolescentes que não são ainda capazes de dividir os problemas dentro 

e fora da sala de aula, ou se estes já eram capazes de o fazer e realmente 

entendiam que o trabalho em determinados pares não seria tão proveitoso 

como poderia ser se os pares fossem diferentes. 
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6.2.  Enquadramento teórico 

Segundo Bastin (1980), o teste sociométrico consiste em pedir, a todos 

os membros de um grupo, que nomeiem, entre os companheiros, aqueles 

com quem desejariam encontrar-se numa determinada atividade. Pode-se 

pedir-lhes igualmente que designem aqueles com quem preferiam não se 

encontrar. Porém, o teste sociométrico não é somente um instrumento de 

diagnóstico individual; o estudo das relações interpessoais pode ser igualmente 

frutuoso. O mesmo autor refere que o teste sociométrico e de perceção 

sociométrica é uma estratégia possível de análise de grupos e da posição 

ocupada por estes nos grupos. Da mesma opinião, Northway e Weld (cit por 

Oliveira, 2002) afirmaram que “o teste sociométrico ajuda-nos a avaliar o grau 

de integração duma criança/jovem no grupo; a descobrir a maneira como ela 

está a tentar integrar-se; a ver se a sua experiência social se está a realizar 

dum modo salutar ou não e, com base nestes dados, melhorar a nossa 

intervenção pedagógica”. Ainda os mesmos autores (consult. em Fontes, 2015) 

realçam que o teste sociométrico não é somente um instrumento de 

diagnóstico individual, uma vez que possibilita o estudo das relações 

interpessoais, ao permitir identificar preferências recíprocas (relações de 

afinidade), rejeições recíprocas (relações conflituosas) e relações de 

indiferença. 

Oliveira (2002) considera que um teste sociométrico consiste 

simplesmente em pedir a cada elemento de um grupo que indique as pessoas 

com quem gostaria de se associar em diversas situações.  

Este teste, conforme refere Moreno cit. por Knobel (2004), em termos 

práticos é um questionário simples e flexível, facilmente adaptado às 

características de qualquer grupo humano e é geralmente respondido por 

escrito. Propõe uma pergunta direta e estimulante, que leva a escolhas afetivas 

em relação às demais, tendo em vista uma determinada situação ou tarefa.  

Após a aplicação de um teste sociométrico surge a necessidade de se 

analisarem os resultados, assim sendo, Oliveira (2002) secciona as respostas 

dos testes sociométricos para sua posterior análise, da seguinte forma:  
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• Contando o número de vezes que uma criança é escolhida, 

podemos ficar a saber em que grau é que ela é aceite pelos 

outros membros do grupo. A isto chama-se posição sociométrica. 

Algumas crianças serão escolhidas muitas vezes e outras 

menos. 

• Os resultados permitir-nos-ão saber quais são os maiores amigos 

de cada criança. Podemos verificar se ela tem um grande 

número de amigos diferentes ou um pequeno número de amigos 

especiais e também se as crianças que ela considera os seus 

amigos são os que também gostam dela de um modo especial. 

• O Teste Sociométrico revela a estrutura do grupo como um todo. 

Através dos resultados podemos ver se é constituído por 

pequenos grupos mais ou menos fechados ou se há uma 

integração perfeita. Pode mostrar-nos, também, se existe alguma 

barreira entre rapazes e raparigas. E quais são as crianças que 

fazem a sua escolha para além dessas barreiras e que são, 

portanto, os elementos integrantes do grupo como um todo. 

Podemos ainda descobrir quem são os líderes do grupo e os 

seus seguidores. 

Estes serão então os três grandes grupos de respostas a analisar e a 

retirar algumas conclusões. Bustos (cit. por Nunes, 2010) realça que a análise 

do sociograma torna possível perceber o papel que cada pessoa ocupa dentro 

do grupo ou dos grupos em que está inserida. 

Com estas respostas podemos então retirar algumas ilações no que 

concerne ao trabalho em equipa. O trabalho em equipa é visto como um 

trabalho com bastantes pontos positivos, entre eles: permite a criação de novos 

desafios; contribui para uma maior eficácia da organização; distribui a 

responsabilidade por todos os membros da equipa e fomenta o espírito de 

entreajuda porque acabam por se gerar relações de confiança, flexibilidade e 

desenvolvimento de objetivos e expectativas. 
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Segundo Nóvoa (2012), o trabalho em grupo é mais enriquecedor 

constatando que as conceções de espaços coletivos de trabalho se constituem 

como um excelente instrumento de formação. 
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6.3. Objetivos do estudo 
 

O principal objetivo da aplicação do teste neste contexto foi contribuir, de 

alguma maneira, para a melhoria das relações da turma e para a integração de 

todos os alunos, uma vez que considerei importante melhorar as condições de 

trabalho e principalmente de convivência entre todos. Nesse sentido, considerei 

que seria útil conhecer a opinião dos alunos acerca de alguns aspetos da 

turma. Há já alguns meses que trabalhavam juntos e alguns conheciam-se, 

certamente, há já bastante mais tempo. Mas, é natural que nem todos se 

conhecessem da mesma maneira, assim como também é natural que cada um 

tivesse as suas próprias preferências quanto aos colegas com quem gostavam 

mais de trabalhar ou de se divertir. 
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6.4. Metodologia  

Os participantes deste estudo estavam integrados na ESP numa das 

turmas de 11º ano. A turma tinha vinte e cinco alunos, vinte do sexo feminino e 

os restantes cinco do sexo masculino.  

O teste foi aplicado próximo do carnaval (a meio do ano letivo) tendo 

sido o tempo restante até ao final do ano letivo utilizado para aplicar algumas 

estratégias destinadas a que os alunos conseguissem trabalhar cordialmente 

uns com os outros, formando-os para a sua futura vida profissional dado que 

nem sempre terão a sorte de trabalhar com pessoas com quem se identificam. 

       Pedi aos alunos que refletissem um pouco sobre a sua experiência de 

convivência até ao momento e que respondessem com toda a sinceridade às 

perguntas que lhes foram colocadas sobre a forma de um questionário, 

sabendo todos que o anonimato seria garantido. 

Utilizou-se um questionário sociométrico realizado por Baguinha (1997) 

e adaptado por Valente (2008), que apresentava então oito perguntas, sendo 

elas as seguintes: 

1. Quais são, dos (as) teus colegas de turma, aqueles (as) com quem, se 

pudesses escolher, preferias trabalhar? 

Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de preferência 

e começando por aquele ou aquela com quem gostas mais de trabalhar. 

2. Quais são, dos (as) teus colegas de turma, aqueles (as) com quem, se 

pudesses escolher, preferias não trabalhar? 

Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem e começando 

por aquele ou aquela com quem gostarias menos de trabalhar. 

3. Calcula aqueles (as) que te escolheram na 1ª pergunta. 

Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que referiram que gostariam de 

trabalhar contigo. 

4. Calcula aqueles (as) que te escolheram na 2ª pergunta. 

Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que referiram que não 

gostariam de trabalhar contigo. 
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5. Quais são, dos (as) teus colegas de turma, aqueles (as) com quem, 

gostas mais de conviver ou encontrar nos teus tempos livres? 

Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem de preferência 

e começando por aquele ou aquela com quem te dás mais ou gostas mais 

de te encontrar nos tempos livres. 

6. Quais são, dos (as) teus colegas de turma, aqueles (as) com quem, não 

gostas de conviver ou te encontrar para passar os teus tempos livres? 

Indica quantos quiseres, escrevendo os seus nomes por ordem e começando 

por aquele ou aquela gostas menos de te dar ou te encontrar nos tempos 

livres. 

7. Calcula aqueles (as) que te escolheram na 5ª pergunta. 

Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que referiram que gostam de 

conviver e passar os seus tempos livres contigo. 

8. Calcula aqueles (as) que te escolheram na 6ª pergunta. 

Escreve o nome dos (as) colegas que pensas que referiram que não te 

escolhem para conviver ou passar os seus tempos livres. 
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6.5. Apresentação de resultados 
 

Para a análise dos resultados, e de forma a manter a confidencialidade 

de todos os alunos, cada nome de cada aluno foi diretamente atribuído a uma 

letra/conjunto de letras, não comprometendo assim qualquer resposta e 

resultado ao questionário.  

Gráfico 2  - Resultados das respostas da questão 1 

 

Em resposta à primeira questão (gráfico 2), sobre a preferência do 

trabalho com determinados colegas foi possível determinar que grande parte 

da turma é referenciada pelo menos quatro vezes como preferência de um 

colega. Apenas quatro alunos são a preferência de apenas três colegas e o 

aluno AA não é a preferência de nenhum dos colegas.  

Este último caso pode ser justificado com uma baixa aptidão para a 

prática de exercício físico e com o facto de que este aluno mantinha uma 

relação com outro aluno da turma, o que fazia com que este segundo fosse a 

sua única pessoa próxima. 

Cada aluno respondeu mais de quatro colegas como sua preferência, no 

entanto, os alunos com menos respostas também foram aqueles que foram 

menos escolhidos pelos colegas, assim entende-se que estes podem formar 

um pequeno grupo dentro da turma. 
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A segunda pergunta era precisamente a oposta à primeira. A grande 

maioria da turma foi escolhida como não preferida entre zero a três colegas. 

Um aluno foi referenciado por quatro colegas, três alunos por cinco colegas. Os 

três casos mais preocupantes são dos alunos O com nove colegas, o aluno U 

com onze e o aluno V com catorze colegas que não querem trabalhar com 

este.  

 

Gráfico 3 - Resultados das respostas da questão 2 

No núcleo da turma entende-se que os alunos O e U são de dois grupos 

distintos e que serão a imagem do grupo, assim entende-se que a aversão ao 

seu grupo oposto foi transmitida através da escolha destes colegas. 

  O caso do aluno V é mais preocupante uma vez que alunos dos dois 

grupos consideraram não gostar de trabalhar com este aluno, assim 

depreende-se que este aluno estará fora das relações com qualquer um dos 

grupos.  

 Em comparação entre a resposta à questão 1 e 2 pode-se entender que 

vários alunos são neutros na turma, apesar de apresentarem um grupo de 

preferência, mostram que o aluno de preferência dentro desse grupo é 

diferente da eleição do aluno de não preferência por parte do grupo oposto, 

assim entende-se que os elementos do grupo consideram o líder do grupo uma 

pessoa diferente da considerada pelo grupo oposto. 
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Gráfico 4 - Comparar resultados das respostas das questões 1 e 2 

 A questão permitia que os alunos tentassem perceber quantos dos seus 

colegas os referiram como preferidos na primeira questão. 

 

Gráfico 5 - Resultados das respostas da questão 3 

 

Gráfico 6 - Comparar resultados das respostas das questões 1 e 3 
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 A comparação das respostas da questão um com a questão três fez 

entender que os alunos consideravam que menos pessoas gostariam de 

trabalhar com eles do que realmente acontecia. Enquanto que na questão um 

existiram alunos referenciados dez vezes, o máximo de alunos escolhidos 

como votantes num outro aluno foi de seis alunos. 

 

Gráfico 7 - Resultados das respostas da questão 4 

 A quarta questão estava relacionada com as pessoas que os alunos 

pensavam que os tinham escolhido como menos preferidos para trabalhar. 

Algumas das pessoas não foram referenciadas por ninguém, o que significa 

que, por exemplo, o aluno Y que não foi referida por nenhum dos colegas e que 

referiu o aluno V e U na segunda questão, estes dois segundo alunos não têm 

perceção que não são preferidos pelo aluno Y.  

 

Gráfico 8 - Comparar resultados das respostas das questões 2 e 4 
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 O aluno V foi o aluno mais referenciado na questão dois e não deu 

nenhuma resposta a esta questão, o que significa que este aluno não tem 

perceção de que os restantes alunos não gostam de trabalhar consigo, no 

entanto, seis alunos pensam que o aluno V os referenciou na questão dois. 

 O aluno O referiu sete dos seus colegas como potenciais pessoas que 

teriam respondido que não gostavam de trabalhar com ele, tendo efetivamente 

sido escolhido por nove colegas na questão dois, e oito alunos pensam que 

este o escolheu como não preferido na questão dois, enquanto este aluno 

apenas referiu dois dos seus colegas. 

 

 

Gráfico 9 - Comparar resultados das respostas das questões 3 e 4 

  A questão era relativa às pessoas com os alunos mais gostam de 

conviver e as respostas foram variadas e existiu um grande leque de respostas 

em cada aluno. 

 

Gráfico 10 - Resultados das respostas da questão 5 
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A comparação entre a resposta um e cinco faz-nos entender que quase 

todos os alunos referem como sua preferência para conviver os mesmos 

alunos que preferem para trabalhar. Apesar das respostas da questão cinco 

estarem mais equilibradas, em análise às respostas a cada aluno percebe-se 

que as escolhas dos alunos para a questão um estaria entre os alunos 

referidos na questão cinco.  

 

Gráfico 11 - Comparar resultados das respostas das questões 1 e 5 

Apenas o C preferia conviver com outro aluno da turma, sendo este a 

sua única resposta e respondeu quatro diferentes alunos na questão um. 

 

Gráfico 12 - Resultados das respostas da questão 6 
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 A questão seis era relativa aos alunos com quem os colegas não 

gostavam de conviver. Quatro alunos não foram a escolha de nenhum dos 

seus colegas, a grande maioria foi escolhida entre uma a quatro vezes. Seis 

alunos referiram que não gostam de conviver com o aluno O, sete alunos com 

o aluno AB, seis alunos com o aluno H e doze com o aluno V. 

 Mais uma vez foi possível verificar que o aluno O é um dos líderes de 

um grupo da turma e que o aluno V é o aluno mais distante dos restantes 

colegas da turma.  

Ao comparar as respostas da questão dois com as respostas da questão 

seis foi possível perceber que os alunos estavam em concordância entre os 

alunos que não gostavam de conviver e os alunos que não gostavam de 

trabalhar. 

O aluno U foi bastante respondido na segunda questão e apenas quatro 

alunos a referenciaram na questão seis. Este aluno além de ser um dos líderes 

do outro grupo possui uma forte personalidade que dificulta o trabalho com 

este, uma vez que defende as suas ideologias e não aceita ideologias 

diferentes. No entanto, fora do contexto de aula, os restantes colegas 
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referenciam este aluno muito menos vezes nos termos do convívio.  

A questão sete pedia que os alunos referissem quem pensavam que os 

tinham referido na questão de quem gostam de conviver. 

 

Gráfico 14  - Resultados das respostas da questão 7 

Os alunos S e N não foram as respostas de nenhum dos seus colegas o 

que quer dizer que nenhum dos seus colegas considera que estes dois alunos 

gostam de conviver com eles. Estes alunos são de grupos diferentes e são 

elementos que passam mais despercebidos em cada um dos grupos, apesar 

de terem um grupo de eleição. 

Comparando a questão cinco com a questão sete é possível perceber, 

que no geral os alunos entendem aqueles que os escolhem como preferidos 

para conviver. 

Gráfico 15  - Comparar resultados das respostas das questões 5 e 7 
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conviver do que entendem os alunos que os escolhem como preferidos para 

trabalhar. 

Relativamente à questão oito, era pretendido perceber quem seriam os 

alunos que determinado aluno pensaria que não gostaria de conviver com ele. 

 

Gráfico 16 - Resultados das respostas da questão 8 

 Denotou-se claramente que as respostas à questão oito eram 

coincidentes com as respostas à questão seis. Este resultado indica que, de 

facto, os alunos, fora do contexto da aula têm perceção da opinião dos colegas 

acerca deles próprios, têm perceção que não seriam a sua escolha para 

conviver, no entanto esta escolha corresponde à escolha que os próprios 

fariam. Esta resposta alimenta a ideologia de uma turma dividida em dois 

grandes grupos.  

 

Gráfico 17 - Comparar resultados das respostas das questões 6 com 8 
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6.6. Conclusão 
 

Os resultados evidenciaram que na mesma turma existiam dois grandes 

grupos de alunos e que o problema de trabalho entre diferentes pares está 

relacionado com as relações interpessoais fora do contexto fora de aula. 

Tendo em conta os três grandes módulos em que pretendia concluir este 

estudo podem-se retirar três ilações finais: 

1. A posição sociométrica de todos os alunos é distinta, no entanto 

se analisarmos as respostas tendo em conta que pertencem a dois 

grupos distintos percebemos que dentro do grupo todos os alunos 

são aceites e que  a reprovação de alguns alunos é feita por 

elementos do grupo oposto. Um elemento da turma – aluno V – tem 

uma posição sociométrica em relação à turma muito baixa, uma vez 

que não é escolhido positivamente, ou é pouco escolhido. 

 

2. Percebe-se que as respostas sobre preferência tendem a ter as 

mesmas respostas, quer no caso do trabalho, quer da convivência, 

quer dos colegas que o escolheu como preferido no trabalho e/ou na 

convivência.  

Neste ponto percebe-se que mesmo dentro do grupo de alunos 

existem pequenos grupos de melhores amigos, em que as respostas 

são idênticas em alunos diferentes. 

 

3. Relativamente aos grupos na turma, conclui-se que existem dois 

grandes grupos na turma e que estes grupos estão também 

estratificados em grupos mais pequenos. Percebe-se que a 

integração nestes pequenos grupos é muito difícil uma vez que são 

grupos muito fechados. Os grupos não têm preferência de sexo, são 

mistos e o que os distingue são as turmas dos anos anteriores às 

quais pertenciam. Nenhum dos elementos da turma se pode 

considerar elemento integrante do grupo como um todo.  Cada grupo 

apresentou vários possíveis líderes, uma vez que o líder 
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considerado pelo grupo oposto não era o líder que o próprio grupo 

escolhia. 

Entende-se que os alunos confundem a capacidade de trabalho em 

grupo com os grupos sociais a que pertencem.  Os alunos pensam não ser 

capazes de trabalhar com determinado colega por este não pertencer ao 

mesmo grupo. Penso que o trabalho em EF em grupos fora do seu grupo de 

conforto pode ser benéfico para que os alunos entendam que não têm 

necessariamente de trabalhar com as pessoas da sua preferência pessoal e 

social. 

Este estudo sensibilizou-me especialmente para a componente social do 

ensino, uma vez que desta forma percebi que existem determinadas vínculos 

entre alunos que são impercetíveis e, uma vez que o trabalho em grupo é 

condicionado por estes vínculos, e importante que o professor se mantenha 

disponível para entender as amizades e desentendimentos entre os seus 

alunos.  

Assim, entendi que durante o período letivo apenas nos conseguimos 

aperceber dos afetos mais vinculados, e que, por vezes, alguns aspetos 

camuflados pelos momentos passados ou pelos próprios alunos são de grande 

relevância para o melhor funcionamento das aulas. 

 Tendo em conta estas considerações é possível concluir que este 

estudo contribuiu para o meu desenvolvimento profissional na medida em que 

caso este assunto não tivesse surgido, não me despertariam a atenção as 

ligações socio-afetivas entre alunos que, agora, entendo que são cruciais para 

o bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, bem como para 

um maior amadurecimento de algumas características pessoais dos alunos, 

uma vez que um aluno deve ser visto não só como um estudante mas 

principalmente como um Homem em processo de formação dos seus princípios 

e valores para sua vida. 
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7. Conclusões  

Chega então à reta final um longo percurso, um percurso cheio de 

experiências e vivências que me fizeram crescer, tornar-me maior, e foi tão 

enriquecedor que me fez crescer não só a nível profissional como também a 

nível pessoal. 

Os últimos cinco anos foram um frenesim, foram anos em que não 

respirei, não dei conta que eles passassem, foi tudo tão rápido. Este último ano 

foi, de facto o mais especial deste cinco, primeiro porque entendo que posso 

não voltar a ter esta experiência profissional nos próximos anos, depois porque 

foi o primeiro ano, e tornou-se de facto inesquecível. Tive uma grande sorte em 

ter ao meu lado pessoas que me inspiravam e que respiravam esta profissão, o 

amor com que se exerce uma profissão é diretamente proporcional ao 

profissionalismo que se alcança, e eu fui uma privilegiada por me ver rodeada 

de pessoas a quem os olhos brilhavam apenas por estarem a lecionar. Este 

amor pela profissão espero sempre mantê-lo comigo, nunca me esquecer dos 

grandes profissionais que me acompanharam e sonhar sempre alcançar o 

mesmo patamar que estes. 

Este ano começou com um choque com uma realidade que eu pensava 

conhecer, mas que na verdade só conhecemos depois de a vivenciarmos. A 

PC foi fundamental em todo este processo. 

Tive medo, tive pavor, tive frio, tive todo o tipo de sentimentos negativos 

que apenas duravam alguns segundos. A certeza do que eu quero ser manterei 

sempre comigo e nunca me deixará esquecer que tenho sempre um longo 

caminho pela frente a percorrer, sempre à procura de me tornar uma melhor 

profissional. 

O EP permitiu-me perceber que um professor, especialmente de EF, não é 

um amigo, mas é um companheiro. Por vezes tem de ser um bom ouvinte, por 

vezes tem de ser duro para dar as respostas que o aluno não quer ouvir, por 

vezes tem de ser tudo o possível e o imaginável para conseguir dar o melhor a 

cada um dos seus alunos. 
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Cada aluno é diferente, cada aluno é único, cada aluno tem a sua própria 

historia, tem a sua vida, cada aluno está a passar um tipo de dificuldade 

diferente e é isto mesmo que eu espero sempre manter na minha mente: cada 

aluno é apenas um aluno e tem de ser tratado como ele próprio é. Depois de se 

entender cada um é que é possível partir para o todo, caso contrário escapar-

nos-ão grandes pormenores que poderiam fazer grandes diferenças. 

 Se este ano foi completo? Claro que sim. Errei muito também, nem tudo 

foi um mar de rosas, nem tudo foi tão pacífico como poderia ser, nem todas as 

soluções foram as mais indicadas, mas acredito que, pelo menos, aprendi com 

esses mesmos erros, aprendi e cresci. 

 Este foi um ano difícil e de muito trabalho, um ano que ficará guardado 

comigo para sempre, um ano cheio, um ano de boas recordações, um ano de 

grandes aprendizagens, um ano de grandes lições. 

Começo a sentir a nostalgia, um vazio, mas ficarei sempre na esperança 

de rapidamente voltar a ter um ano assim, mas desta vez como Professora de 

Educação Física.  
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Anexo I – Questionário  
 

QUESTIONÁRIO 

      O presente questionário visa conhecer-te melhor, pelo que só respondendo com 

sinceridade permitirás que os teus professores te compreendam e possam ajudar-te, durante 

este ano letivo, a alcançar os teus objetivos.   

1. DADOS BIOGRÁFICOS 

 

Nome:__________________________________________________Nº____Ano/Turma:_____ 

Idade:_____      Data de Nascimento: ___/___/______     Peso: ______ kg    Altura: ______Cm 

Morada: _____________________________________________________________________ 

Código Postal : _____ - ______    Localidade: __________________     CC nº:_______________ 

E-mail: __________________ Telefone/Telemóvel: ______________ / _______________ 

 

2. CONSTITUIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

Nome do Pai:__________________________________________ Idade: ____ 

Profissão:__________ 

Habilitações Literárias: 

 1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo  Secundário  Superior 
 

Nome da Mãe:_________________________________________ Idade:____ 

Profissão:__________ 

Habilitações Literárias: 

 1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo  Secundário  Superior 

 

Número de Irmãos:  0  1   2  3  4  + de 4 

 

Com quem vives? 

 Pais  Pai  Mãe  Com familiares  Outros ___________________ 
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3. ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Nome: ___________________________________________ Parentesco: __________________ 

Idade: ____       Data de Nascimento: ____/____/______        Naturalidade: ________________   

Morada: ________________________________________________ Concelho: ____________ 

Código Postal: _____ - ______   Localidade: ________________________  

E-mail: ____________________ Telefone/Telemóvel: ______________ / _______________ 

Profissão: _______________________  Telefone do Emprego: ______________________ 

 

4. SAÚDE / HÁBITOS DE HIGIENE 

 

a) Já tiveste ou tens algum problema de saúde? 

 

 

b) Tens algum problema de saúde que te impossibilite a prática desportiva regular das aulas de 

Educação Física?            

      

 

c) Tomas algum medicamento regularmente?  

 

d) Sofres de algum tipo de alergia?  

 

 

e) Já foste hospitalizado? 

 

 

 

f) Em caso de SOS contactar:_______________     Telefone/Telemóvel: ________________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual?___________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual? ___________________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual?_______________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual?___________ 

□ Sim □ Não   Se sim, porquê?___________ 
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g) Costumas tomar banho no final das aulas de Educação Física?   

 Nunca  Quase nunca  Às vezes  Quase sempre  Sempre 
 

h) Tens alguém na família que tenha alguma doença grave? 

 

i) Quem?______________   Que doença?_______________ 

  

5. ROTINA DIÁRIA / DESLOCAÇÃO PARA A ESCOLA 

 

a) Normalmente a que horas te levantas e a que horas te deitas?  

 

 

 

 

  b) Qual é a distância entre a tua casa e a escola (Km)?  ______ 

c) Para vir para a escola deslocas-te normalmente: (1 opção):  

 

d) Em média, quanto tempo demoras no caminho de casa para a escola?  

 Menos de 15 minutos  30 minutos  1 hora  Mais de 1 hora 

 

e) Antes de vires para a escola fazes alguma atividade?  

 

 

 

 

□ Sim □ Não    

LEVANTAR  DEITAR 

□ Antes das 7 horas 

□ Entre as 7 / 8 Horas 

□ Após as 8 horas 

 □ Antes das 21:30 

□ Entre as 21:30 / 23:00 Horas 

□ Após as 23 horas 

 A pé  

 De mota  

 De carro 

 De bicicleta 

 Em transportes públicos  

 Outro? Qual__________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual?   

 Ajudo os meus pais  Levo os meus irmãos à escola  Treino Outro_________________ 
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6. NUTRIÇÃO 

a) Que refeições fazes diariamente?  

 Pequeno-almoço 

 Lanche  

 Lanche ao meio da manhã 

 Jantar 

 Almoço 

 Ceia 
 

b) Onde almoças normalmente em tempo de aulas (1 opção)? 

 Casa  Bar  Cantina  Restaurante  Outros 
 

c) Costumas comer antes das aulas de Educação Física?  

 

 

d) Bebes bebidas alcoólicas?  

 

 

e) Fumas? Se sim com que idade começaste? ____anos. 

 

 

7. VIDA ESCOLAR 

 

a) Já reprovaste?  

 

b) Qual a disciplina de que mais gostas?____________  A que menos gostas?____________ 

c) Consideras-te um aluno?  

 

d) Em casa tens alguém que te ajuda a estudar?  

 

 

e) Qual a atitude dos teus pais em relação aos teus resultados escolares? 

 

f) Qual a profissão que gostarias de ter futuramente?_________________________________ 

 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não                Se sim, quantas vezes? _______ 

□ Mau □ Razoável □ Bom  

□ Sim □ Não   Se sim, quem?____ 

 Indiferença  Compreensão  Castigo  Prémio 



XXVII 

 

8. TEMPOS LIVRES 

a) Como ocupas os teus tempos livres?  

 Praticar Desporto 

 Jogar computador 

 Estar com os amigos 

 Ver TV 

 Passear 

 Ir ao cinema 

 Ir ao café 

 Ler 

 Estudar 

 Ajudar os pais 

 Outros 
  Quais?_____________ 

 

 

9. DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

  

a) Qual o interesse que a aula de Educação Física desperta em ti? 

 Nenhum  Muito pouco  Pouco   Algum  Muito 
 

b) Quais as tuas modalidades desportivas preferidas (no máximo 3)? 

 Andebol 

 Atletismo 

  Escalada 

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futebol  

 Futsal 

 Ginástica 

 Natação 

 Voleibol 

 Ténis 

 Outra 
 

c) Quais as modalidades desportivas que tens mais dificuldade? 

 Andebol 

 Atletismo 

 Escalada  

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futebol  

 Futsal 

 Ginástica 

 Natação 

 Voleibol 

 Ténis 

 Outra 

 

d) Alguma vez praticaste algum desporto federado?  

   

e) Se sim, qual? 

 Andebol 

 Atletismo 

 Ciclismo  

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futebol  

 Futsal 

 Hóquei  

 Natação 

 Voleibol 

 Patinagem 

 Outra 

 

f) Durante quanto tempo praticaste? 

 1 ano  2 anos  3 anos   Mais que 3 anos 

 

g) Atualmente praticas algum desporto?   

 

 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não 



XXVIII 

 

h)Se sim, qual? 

 Andebol 

 Atletismo 

 Ciclismo  

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futebol  

 Futsal 

 Hóquei  

 Natação 

 Voleibol 

 Patinagem 

 Outra 
 

i) Se sim, com que frequência?  

 Menos de 3 horas semanais 

 3 horas semanais 

 4 horas semanais 

 5 horas semanais 

 6 horas semanais  

 Mais de 6 horas semanais 
 

j) Durante as aulas de Educação Física, respeitas as decisões dos teus colegas de equipa?  

 Nunca  Quase nunca  Às vezes  Quase sempre  Sempre 
 

k) E as decisões do árbitro?  

 Nunca  Quase nunca  Às vezes  Quase sempre  Sempre 
 

l) Durante os jogos respeitas os adversários? 

 Nunca  Quase nunca  Às vezes  Quase sempre  Sempre 
 

m) Que nota obtiveste a Educação Física no ano anterior?______ 

 

 

10. OBSERVAÇÕES 

 

Se achas que tens mais alguma informação, que gostarias de apresentar, por favor utiliza este 

espaço:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Se já frequentaste o Clube do DE indica qual a modalidade. __________________________ 

Indica a modalidade de Desporto Escolar que gostarias de praticar neste ano letivo (sabendo 

que as modalidades que existem são: Desportos Gímnicos, Ténis, Voleibol Feminino, 

Natação):______________________________________________________________

____ 

 

                  Agora já te conhecemos melhor, 

OBRIGADO PELA TUA COLABORAÇÃO! 

 

 

                               BOM ANO LETIVO…! 
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Anexo II – Planificação Anual 
 

Planificação Anual das matérias da disciplina de Educação Física 

Ano Letivo 2017/2018 

11ºano 

 

 Períodos Matérias a 
abordar 

Dia da 
Semana 

Espaço Nº de aulas 
prevista 

Data 
prevista 

1º Período 
 

08/09 a 15/12 

FitEscola e 
Avaliações 

Diagnósticas 

 
4ªF e 6ªF 

P1 e P3 4 15/09 a 29/09  

Voleibol 4ªF P3 9 22/09 a 24/11 

Basquetebol  6ºF P1 9 04/10 a 13/12 

2º Período 
 

03/01 a 23/03 

Atletismo 4ºF E4 10 03/01 a 14/03 

Dança 6ºF SEG 11 05/01 a 16/03 

 
3º Período 

 
09/04 a 15/06 

Badminton 4ºF P1 6 11/05 a 30/06 

Natação 6ºF Pis 7 26/04 a 31/05 

 

 

Plano Anual de Atividades do grupo de Educação Física 

 

Atividades do Grupo de Educação Física 
 

Datas de realização 

 
1º 

Período 

Formação de árbitros e juízes 8 a 15 de Novembro 

Corta-Mato 22 de Novembro 

Torneio de Basquetebol 14 de Dezembro 

 

 
2º 

Período 

Mega Sprint, Lançamento, Km e Salto 1 de Março 

Torneio de voleibol 4x4 e 2x2 23 de Março 

 

3º 
Período 

Semana desportiva 7 a 11 de Maio 

Sarau Gímnico 8 de Junho 

 

Férias Desportivas 
28 e 29 de Junho e 2, 3 e 

4 de Julho 
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Anexo III – Cartaz Voleibol 
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Anexo IV – Cartaz Dança 
 

 


