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Resumo 

 
 

O presente relatório foi elaborado na primeira pessoa, no seguimento do Estágio 

Profissional – unidade curricular inserida no 2º ano do 2º ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. Este tem como finalidade relatar e refletir acerca das 

experiências resultantes do estágio profissional realizado durante o ano letivo 

2017/2018 numa escola secundária situada em Vila Nova de Gaia. O documento 

está dividido em cinco capítulos: 1) Introdução: o enquadramento do estágio 

profissional; 2) Dimensão Pessoal: o caminho para ser professor e expetativas 

em relação ao estágio profissional;3) Enquadramento da prática Profissional: 

inclui o enquadramento institucional, onde é apresentada a escola cooperante, 

o núcleo de estágio e a turma residente; 4) Realização da prática profissional, 

que se divide em três grandes áreas, que abrange todo o processo reflexivo de 

ensino-aprendizagem ao longo do ano letivo, assim como a participação na 

escola e relação com a comunidade, envolvendo a participação nas atividades 

escolares, e o desenvolvimento profissional, nomeadamente uma reflexão sobre 

Escola Ativa, referente à proposta de aplicação do conceito de escola ativa na 

escola cooperante; 5) Conclusão e perspetivas para o futuro, que se traduz numa 

reflexão pessoal em relação ao ano de estágio profissional e as minhas 

expetativas para o futuro. No geral, estou muito satisfeito com a realização do 

meu estágio profissional e a oportunidade que o mesmo me proporcionou para 

colocar em prática num contexto real os conhecimentos adquiridos. Assim, esta 

experiência foi uma oportunidade para desenvolver as minhas capacidades 

académicas, profissionais e, acima de tudo, pessoais, sem nunca esquecer a 

importância de transmitir aos meus alunos experiências e conhecimentos que 

pude aprender enquanto estudante da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

ENSINO-APRENDIZAGEM; RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO; ESCOLA 

ATIVA. 
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Abstract 

 
 

This report was elaborated, in the first person, following the school placement– 

curricular unit inserted in the 2nd year of the 2nd Cycle in Teaching of Physical 

Education in Primary and Secondary Education of the Faculty of Sports of the 

University of Porto. The purpose of this work is to report and reflect on the 

experiences resulting from the professional practice held during the academic 

year of 2017/2018 at a secondary school, in Vila Nova de Gaia. The document is 

divided in the following five chapters: 1) Introduction: the framework of the 

professional practice; 2) Personal Dimension: the path towards becoming a 

teacher and expectations regarding the professional practice; 3) Teaching 

practice framework: including the institutional framework, in which the 

cooperating school, the practicum group, and the resident students' class are 

presented; 4) Accomplishment of the professional practice, divided into three 

broad areas, covering the entire reflective process of teaching-learning 

throughout the academic year, as well as the participation in school dynamics 

and relationship with the community, including participation in the school 

activities, and the professional development, namely the reflection on Active 

School, referring to the proposal of applying the concept of active school in the 

cooperating school; 5) Conclusion and perspectives for the future, based on a 

personal reflection about the year of this professional practice and my 

expectations for the future. Overall, I am very satisfied with the accomplishment 

of my professional practice and the opportunity it enabled me to use the acquired 

knowledge in a real context. Therefore, this experience was an opportunity to 

develop my academic, professional and, above all, my personal skills, always 

keeping in mind the importance of providing students experiences and knowledge 

I’ve learned while a student of the Faculty of Sports of the University of Porto. 

KEY WORDS: SCHOOL PLACEMENT; PHYSICAL EDUCATION; TEACHING– 

LEARNING PROCESS; TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP; ACTIVE 

SCHOOL. 

https://sigarra.up.pt/fadeup/en/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=853&amp;pv_ano_lectivo=2018
https://sigarra.up.pt/fadeup/en/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=853&amp;pv_ano_lectivo=2018
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O presente Relatório de Estágio Profissional (RE) reporta-se ao estágio 

profissional realizado no âmbito do 2º ano do plano curricular do Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS), da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), representando o 

culminar do processo de formação académica de um futuro docente de 

Educação Física (EF) – o autor -, o qual engloba todas as etapas atravessadas 

durante um longo ano de estágio. 

O Estágio Profissional (EP) trata-se de um processo de transição de estudante 

para o papel de professor. Segundo Rolim (2013, p.58), “deve ser por todos 

entendido como um processo consciente e inequívoco, prolongado e profundo, 

diariamente construído, desconstruído e reconstruído novamente, com muitos 

avanços e alguns recuos”, ou seja, um processo de aprendizagem contínuo 

baseado em aprender a construir e adaptar os métodos de ensino adequados 

para a nossa prática diária, como futuros professores de EF, utilizando um ponto 

de vista reflexivo. 

O EP tem como principal objetivo a preparação do Estudante Estagiário (EE) 

para o seu futuro enquanto professor de EF, ao longo de um ano de experiências 

de diferentes naturezas e desafios, integrado numa comunidade escolar. 

O objetivo deste RE é refletir acerca do que foi feito ao longo do ano para 

completar o processo de formação inicial como docente. Citando Nóvoa (2009, 

p.9,), o estágio “é uma das melhores maneiras de nos situarmos face à profissão, 

através de uma aproximação (conhecimento prático) e de uma distância 

(conhecimento teórico) que nos conduzem a valorizar a pedagogia da situação 

(conhecimento deliberativo). A escrita da prática serve um propósito de 

compreensão e, ao mesmo tempo, de transformação.” 

De forma a descrever as vivências que decorreram ao longo do ano letivo 

2017/2018, o RE foi estruturado da seguinte forma: Introdução, com o 

enquadramento do EP; Dimensão Pessoal, com o meu caminho para ser 

professor e expetativas em relação ao EP; Enquadramento da prática 

Profissional, onde é apresentada a escola cooperante, o núcleo de estágio e a 

turma residente; a Realização da prática profissional, que se divide em três 
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grandes áreas, as quais incluem o processo reflexivo de ensino-aprendizagem 

ao longo do ano letivo, a participação na escola e relação com a comunidade, 

que versa a participação nas atividades escolares, e o desenvolvimento 

profissional, nomeadamente a reflexão sobre Escola Ativa, no que diz respeito à 

proposta de aplicação deste conceito na escola cooperante; e, por último, a 

Conclusão e perspetivas para o futuro, que se traduz numa reflexão pessoal em 

relação ao ano de EP e as minhas expetativas para o futuro. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Dimensão Pessoal 
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2.1. O caminho para “ser professor” 

 
O meu nome é João Martins, tenho 23 anos e 2 meses de vida. Sou filho de um 

professor de Religião e Moral, natural de Benguela, e de uma Gestora de 

Relações Internacionais, natural de Gaia. 

O percurso que pretendo relatar começou no Hospital de São Paio de Oleiros, 

atualmente inativo, no ano de mil novecentos e noventa e cinco, ao décimo 

primeiro dia do mês de julho. Nesse dia nasceu um rapaz de seu nome João 

Nuno de Oliveira Martins. 

Apesar de ter nascido em terras de Santa Maria da Feira, sou natural de Vila 

Nova de Gaia, mais especificamente Pedroso, onde resido desde os meus 

primeiros dias de vida, juntamente com os meus pais e a minha irmã que viria ao 

nosso encontro no início deste milénio. 

Não nasci com talento ou aptidão para o desporto, nem com muita vontade de 

mexer o esqueleto; foi algo que adquiri ao longo dos anos através de vivências 

que o andebol e a prática desportiva me proporcionaram. Apesar de praticar 

natação desde cedo, sem competição, a prática desportiva surgiu por 

necessidade, graças ao meu ortopedista, que insistia em aconselhar a prática 

de uma modalidade desportiva como forma de me proporcionar atividade física 

regular. Um miúdo gordinho, descoordenado e com problemas nos pés, parecia 

a única solução que me poderia “ajudar” a longo prazo. Tentei o futebol, mas o 

facto de ter dois “pés esquerdos”, não literalmente, aliado à falta de talento para 

a modalidade fez com que não me agradasse. Os meus pais levaram-me ainda 

a experimentar o desporto de eleição nos Carvalhos, o hóquei em patins, que 

também não me agradou por não conseguir andar de patins. Até que um dia o 

meu pai me levou ao Colégio dos Carvalhos, local onde trabalha, e me mostrou 

um treino de uma modalidade que até à altura desconhecia por completo, o 

andebol. Quando cheguei tudo me fazia confusão, mas o simples facto de 

utilizarem as mãos, em vez dos pés, para controlar a bola e jogar, deixou-me 

de imediato mais interessado. Além disso, a presença de um amigo aliada à 

vantagem de ser filho de um dos professores que os alunos mais 
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adoravam na instituição, proporcionou-me uma rápida e agradável integração na 

equipa. Desde o início que me senti como se já fosse “da casa” há muito tempo. 

Esta introdução ao andebol ocorreu quando tinha 8 anos e frequentava a escola 

primária dos Carvalhos, onde completei o primeiro ciclo de ensino. Seguiu-se o 

Colégio Internato dos Carvalhos, que se tornou a minha segunda casa a partir 

do quinto ano de escolaridade e que me permitia conciliar facilmente os estudos 

com a minha nova modalidade de eleição - o andebol. Era um aluno 

extremamente empenhado, com várias presenças no quadro de honra da escola. 

Durante os segundo e terceiro ciclos, e apesar da minha aparente falta de talento 

para o desporto, era claramente aplicado e dedicado ao andebol. Não faltava a 

qualquer treino e, ano após ano, trabalhava para ter o meu lugar garantido no 

sete inicial da equipa. Encontrar a minha modalidade de preferência foi um dos 

grandes passos em direção a uma vida ativa e abriu-me as portas para o 

desporto “a sério” e o gosto pela sua prática. Muito dificilmente traçaria o mesmo 

caminho sem o andebol e, provavelmente, este empenho que me ajudava a 

crescer, dia após dia, se teria feito notar nas aulas de Educação Física quando 

cheguei ao segundo ciclo. Se faltasse este empenho, a falta de talento para o 

desporto em geral iria levar-me à total desmotivação e falta de interesse pela 

Educação Física. 

No meu décimo ano, estando ainda indeciso quanto ao percurso académico e 

profissional a seguir, escolhi a área que me parecia mais abrangente – Ciências 

e Saúde -, tendo em perspetiva a possibilidade de optar pelo curso de medicina. 

No entanto, após um ano repleto de atividades ligadas ao desporto e a 

importante influência dos professores desta área, inevitavelmente, no décimo 

primeiro ano, a minha escolha viria a recair sobre o Curso de Animação Sócio 

Desportiva, existente no Colégio dos Carvalhos. Este curso revelou-se uma 

excelente escolha, atendendo aos conteúdos das disciplinas e, mais uma vez, 

ao excelente desempenho dos professores da área da educação física. Com 

eles dei os primeiros passos naquela que viria a ser a escolha para o meu futuro, 

tal como refere Carreiro da Costa (1996, p.9): “os candidatos a professores de 

Educação Física começaram a aprender o que é a Educação Física e o que 

significa ser professor nessa disciplina, através das experiências que viveram 
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enquanto alunos dos ensinos básico e secundário durante 12 anos e mais de 

1700 horas de exposição a ideias pedagógicas, modelos de ensino, e padrões 

de comportamento que moldaram a sua maneira de pensar as finalidades e as 

práticas em Educação Física.” 

O percurso nesta área continuou no décimo segundo ano com o aprofundar de 

conhecimentos dentro das temáticas da educação física e com especial atenção 

na componente da condição física que viria a ser essencial no cumprimento das 

provas de pré-requisitos exigidas pelas faculdades de desporto. 

Todo o meu percurso no ensino básico e secundário foi acompanhado pela 

prática regular do andebol. Estes anos passaram depressa e deixaram 

saudades, quer pelos saberes adquiridos, quer pelas amizades granjeadas. Sem 

o andebol não teria adquirido os valores de cooperação e entreajuda que uma 

equipa nos traz, valores tão caraterísticos de um desporto coletivo e que, na 

minha opinião, são importantes para o crescimento enquanto jogador e pessoa. 

Com o ensino secundário concluído um novo desafio se impunha, quer a nível 

académico, quer ao nível da prática do andebol. Estava na altura de decidir o 

rumo do meu futuro com a escolha do curso superior que mais me atraía. 

Durante o processo de candidatura ao ensino superior senti uma pressão 

constante por parte da minha mãe. Apesar de respeitar a minha natural 

inclinação para o desporto, pediu que eu considerasse enveredar por um curso 

ligado às engenharias informáticas por entender ser uma escolha mais 

adequada para o meu futuro. Como se tratava da opinião da minha própria mãe, 

isso levou-me a repensar as minhas escolhas. Mas a minha verdadeira e única 

opção era ter a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto no topo da 

lista. Acabei por concretizar este sonho ao ser admitido na melhor faculdade de 

desporto do país. Paralelamente a esta decisão académica, estava a enfrentar 

dificuldades com a integração numa nova equipa – o F.C. Gaia - o que me levou 

a abandonar a modalidade durante alguns meses. Felizmente, ao encontrar um 

ex-treinador, surgiu o convite para jogar na sua equipa, na altura o C.D.C. 

Oleiros, o que veio a revelar-se uma excelente oportunidade para regressar à 

competição. A experiência vivida nesta equipa foi bastante positiva, quer ao nível 
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do apoio dado pelos órgãos dirigentes, quer pela boa integração na equipa. No 

entanto, o meu regresso ao Gaia, clube onde jogo atualmente, era inevitável, o 

que veio a acontecer no início do meu segundo ano de faculdade. 

Os três primeiros anos do curso mostraram-se uma base imprescindível para o 

meu desempenho, ao nível do conhecimento e da experiência obtida, 

contribuindo decididamente para iniciar o meu percurso de treinador de andebol 

e escolher o mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. Os dois primeiros anos foram mais intensos ao nível da prática 

desportiva, ao aprofundar cada uma das modalidades “principais” e a 

proporcionar diversas experiências nas aulas que podiam ser transferidas para 

o meu futuro como professor de Educação Física. Bases ligadas à pedagogia e 

psicologia desportivas, que nos permitem saber interagir com os alunos e 

encontrar estratégias para ajudá-los a melhorar todos os dias. Nomeadamente, 

sensibilizá-los para a importância da prática de exercício físico, os seus 

benefícios, ou como desenvolver as várias capacidades motoras que fazem 

parte de praticamente todas as aulas na nossa área. 

A minha fraca aptidão para o desporto motivou parte do meu percurso, ao ter de 

provar a mim mesmo que era capaz de superar todas as barreiras que iam 

surgindo. A necessidade de praticar exercício físico levou-me para o andebol; a 

exigência dos meus professores das disciplinas práticas, no Colégio dos 

Carvalhos, obrigou-me a melhorar e a mostrar realmente que queria seguir o 

mesmo caminho que eles; a fraca aptidão para a ginástica e o atletismo motivou- 

me a treinar para conseguir a aprovação nos pré-requisitos. A partir daqui a 

minha motivação era estudar e lutar todos os dias para um dia poder dizer “sou 

professor de EF". Tudo aquilo que enfrentei fez-me crescer e atravessar várias 

etapas que fazem parte do percurso para ser professor, pois, segundo Carreiro 

da Costa (1996, p.9), “a aprendizagem da profissão docente não principia com a 

frequência de um curso de formação inicial, nem termina com a obtenção de uma 

licenciatura em ensino; é algo que o professor realiza durante a vida”. Ou seja, 

ver o caminho do “ser professor” como tudo o que nos influenciou até hoje, todos 

os obstáculos que tivemos de ultrapassar e que irá continuar até ao momento 

em terminamos a nossa carreira profissional. 
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2.2. Expectativas vs realidade do Estágio 

Profissional 

 
Antes de me candidatar ao mestrado de ensino perguntei a colegas meus que já 

o tinham terminado e a outros que estavam a concluir o primeiro ano do mestrado 

qual era a sua opinião acerca do mesmo. Fiz essas perguntas para me sentir 

mais descansado, pois, de certa forma, eu já sabia qual era a resposta. Mais 

uma vez sabia que as respostas iriam no sentido das dificuldades que iria 

enfrentar, todo o trabalho que o mesmo envolvia e que apenas o deveria escolher 

se era o que realmente queria para o meu futuro. 

Toda a vida ouvimos falar sobre o quão diferente e difícil é a nossa próxima etapa 

na escola, clichês como: “o terceiro ano é que é difícil”, “espera até chegares ao 

oitavo ano”, “o secundário é muito diferente, agora já é a sério”. Até mesmo 

quando chegamos à faculdade os professores dizem que nem percebemos a 

diferença que vamos encarar comparativamente ao secundário. Sempre achei 

estes clichês exagerados, mas nós somos mesmo assim, o que vem a seguir é 

que é difícil. Nunca me senti incomodado com o que diziam sobre a próxima 

etapa, o que fez com que estas dificuldades passassem despercebidas. 

Consequentemente, ignorei esse clichê e apenas me ficou na cabeça o último 

ponto que tinham dito – só devia escolher este caminho se fosse o que realmente 

queria. 

Depois de enfrentar o primeiro ano, voltei a procurar opiniões acerca do segundo. 

Mais uma vez se repetiu a conversa do imenso trabalho, no entanto, também a 

certeza do quão gratificante é o segundo ano e o quanto gostaram do estágio 

profissional. 

As minhas expetativas passavam, pois, por chegar ao fim e sentir a gratificação 

de ter trabalhado o ano inteiro para o EP, com o sentimento de que estava 

preparado para o futuro e de que tinha conseguido influenciar os alunos de 

forma positiva. De ter tido a capacidade de lhes incutir o gosto pelo desporto 

e de garantir que a
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Educação Física não era uma disciplina descartável como a sociedade atual nos 

faz crer. 

A expetativa inicial em relação à turma que me foi atribuída era de que seria 

difícil trabalhar com uma turma de 10º ano com um número de alunos tão elevado 

(28). No entanto, revelou-se um obstáculo menor do que a princípio se esperava, 

muito devido ao facto de o adequado planeamento das sessões ter possibilitado 

o envolvimento de todos os alunos durante as aulas. Os alunos da turma com 

que trabalhei, de um modo geral, eram extremamente recetivos e empenhados, 

independentemente das tarefas que lhes eram propostas. 

O núcleo de estágio era formado por mim e por uma amiga que já conheço há 7 

anos - frequentamos o mesmo colégio, fomos da mesma turma no ensino 

secundário e ingressamos os dois na mesma faculdade. O que esperava para 

este ano letivo que terminou era que continuássemos com a mesma 

cumplicidade que tínhamos apresentado desde o início do ano – estivemos 

sempre presentes nas aulas um do outro e a entreajuda foi uma constante 

durante todo este processo. 

Em relação ao professor cooperante, esperava conseguir assimilar tudo que nos 

iria transmitir ao longo deste percurso, visto que as suas vivências e os seus 

conhecimentos neste domínio são notórios, não se deixando passar 

despercebido. Desde o início que nos mostrou o seu ponto de vista relativo ao 

que devem ser as aulas de Educação Física, às diferentes estratégias que 

podíamos adotar nas nossas aulas e como devíamos interagir com os alunos. 

Também deixou sempre bem claro que estaria disponível para nos ajudar ou tirar 

quaisquer dúvidas que iam surgindo. 

A realidade vivenciada não foi muito diferente do que estava à espera. O volume 

de trabalho que se foi acumulando, complicou um pouco a minha vida por não 

ter a capacidade de, nessa altura, o manter “em dia”. A falta de hábitos de 

trabalho regular mostrou-se ser um obstáculo constante, para além disso as 

diversas ocupações diárias também não facilitaram em nada as minhas tarefas 

para o estágio profissional. 
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O trabalho e “convívio” com a turma que me foi atribuída foi extremamente 

gratificante e graças ao seu empenho e bom comportamento, a dinâmica das 

aulas foi sempre superior à que inicialmente esperaria encontrar, apesar da 

minha falta de experiência como professor. O verdadeiro obstáculo em contexto 

de aula passava pelo elevado número de alunos que, dependendo dos espaços 

disponíveis em cada aula, acabava por condicionar as atividades que podiam 

ou não ser desenvolvidas num espaço que, por norma, era limitado. 

O trabalho com a minha colega de estágio e o professor cooperante foi de 

constante entreajuda. Podíamos sempre discutir e opinar acerca das ideias que 

cada um apresentava, de forma a podermos melhorar de semana a semana 

através de vários pontos de vista. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. Enquadramento da 

prática profissional 
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3.1. A Escola como Instituição 

 
A escola é um dos principais meios de socialização e promoção do 

desenvolvimento individual. Esta tem valores, hábitos e costumes que orientam 

a vida em sociedade. A escola tem como principal objetivo formar os alunos da 

melhor forma possível e tentar que estes se tornem indivíduos responsáveis, 

autónomos, com pensamento crítico e que possam adquirir os valores éticos 

caraterísticos da sociedade. A escola deve ser, pois, “um mundo de grande 

diversidade que tem de cumprir a finalidade da integração e da convivência 

social. É na escola que se constrói, em larga medida, a possibilidade da vida 

social e se previne a guerra civil. Tem de ser, por isso, um lugar das diferenças 

que se complementam e enriquecem (…) um lugar de respeito mútuo, um lugar 

de tolerância zero face à violência e à exclusão.” (Alves, 2012, p.113). 

Na minha opinião, uma escola de sucesso é uma escola que apresenta uma 

cultura vencedora, uma cultura de trabalho, uma cultura que zela pelos 

interesses dos seus intervenientes, uma cultura de inclusão, de respeito pela 

igualdade e uma cultura que valoriza o empenho dos seus alunos. 

Cada escola é única, diferente de qualquer outra, com a sua própria identidade 

e a sua própria cultura, pois a escola, “enquanto organização tem uma existência 

concreta e é progressivamente reconhecida como um objeto específico, como 

uma realidade própria que precisa de ser descoberta, compreendida e explicada 

por todos aqueles que trabalham no campo educativo.” (Alves, 2003, p.7). O 

mesmo autor refere ainda que cada escola “possui marcas irredutíveis que a 

singularizam nos universos organizacionais. As aproximações conceptuais… 

podendo embora aplicar-se à escola, são insuficientes para apreender a sua 

singularidade.” (p.12). Precisamos de chegar “ao seu interior e descobrir os 

aspetos mais profundos, às questões simbólicas, ao como se procura transmitir 

uma cultura que torna todos os seus membros solidários uns com os outros e o 

que é que enforma o conjunto de valores, quase como que um sacerdócio, que 

se vão transmitindo, construindo como cultura, e que tornam a organização num 

todo. Descobrir quais são os valores, símbolos e rituais que tornam peculiar uma 
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cultura na escola, pois a cultura da organização manifesta-se através de “sinais, 

rituais e crenças” (Guerra, 2002, p.208). Todos os detalhes são importantes 

porque a identidade de uma escola “tem a ver com a forma como organiza os 

espaços, com a forma como os utiliza e dinamiza; com os suportes e os 

conteúdos de comunicação; com os valores que regulam o pulsar da 

organização e que se vêem de muitos modos; como modos de organizar a 

relação entre os alunos, entre os professores e alunos, entre funcionários e 

alunos; entre professores e encarregados de educação; com a forma de lidar 

com os problemas e os erros; com a forma de olhar, analisar e trabalhar os 

resultados da ação educativa; com os modos de responsabilidade que adotam. 

Com os ideais e os sonhos que são permitidos, sugeridos e acalentados.” (Alves, 

2012a) 

Em suma, a escola deverá ser aquela instituição à qual todas as crianças vão, 

“não porque tem que fazer um exame para obedecer a uma lei geral do país - 

escolaridade obrigatória. (...) ela irá à escola (...) para aprender aquilo que 

corresponde à sua vocação íntima (...). É por esse caminho que se vai ter que ir 

e toda a gente está interessada no desenvolvimento psicológico, no 

desenvolvimento dos homens, para eles cumprirem aquilo para que têm vocação 

que é o de serem artistas e criadores." (Agostinho da Silva,1990, p.18). 

 
 

3.2. A escola cooperante 

 

A escola cooperante em que estive inserido, “procura ser uma instituição de 

referência na comunidade para o prosseguimento de estudos, apostando na 

construção de um ambiente de qualidade, assente em relações humanas 

baseadas no respeito por si e pelo Outro, na assunção de uma cultura de rigor, 

de responsabilização e valorização do trabalho, do conhecimento, para o 

desenvolvimento de capacidades propiciadores do sucesso pessoal e escolar de 

todos os alunos” (Projeto Educativo, 2017-2020, p.12), procurando desenvolver 

ao máximo as qualidades dos alunos: “não deixar por explorar nenhum dos 
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talentos que constituem como que tesouros escondidos no interior de cada ser 

humano.” (Delors, 1996, p.19). 

O ambiente de qualidade que se pretende na escola cooperante, assente no 

respeito por si e pelo outro, está plasmado no Projeto Educativo citado acima, 

“trata-se de aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento acerca dos 

outros, da sua história, tradições e espiritualidade” (Delors, 1996, p.18), 

procurando “incutir no jovem o ideal democrático, promovendo nele a tolerância 

e o respeito pela cultura, a religião e os valores de cada povo. É prioridade da 

escola ensinar o jovem a “aprender a viver em conjunto”. Levando a escola a 

ser um dos “estaleiros de humanidade” (Azevedo, 2003, p.19), levando a 

comunidade educativa a tomar consciência da importância do “aprender a viver 

com os outros, a conviver, implica fazer da partilha, do diálogo e da ajuda 

mútua, sinais quotidianos de uma cidadania ativa. O convívio é gerador de 

sentimentos, de afetos, de ideias, de memórias, de desejos e de valores” 

(Baptista, 2005, p.47). O mesmo autor refere ainda que “Precisamos de escolas 

com alma, com identidade e com rosto. Precisamos de escolas que sejam, 

efetivamente, lugares de encontro” (p.73). A escola cooperante onde 

desenvolvi o meu estágio apresentava este perfil. 

Toda a comunidade educativa nos recebeu de braços abertos e nos fez sentir 

“em casa” desde o primeiro dia. Desde os(as) funcionários(as) dos pavilhões até 

à senhora da reprografia, todos nos presenteavam com a sua boa disposição. 

Apesar de não convivermos muito com os professores de outras disciplinas, à 

exceção da DT da minha turma, a interação com os professores da nossa área 

disciplinar era uma constante no nosso dia a dia. O convívio com os colegas da 

nossa área é sempre benéfico para o nosso próprio desenvolvimento como 

futuros docentes. 

Relativamente à Educação Física, a escola cooperante apresenta condições 

extremamente benéficas para a prática desportiva. Estão disponíveis dois 

pavilhões polidesportivos devidamente equipados com o material necessário 

para as aulas de educação física e ainda um espaço exterior constituído por um 

campo de andebol/futsal e 3 campos de basquetebol, todos com dimensões
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reduzidas. Ambos os pavilhões têm as dimensões de um campo de 

andebol/futsal. 

O pavilhão de baixo encontra-se dividido em 3 segmentos, no qual o professor 

que ocupa o espaço central tem sempre a prioridade sobre o uso dos colchões 

de ginástica ou do campo exterior. O pavilhão de cima está dividido em 2 

segmentos - meio-campo para cada professor - e apresenta ainda um anexo, na 

bancada, equipado com material de ginásio, que pode ser utilizado nas aulas – 

espaço fitness. Ou seja, por norma, estão quase sempre 5 turmas em ação, 

simultaneamente, sendo a ocupação e a rotação entre os espaços, em cada 

pavilhão, estabelecidas no roulement previamente elaborado pelo grupo da área 

disciplinar. 

Em suma, a escola cooperante mostra-se como um ambiente propício ao ensino 

da EF, baseando-se numa cultura de valores importantes na formação dos 

jovens aliada às boas condições físicas e materiais à nossa disposição. Por 

vezes, o espaço disponível para as aulas podia ser reduzido, mas existiam 

sempre alternativas de forma a solucionar qualquer problema – o vasto reportório 

de material facilitava a nossa tarefa. 

 

 
3.3. O Núcleo de estágio 

 
O núcleo de estágio (NE) da escola cooperante era composto por dois 

estagiários, eu e uma amiga de longa data. Este aspeto não deve ser 

subvalorizado, visto que a nossa cumplicidade, consequência da nossa amizade, 

nos fez viver um ano de estágio incrível. O fato de nos conhecermos tão bem 

permitiu-nos trabalhar sempre a pensar no bem-estar um do outro e a ultrapassar 

as dificuldades que iam surgindo. 

Todo o estágio é um processo de formação individual, no entanto, é essencial 

haver uma partilha de ideias entre pares. Podermos contar com uma segunda 

opinião de um colega sobre o que vamos fazer ou sobre o que fizemos em 

determinada aula, ajuda-nos a perceber o que correu bem ou menos bem e o 
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que poderá ainda ser feito para melhorarmos o nosso desempenho. Podemos 

pensar que isso é da responsabilidade do professor cooperante, no entanto, 

considero que é mais fácil escutarmos e interiorizarmos as críticas feitas por um 

amigo do que por um professor. Creio que ao longo do ano, se fosse necessário 

apaziguar os ânimos, quando alguma crítica construtiva era levada demasiado a 

peito, tínhamos um colega próximo que nos alertava ou que nos podia 

“defender”, o que se mostrou fundamental pois o trabalho com o professor 

cooperante não seria o mesmo sem a colaboração entre ambos. 

A convivência e o trabalho com o professor cooperante foram fundamentais para 

nós, estagiários, para abrir as portas à realidade de uma comunidade escolar e 

para partilhar a vasta experiência de trabalho connosco. Nós os três formávamos 

um porto de abrigo para qualquer situação estando sempre disponíveis para nos 

entreajudarmos. 

A nossa “especialidade” era o andebol, o que nos tornava um pouco mais 

vulneráveis às outras modalidades, e era aí que entrava a cooperação entre nós 

e o professor cooperante para tentar superar as nossas limitações. Pelo fato de 

ambos estarmos a lecionar a turmas de 10º ano, permitiu-nos trabalhar sempre 

em conjunto para todas as modalidades ao longo do ano, ao planear de forma 

similar, adaptando a cada uma das turmas. Este aspeto facilitava o processo 

para ambos, pois, assim podíamos trazer ideias que contribuíam para melhorar 

a nossa capacidade de lidar com as várias matérias de ensino e debater 

constantemente sobre o que se podia fazer para melhorar. 

Em suma, a presença de uma colega de estágio com quem podia sempre 

contar durante o ano, fosse na escola fosse fora desta, ajudou-me a ultrapassar 

os obstáculos que o estágio profissional e outros pessoais me trouxeram, 

contribuindo para a conclusão com sucesso deste duro ano de trabalho. 
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3.4. A turma residente: o 10º ano de escolaridade 

 
A turma que me foi atribuída era de 10º ano, com 28 alunos – 15 rapazes e 13 

raparigas. Com idades compreendidas entre os 14 e 17 anos. Não tinha alunos 

com necessidades educativas especiais, no entanto, havia uma aluna com 

problemas de ansiedade (ataques de pânico) que a levava a ser pouco assídua 

às aulas. Havia também um aluno com atestado médico permanente devido a 

um acidente, fora da escola, que ocorreu durante o primeiro período e que o 

impossibilitava de realizar exercício físico – estava presente nas aulas e 

desempenhava um papel de organizador e ajudante. 

No início do ano letivo foi pedido aos alunos para preencherem um inquérito com 

algumas questões que achava pertinentes – tal como o do anexo 1. Após análise 

do referido inquérito verifiquei que as modalidades preferidas dos rapazes da 

turma eram o basquetebol e o futebol, enquanto as raparigas preferiam o 

voleibol. Também concluí que a maior parte dos alunos praticavam uma 

modalidade desportiva. 

Com o estado da Educação Física nos últimos anos, cuja classificação era, de 

certa forma, descredibilizada na medida em que não contava para as médias de 

entrada no Ensino Superior, – aspeto que felizmente já foi contrariado, pois, a 

partir do ano letivo 2018/2019 retornará à “normalidade” – fui confrontado, logo 

numa das primeiras aulas, com a pergunta que, na minha cabeça, podia definir 

o perfil da turma: “Mas já conta para a média?”. As reações, de um modo geral 

foram de desagrado face à resposta. O que me levou a pensar que os níveis de 

empenho seriam afetados. Afinal, porque haveriam eles de se esforçar numa 

disciplina que não “contava para nada”? 

Nunca estive tão errado na minha vida. Desde o primeiro dia até ao último, estes 

alunos foram uma verdadeira surpresa para um professor num processo de 

formação inicial. 

Em contexto de “sala de aula”, a turma, apesar de parecer um pouco 

heterogénea relativamente ao seu desempenho motor, a sua motivação para as 
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aulas e o empenho nas tarefas era o mais homogéneo possível. Nem todos 

mostravam talento para o desporto, mas todos se mostravam dispostos a 

aprender e a participar. 

Na experiência que me foi possível vivenciar, como professor, durante este ano 

de estágio, sinto – e como aluno eu já sentia o mesmo - que quando estabeleço 

com os alunos uma relação de proximidade, maior probabilidade tenho de ser 

bem sucedido. Pois, como refere (Baptista, 2005, p.62) “A diferença, o sentido 

e o valor do modo escolar de aprender passa muito pela presença pessoal, 

física, humana, daquele que ensina. O saber que nos é trazido por outra pessoa 

traz a imprescindível marca do humano. Chega-nos temperado pelo afeto, pela 

memória, pela experiência vivida… relacionarmo-nos com outro ser humano 

significa entrar em contacto com outras vivências, outras memórias, outras 

mágoas, outros sonhos… Neste sentido, sublinhamos que, antes de mais, a 

autoridade pedagógica do educador está na sua atitude, na sua presença 

pessoal”. 

Devemos, pois, procurar estabelecer com os alunos uma relação com rosto, que 

não é mais do que a nossa disponibilidade para escutar e compreender. 

Analisando a etimologia da palavra relação, verificamos que esta é composta por 

“lação”, o aumentativo de laço e o prefixo “re” que significa reforço. Relação é, 

pois, criar, estabelecer laços e supõe um rosto humano. “Num mundo difícil, 

agitado, cheio de insegurança e de pressa, é preciso valorizar o “toque para 

dentro”, a chamada aventura de uma aprendizagem tateante, feita de esforço, 

de obstáculos e de desafios de uma descoberta contínua e exigente” (Baptista, 

2005, p.63). 

“Quando criamos laços” nunca mais nos esquecemos dos alunos nem eles se 

esquecem de nós; os alunos sentem que são importantes para os professores e 

que, ao mesmo tempo, e isso é muito importante, os inibe de quebrar as regras 

estabelecidas e que são essenciais para o bom funcionamento das aulas. No 

final do ano letivo solicitei aos alunos os seus comentários pessoais relativos às 

aulas lecionadas. Um dos alunos, o G.F., escreveu o seguinte: “a relação 

próxima entre professor e alunos foi um aspeto positivo no que toca à eficácia e 

produtividade 
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das aulas…o professor conseguia sempre manter a aula sob o seu controlo e o 

nosso comportamento era exemplar”. Acredito que a proximidade é um dos 

pilares da pedagogia. Sem proximidade somos apenas rostos e nomes sem 

qualquer significado. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Realização da Prática 

Profissional 
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4.1. Organização e gestão do ensino e 

aprendizagem 

 
4.1.1. O início do percurso – Planeamento e Decisões 

 

A minha jornada começou antes do início das aulas, nas duas semanas que 

antecederam o início oficial do ano letivo: conhecer o professor cooperante, 

conhecer a escola cooperante e os seus funcionários. 

Depois de todas as formalidades, estava na hora de começar a planear o ano 

letivo. Era imperativo procurar saber o que diziam os programas de educação 

física e aliá-los às ideias apresentadas pelo professor cooperante. Era ainda 

importante decidirmos se pretendíamos aulas com muitas exigências técnicas e 

conteúdo teórico, ou por outro lado se iríamos preferir aulas dinâmicas em que 

sacrificássemos a perfeição técnica em prol da quantidade das repetições por 

aula. O núcleo de estágio concordou que a dinâmica da aula era o mais 

importante, pelo que definimos como objetivo, aproveitar o tempo de aula da 

melhor forma e proporcionar, a todos os alunos, a experiência adequada às 

necessidades de cada um. Neste quadro de questionamento e decisões, 

começamos a elaborar os 3 níveis de planeamento: plano anual, plano de 

unidade didática e plano de aula, atendendo ao que Bento (2003, p.16) refere: 

“Uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível mais elevado do seu 

planeamento e preparação”. 

O planeamento tem um papel fulcral no mundo do ensino, pois, através deste, 

podemos definir um caminho em direção aos nossos objetivos, tentando orientar 

o nosso trabalho e antecipar imprevistos que possam surgir. Quanto melhor 

preparados estivermos, melhor saberemos enfrentar qualquer contratempo em 

contexto real de aula. Segundo Bento (2003), a complexa tarefa de planeamento 

consiste em conferir um ordenamento metodológico às indicações programáticas 

(objetivos, tarefas, conteúdos) tendo em conta as condições locais (pessoas, 

materiais e temporais) da turma. 
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4.1.1.1. Planeamento Anual: nível macro 

 
O primeiro nível de planeamento remete-se a uma perspetiva global do ano letivo 

do professor, o planeamento anual. Segundo Bento (2003), este nível de 

planeamento constitui um plano sem pormenores da atuação ao longo do ano, 

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

como reflexões a longo prazo. Neste processo, tentamos seguir esta ideia e 

modelar o nosso ano através de uma lógica que nos parecia coerente, 

considerando o ano de escolaridade com que iríamos lidar. 

As modalidades a abordar no 10º ano estavam já definidas na planificação 

elaborada pelo grupo da área disciplinar: andebol, voleibol, atletismo, ginástica 

e uma opcional (escolha entre tag-rugby, badminton ou esgrima). Optamos pelo 

badminton por estar ainda presente na nossa memória recente – aulas práticas 

do primeiro ano de mestrado – e por ter criado em nós um certo gosto pela 

modalidade. 

O planeamento baseou-se, inicialmente, em decidir a ordem de lecionação dos 

conteúdos, dependendo dos espaços interiores disponíveis ao longo do ano e 

prevendo as condições meteorológicas que nos permitissem utilizar o espaço 

exterior. A ginástica “ocupou” todo o ano letivo por considerarmos de extrema 

importância a sua prática e a sua utilidade na familiarização dos alunos com os 

movimentos do seu próprio corpo. Durante o ano, além da ginástica, decidimos 

alternar entre uma modalidade individual e uma modalidade coletiva para ter 

alguma lógica e evitar a monotonia que poderá estar mais presente em desportos 

individuais. No primeiro período e no início do segundo, escolhemos o voleibol e 

o badminton que seriam ambas lecionadas dentro do pavilhão, evitando assim o 

possível impedimento das condições meteorológicas nos meses de Outono e 

Inverno. Acabamos por deixar o atletismo mais para o fim do ano – 3º período – 

por não nos sentirmos tão à vontade para o lecionar e, ainda, por querermos 

usufruir dos espaços exteriores na Primavera e no início do Verão. Juntando-o a 

uma modalidade com a qual estava extremamente familiarizado – o andebol – 

que começamos a lecionar após a paragem de Carnaval. Excetuando a 

ginástica, tentamos dividir as aulas de igual forma pelas diferentes modalidades 
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e de acordo com os conteúdos que tencionávamos lecionar. Apesar de não ter 

sido um planeamento anual perfeito, deu-nos uma base para ir adaptando ao 

longo do ano conforme as necessidades que fomos percecionando e os 

constrangimentos que foram surgindo. Dois casos particulares foram o voleibol 

– cujo número de aulas foi afetado por fatores externos e houve a necessidade 

de o prolongar até ao fim do 2º período – e o atletismo, que apesar de ter 

proporcionado diferentes experiências aos alunos, acabou por não ter a 

extensão necessária para abordar os conteúdos que tinham sido planeados. 

Apesar de não termos elaborado um plano do trabalho da condição física, esta 

esteve presente com trabalho específico, em quase todas as aulas lecionadas, 

quer entre tarefas, quer durante as tarefas propostas nas aulas. O plano anual 

elaborado pode ser consultado no anexo 2. 

No quadro 1 pode ser observada a distribuição final das aulas pelas modalidades 

– influenciada pelas várias atividades propostas no plano anual da escola e pela 

greve de funcionários. As aulas de atletismo foram quase sempre 

acompanhadas de outra modalidade, ou seja, 10 aulas de atletismo 

correspondem a menos tempo de exercitação do que, por exemplo, 10 aulas de 

badminton. 

 

 
Quadro 1 - Distribuição das modalidades por período letivo 

 
 

 

Modalidades 1º 
Período 

2º 
Período 

3º Período Total 

Andebol 1 4 8 13 

Atletismo 0 0 10 10 

Badminton 6 4 0 10 

Ginástica 6 7 7 20 

Voleibol 5 7 0 12 
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4.1.1.2. Planeamento das Unidade Didáticas: nível meso 

 
O segundo nível de planeamento corresponde à construção das unidades 

didáticas. A este nível procuramos estruturar os conteúdos que pretendíamos 

lecionar em cada uma das modalidades. 

“O planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, a sequência lógico- 

específica e metodológica da matéria, e organizar as atividades do professor e 

dos alunos por meio de regulação e orientação da ação pedagógica, 

endereçando às diferentes aulas um contributo visível e sensível para o 

desenvolvimento dos alunos.” 

(Bento, 2003, p.60) 

 
Para realizar as unidades de cada uma das modalidades, orientei-me pelo 

modelo de estrutura do conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990), que 

congrega o conhecimento e, consequentemente, os objetivos em quatro grandes 

categorias transdisciplinares: Habilidades motoras (técnicas e táticas), Conceitos 

Fisiológicos e de Condição Física (capacidades condicionais e coordenativas), 

Conceitos Psicossociais (psicológicos e sócio afetivos) e Cultura Desportiva 

(história, regras, regulamentos, processos de elevação e manutenção da 

condição física). 

Seguindo o MEC, eu iniciava o planeamento pela fase da análise, estruturando 

os conhecimentos que iria lecionar, na modalidade que estava a abordar – com 

maior atenção para as habilidades motoras, mas sem descurar as outras 

categorias transdisciplinares – no primeiro módulo. No segundo módulo 

verificava as questões de segurança, o equipamento e os espaços disponíveis 

na escola. O terceiro módulo, relativo à análise dos alunos, foi assegurado 

através das avaliações diagnósticas realizadas nas primeiras aulas e da 

discussão com o professor cooperante acerca do nível inicial da turma. Na fase 

da decisão, no quarto módulo, era estabelecida a extensão e sequência dos 

conteúdos – todas as modalidades foram abordadas da base para o topo (do 

simples para o complexo), por ser uma abordagem mais simples para um EE 

com pouca experiência e considerar mais percetível para os alunos. Neste 
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módulo também fazia uma “previsão” da quantidade de sessões que precisaria 

para abordar determinado conteúdo, que dependia da complexidade de cada um 

e do nível da turma. No quinto módulo definia os objetivos que pretendia cumprir 

até aos momentos de avaliação intermédios e final da unidade. O sexto módulo 

servia para estabelecer os momentos de avaliação: todas as modalidades 

tiveram um momento de avaliação diagnóstica no início do ano (exceto o 

atletismo), um ou mais momentos de avaliação sumativa no final de cada 

período, um momento de avaliação final, além da avaliação contínua ao longo 

de todo o ano. No sétimo módulo, definia as progressões de aprendizagem que 

me pareciam ser as indicadas para que os alunos obtivessem sucesso na sua 

exercitação ao longo de toda a unidade – por norma, seguia sempre a lógica de 

progredir da base para o topo, começando por situações facilitadores até chegar 

aos elementos mais complexos. Por último, o módulo 8, que corresponde à fase 

da aplicação, e representa isso mesmo: juntar toda a informação dos módulos 

anteriores e conjugá-la, construindo o respetivo nível de planeamento, para o 

colocar em prática. 

As habilidades motoras, apesar de todas as aprendizagens do passado, – desde 

as aulas de EF até às várias didáticas do primeiro ano de mestrado – precisaram 

sempre de um estudo prévio para recordar e definir os conteúdos a abordar. 

Sem um planeamento anual da condição física, foi através das unidades que 

tentei estruturar o trabalho que queria realizar em cada uma das aulas, 

dependendo das modalidades e dos conteúdos abordados. O PC referiu, logo 

no início do EP, que podíamos optar por 2 caminhos, podendo alternar entre 

eles. Um seria o de tentar complementar o trabalho de cada modalidade com 

elementos da condição física ligados diretamente a esta – por exemplo, na 

ginástica, se estamos a trabalhar o apoio facial invertido, realizar trabalho de 

força dos membros superiores. O outro passava por complementar o trabalho 

de cada modalidade com elementos da condição física que não estavam 

diretamente inerentes a essa modalidade – por exemplo, se estamos a abordar 

a ginástica, complementar com o trabalho da resistência aeróbia. Acabei por dar 

maior importância ao primeiro caminho e tentar, em cada unidade, complementar 

as tarefas ligadas à modalidade com as capacidades condicionais e 
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coordenativas inerentes a esta – representava para mim o caminho mais prático 

e lógico dos dois. 

A categoria da cultura desportiva, em todas as unidades, teve sempre maior 

relevância nas primeiras aulas de cada modalidade ou na introdução de novos 

conteúdos. No entanto, há sempre pontos mais importantes para umas 

modalidades do que para outras. Enquanto na ginástica é crucial os alunos terem 

noções de segurança e gestão do material, no andebol é fundamental que 

saibam as regras da modalidade e a terminologia. 

Os conceitos psicossociais foram os mais “descriminados” no meu planeamento. 

Talvez devido à atitude aplicada que a turma apresentava, de um modo geral, e 

à forma como os aspetos psicológicos e sócio afetivos estavam presentes em 

todas as aulas – nomeadamente o empenho e a motivação que era uma 

constante por parte de todos os alunos. 

A elaboração de cada uma destas UDs foi extremamente trabalhosa, no entanto, 

depois de realizar as primeiras – relativas às modalidades que abordamos 

inicialmente – comecei a dominar melhor o processo e, as últimas duas, surgiram 

com maior naturalidade. Basicamente, temos de ir construindo e acrescentando 

à unidade através dos módulos propostos por Vickers. Apesar destas 

dificuldades admito que, sem ter de conceber as unidades, o trabalho ao longo 

do ano teria sido muito mais penoso, sem um fio condutor que nos permitisse 

adaptar ao longo do “caminho” – ver exemplo de um plano de unidade didática 

na figura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Unidade Didática de Atletismo 
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4.1.1.3. O Plano de Aula: nível micro 

 
O terceiro e último nível de planeamento diz respeito ao plano de aula. O objetivo 

deste nível micro passa por definir as tarefas para cada sessão e especificar os 

seus objetivos, tendo em atenção todos os aspetos inerentes ao contexto da 

aula. 

“Depois de uma boa aula pode estar-se esgotado mas também satisfeito e feliz”. 

 
(Bento, 2003, p.101) 

 
Por vezes, no fim de uma aula, o PC dizia com uma certa satisfação: “Então? 

Estás cansado? É bom sinal”. Era sinal de que a aula tinha dado trabalho, que 

eu me tinha esforçado para que tudo corresse “às mil maravilhas” e saia com o 

sentimento de dever cumprido. 

Para que isto se tornasse uma constante, era crucial planear cada aula com 

afinco, usando como base o que havia sido previamente estabelecido, no 

planeamento da unidade didática. Neste âmbito, Bento (2003, p.63) referia que 

“Tendo em atenção a matéria, os pressupostos dos alunos e as condições de 

ensino, bem como os dados fornecidos pela análise das etapas anteriores, na 

preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos; é planificado o 

seu decurso metodológico e temporal”. 

Um plano de aula é considerado o último nível do planeamento (micro), sendo o 

“instrumento” que serve de apoio à prática pedagógica e ao contexto real de 

aula. É, assim, importante que especifique, de forma clara, qual o material 

necessário para a sessão, quais os objetivos gerais e específicos, quais as 

tarefas e respetivas componentes críticas. O plano de aula assume-se, 

basicamente, como um guião para o professor seguir e que complementa com o 

estudo prévio da matéria a abordar. 

Por vezes os lapsos neste planeamento tinham consequências diretas na aula, 

que poderiam ter sido evitadas com um estudo mais cuidado dos conteúdos e 

seguindo a lógica defendida pelo professor cooperante. 
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“A sequência dos conteúdos da aula deveria ter sido mais bem pensada 

de forma a ter as tarefas mais difíceis no início da aula e as mais fáceis 

no fim. Isto, porque o nível de concentração, aliado ao desgaste dos 

alunos, influencia o desempenho nas diferentes tarefas. As tarefas que 

requerem maior empenho e concentração do aluno resultarão melhor 

quando este está menos desgastado, ou seja, no início da aula. “(Reflexão 

da semana 4, do dia 06/09/2017) 

No anexo 3 está um exemplo de um plano de aula que engloba atletismo e 

andebol. 

 

 
4.1.2. Mãos à obra – Realização 

 
4.1.2.1. As primeiras aulas e a “Minha Turma” 

 
Com o início oficial do ano letivo, o professor cooperante propôs que eu e a 

minha colega de estágio nos apresentássemos às 3 turmas com as quais 

poderíamos vir a trabalhar. Ao logo do ano, cada um ficaria responsável por uma 

turma de 10º ano e ambos ficaríamos com uma turma partilhada de 12º ano. O 

nosso nervosismo inicial fez-se notar e o professor cooperante acabou por nos 

dar umas lições na primeira semana de aulas. Fez sozinho a apresentação às 

três turmas e deu a primeira aula prática a cada uma delas. Ajudando-nos dessa 

forma à nossa integração neste processo, o que facilitou tanto ao nível da 

familiarização, com alguns procedimentos cruciais na condução de uma aula de 

Educação Física, como ao nível do controlo dos alunos que se prolongou nas 

aulas seguintes e praticamente ao longo de todo o ano. O foco das aulas, para 

nós que estávamos de fora, passava por aprender a adaptar atividades 

semelhantes às limitações de cada um dos alunos. Os alunos das turmas de 10º 

ano apresentavam níveis completamente distintos relativamente ao 

desempenho motor, o que motivava a existência de diferentes objetivos entre as 

aulas. 
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Depois de uma semana de familiarização, decidimos que estava na altura de 

assumirmos o nosso compromisso como professores estagiários e não ter receio 

de enfrentar um clima que nos parecia relativamente tranquilo. Os alunos das 

duas turmas não se comportavam mal e pareciam dispostas a “trabalhar” para 

esta disciplina que é tão descredibilizada: “(…) o estado da Educação Física 

escolar conhece uma involução alarmante à escala internacional. Encontra-se 

numa posição extremamente defensiva, marginalizada e subvalorizada pelas 

autoridades e pela opinião pública e com grande descrença e desmotivação junto 

dos seus profissionais.” (Bento et al., 1999, p.62). 

Como ainda não tínhamos decidido quem ficava com que turma, o professor 

cooperante permitiu-nos utilizar a terceira semana para “experimentar” cada uma 

delas e optar no final da semana. A ideia que mais fazia sentido na nossa cabeça 

era eu ficar com a turma que só tinha praticamente raparigas e, a minha colega, 

ficar com a turma com mais rapazes. Hoje não faz grande sentido, mas era a 

nossa forma de pensar, na altura, daquele que achávamos o caminho mais fácil 

para nos adaptarmos e nos relacionarmos melhor com ambas as turmas. 

Utilizamos as aulas de avaliação diagnóstica para darmos os primeiros passos 

e mesmo achando que tinham corrido bem, no final, havia algo a apontar. Para 

manter a dinâmica de aula tal como definido na primeira semana, os alunos 

teriam de estar quase sempre em empenhamento motor. Sempre que surgissem 

dúvidas, quer ao nível da organização, quer ao nível da explicação de um 

exercício, deveria optar por uma tarefa simples - correr p.e. - enquanto tentava 

resolver o problema. Os principais obstáculos nestas aulas foram o meu 

posicionamento na sala, as transições e a gestão da aula – o estar de costas 

para os alunos, o cuidado com as transições (para serem mais rápidas e com os 

alunos a perceberem o que tinham de fazer) e a capacidade de compreender 

quando um exercício não está a funcionar ou quando os alunos já não se estão 

a empenhar. 

Senti algum conforto com as duas turmas, no entanto os pros e contras eram 

fáceis de identificar. De um lado, tinha uma turma extremamente aplicada e com 

desempenho motor acima da média, mas com muitos alunos (15 rapazes e 13 
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raparigas). Do outro lado, tinha uma turma de artes, com cerca de 20 alunos, 

que pareciam bem-comportados, mas não ofereciam um grande desafio e o seu 

empenho nas aulas deixava a desejar (o que ao longo do ano me fez mudar de 

opinião e achar que eram um desafio maior, por não “quererem” nada com a 

Educação Física). A decisão não foi fácil para nenhum de nós, principalmente 

com o professor cooperante a dizer constantemente que lhe parecia óbvia. 

Optei pela turma com 28 alunos com um nível de empenho e desempenho motor 

bastante elevados, por achar que enfrentaria um desafio maior para os controlar, 

os manter motivados para as aulas e arranjar estratégias que permitissem 

manter um nível elevado de empenhamento motor para todos os alunos, isto 

apesar das limitações que o espaço reduzido trazia e o número elevado de 

alunos que a turma apresentava. 

Terminadas as avaliações diagnósticas podia concluir que, embora o 

desempenho motor geral fosse extremamente satisfatório, as competências nos 

diferentes conteúdos abordados mostravam uma grande heterogeneidade na 

turma. Seguindo a forma de pensar do professor cooperante, vimos o 10º ano 

como um primeiro patamar de 3, onde o nível que iriamos adotar seria o 

elementar para todas as modalidades que lecionaríamos. Ou seja, não iríamos 

começar completamente do zero, mas foi algo semelhante. 

 
 

4.1.2.2. As matérias lecionadas: decisões de planeamento e 

realização 

 
A Ginástica 

 
A primeira unidade didática que desenvolvemos foi para a modalidade que nos 

iria acompanhar ao longo de todo o ano letivo – 20 aulas no total, perfazendo 

cerca de 1500 minutos (o valor não será exato pois esta modalidade foi uma das 

que “partilhou” o seu tempo com o atletismo) –, a ginástica. A decisão do núcleo 

de estágio, juntamente com o professor cooperante, foi a de apenas abordar a 

ginástica de solo. O objetivo principal, definido pelo programa de EF, seria que 
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os alunos realizassem uma sequência de habilidades no solo (colchões) que 

combinasse, fluidez, destrezas gímnicas e as exigências técnicas de cada uma 

delas. As habilidades abordadas foram: os rolamentos à frente (engrupado, com 

os membros inferiores afastados, com os membros inferiores estendidos e 

saltado), os rolamentos atrás (engrupado, com os membros inferiores afastados 

e com os membros inferiores estendidos), o apoio facial invertido, o apoio facial 

invertido de cabeça, a roda, as posições de flexibilidade (neste caso, ponte e 

espargata) e as posições de equilíbrio (neste caso, o avião e a bandeira). 

O início da ginástica ficou marcado pela incidência na segurança, a preocupação 

com os colegas, as ajudas e, também, marcada pela expressão do professor 

cooperante: “quando olhar para a turma os colchões têm de estar sempre 

ocupados ou vai haver castigo” – o que ajudaria a manter o rigor e a dinâmica 

das aulas. Nestas aulas em que o movimento não era tão intenso como numa 

modalidade coletiva, sentia a necessidade em encontrar estratégias para que os 

alunos mantivessem um nível de atividade física aceitável e realizassem o 

máximo de repetições possível. Quanto mais repetições, melhor apreendem os 

conteúdos. 

No primeiro período comecei pelos rolamentos e o apoio facial invertido (na 

parede) por serem as habilidades mais simples e que pareciam ser a sequência 

lógica. A turma conseguia cumprir relativamente bem com estes conteúdos 

iniciais sem necessitar de situações facilitadores, isto salvo raras exceções. Os 

principais objetivos para esta primeira etapa passavam por os alunos terem 

noções básicas de segurança e entreajuda nas diferentes tarefas e realizarem 

as habilidades lecionadas de modo isolado. 

O segundo período serviu para continuar a aperfeiçoar os conteúdos 

previamente lecionados e introduzir o apoio facial invertido (de braços, sem ser 

na parede), o apoio facial invertido de cabeça, a roda e as posições de 

flexibilidade. 

Neste período comecei a utilizar um sistema de responsabilidade – ficha para 

apontar o número de repetições – que tinha como objetivo controlar o número de 

repetições, num determinado espaço de tempo, nas tarefas de ginástica. 
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Pretendia-se com isto motivar os alunos a aumentar o volume de repetições e 

competir entre si. Apesar de esta ideia já estar pensada desde o fim do 1º 

período, apenas a coloquei em prática quase no fim de janeiro. Ao longo do 

período este sistema começou a ser descartado das sessões pois parecia não 

mostrar resultados. Era pouco prático e o tempo que passavam a anotar nas 

fichas podia ser aproveitado de melhor forma. 

O terceiro período ficou marcado, basicamente, pela introdução das posições de 

equilíbrio, pela consolidação dos elementos gímnicos lecionados até àquele 

momento e, principalmente, pela preparação para a avaliação final – a 

sequência. Forneci uma sequência base para todos os alunos, que poderiam 

adaptar da forma que quisessem. Simplesmente teriam de realizar uma 

sequência de 6 elementos (1 posição de equilíbrio, 1 posição de flexibilidade, 1 

rolamento à frente, 1 rolamento atrás, apoio facial invertido de cabeça ou apoio 

facial invertido de braços e roda) aliada à fluidez das transições e utilizando o 

elemento de ligação ensinado (meia pirueta). 

As aulas desta unidade foram suscitando em mim um crescente gosto pela 

modalidade e desmitificando algumas ideias erradas que eu tinha da ginástica 

no contexto de aula de EF. 

“Por estranho que pareça, a ginástica está longe de ser a minha zona de 

conforto ao nível da prática desportiva, no entanto, ao lado do badminton, 

está a ser a modalidade que maior prazer me dá lecionar.” (Reflexão da 

semana 23, do dia 28/02/2018) 

O facto de a ginástica ter estado sempre presente ao longo do ano, permitiu aos 

alunos melhorarem o seu domínio corporal e aperfeiçoarem os elementos 

abordados. O trabalho em grupos de 3 elementos permitiu que os alunos se 

tornassem mais responsáveis por si e pelos colegas. Graças ao bom 

comportamento e atitude da turma, foi possível corrigir com mais afinco cada um 

dos alunos durante as aulas, permitindo atender às dificuldades específicas de 

cada um. Os processos de autorregulação que tentei implementar não estavam 

a mostrar resultados relevantes, visto que os alunos perdiam muito tempo a 

apontar o número de repetições realizadas. 
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Posso concluir que esta unidade foi um sucesso, tendo em conta o cumprimento 

dos objetivos propostos para cada período e o desenvolvimento positivo que os 

alunos apresentaram ao longo de todo o ano. 

 
O Badminton 

 
Aproveitando o “lanço” proveniente do primeiro ano de mestrado, decidi que a 

modalidade optativa a escolher seria o badminton. Sentia que tinha adquirido os 

conhecimentos necessários e habilidades práticas para a lecionar. 

A unidade de badminton foi lecionada desde o início do ano letivo até ao início 

de fevereiro e estendeu-se por 10 aulas. 

O principal objetivo passava por fazer com que os alunos fossem capazes de 

perceber, como e quando utilizar determinado batimento, dependendo da sua 

posição no campo e da posição do adversário. Ou seja, que fossem capazes de 

executar os batimentos adequados a cada situação, neste caso, em jogo 1x1. 

Aliando os pontos fulcrais da técnica de cada batimento à componente tática do 

jogo. 

O início da unidade (excluindo a aula de avaliação diagnóstica) ficou marcada 

por uma pequena apresentação da modalidade, utilizando um meio audiovisual 

para transmitir as principais regras e mostrar um vídeo alusivo à intensidade de 

um jogo de badminton. Foi, portanto, uma aula de introdução à modalidade, 

desde os tipos de pega aos deslocamentos com raquete na mão. Segui a 

sequência dos conteúdos conforme me foi ensinada. Começar pelos tipos de 

pega, relação com a raquete e o volante, o lob e o clear, o serviço curto e o 

serviço longo e, por último, o amorti e o remate. 

Nas aulas em que introduzia novos conteúdos, tentava sempre focar claramente 

quais eram as principais componentes críticas de cada elemento do badminton. 

A falta de espaço e movimentação nestas aulas tornava-as um pouco 

monótonas, nos exercícios de teor técnico para exercitar os batimentos. Para 

tentar solucionar este problema, juntava os alunos em grupos de 3, obrigando- 

os a estar em constante movimento ou colocava séries de condição física (força) 
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entre as tarefas mais específicas do badminton. Sempre que possível, no início 

ou no final das aulas, tentava fazer uma brincadeira mais lúdica para manter os 

alunos motivados e o bom ambiente de prática. 

O primeiro período serviu para aperfeiçoar os batimentos mais simples como o 

lob, o clear e ambos os serviços. Estes elementos já permitiam realizar jogo 1x1, 

sendo que estes seriam avaliados de forma isolada no final do período e também 

em contexto de jogo. 

No segundo período foram consolidados os batimentos lecionados até àquele 

momento e foram introduzidos os elementos que faltavam (amorti e remate) para 

cumprir os objetivos finais definidos para esta modalidade – os alunos serem 

capazes de realizar uma sequência (lob, clear, amorti) em situação analítica e 

realizar jogo 1x1 utilizando os gestos técnicos apropriados para cada situação 

(capacidade de ler e decidir em contexto de jogo). 

Relativamente a esta unidade, todos os objetivos foram cumpridos. No entanto, 

achei que a avaliação foi demasiado simples para o nível dos alunos e deveria 

ter tentado encontrar algo mais desafiante para esta turma. Penso que os 

objetivos traçados ficaram aquém do que os alunos conseguiam atingir. Neste 

caso, o fato de assumir que o nível a abordar deveria ser o introdutório, isso 

prejudicou os objetivos traçados. Praticamente todos os alunos já deviam ter 

abordado o badminton em anos anteriores e estar já num nível superior ao que 

havia sido delineado no início do ano. Faltou ajustar, conforme ia presenciando, 

o nível de exigência face às capacidades demonstradas pelos alunos, em 

contexto analítico e de jogo. 

O Voleibol 
 

O voleibol decorreu ao longo dos dois primeiros períodos, cerca de 12 aulas, e 

foi a maior dor de cabeça ao nível das modalidades que abordei no ano de 

estágio. 

A ideia inicial ao conversar com o PC era de que a minha turma, em específico, 

seria capaz de realizar situação de jogo reduzido 2x2, sendo este o objetivo 

principal para esta unidade didática – realizar jogo reduzido 2x2 utilizando os “3 

toques” para finalizar. 
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O essencial para as aulas de voleibol, na turma residente, seria focar a parte da 

técnica individual, isolada do jogo, na fase inicial. Apesar de, na faculdade, 

termos sido constantemente levados para o lado que defende a utilização do 

jogo como forma de aprendizagem para quase todos os conteúdos presentes 

nos jogos coletivos, no caso do voleibol, onde o teor técnico é de extrema 

importância para a execução do jogo, a grande exigência técnica inerente a este, 

obriga a uma maior incidência nos gestos técnicos que possibilitam dar 

continuidade ao jogo. Ou seja, o domínio dos elementos básicos do jogo – passe 

e manchete – são cruciais para que possa haver qualquer avanço na 

complexidade das tarefas e do jogo. 

Ao longo do primeiro período, devido ao reduzido número de aulas de voleibol, 

apenas incidi sobre estes elementos essenciais e sobre a forma de jogo mais 

básica, o 1x1. Com a chegada do segundo período e com uma aparente melhoria 

ao nível da execução técnica, comecei a introduzir a situação de jogo 2x2 e, com 

esta, a “criação” de situações de finalização através da utilização dos “3 toques”. 

As primeiras aulas com esta progressão focaram-se no porquê dos 3 toques e 

como deveria ser cada um deles - cumprir com as componentes críticas de cada 

um – e relembrar constantemente os aspetos técnicos pretendidos. 

Com o decorrer das aulas, eu e o professor cooperante, chegamos à conclusão 

de que o nível técnico dos alunos ainda não possibilitava a situação de jogo 2x2 

com a utilização dos “3 toques” para finalizar. Voltei para trás e incidi 

principalmente no trabalho analítico do passe – frente a frente e com ângulos. 

“O meu erro principal foi dar um passo maior que a perna, ao passar para 

o 2x2, quando os aspetos essenciais do 1x1 ainda não estavam num nível 

aceitável. A quantidade de passes simples falhados levou-me a concluir 

que o nível técnico da turma ainda não permitia passar para o 2x2.” 

(Reflexão da semana 23, do dia 02/03/2018) 

Estas aulas, para trabalhar a técnica, eram pouco apelativas para os alunos e 

ficaram marcadas por uma certa monotonia, mas surgiram de uma necessidade 

de voltar ao mais básico, pois sem cumprir com as componentes críticas do 
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passe, não é possível progredir para uma situação mais complexa numa 

modalidade como o voleibol cujo teor técnico é de elevada importância. 

Compreendi que, nas aulas seguintes, teria de voltar a reforçar este trabalho 

analítico do passe juntamente com a manchete e tentar voltar a incidir na 

situação de finalização para o jogo 2x2 – “3 toques”. Os alunos que já realizavam 

bem estes aspetos mais básicos precisavam de tarefas mais difíceis para se 

manterem concentrados e motivados para realizar os exercícios. 

O voleibol foi sujeito a várias alterações, mas pouca foi a progressão da turma, 

sendo que o trabalho analítico foi uma constante ao longo de 2 períodos, mas as 

melhorias não eram as suficientes para alcançar o patamar desejável – 

principalmente nas raparigas, que tinham um nível bastante inferior ao dos 

rapazes. O objetivo principal acabou por ser cumprido – realizar situação de jogo 

2x2, utilizando os “3 toques” – mas com muitas lacunas que fui tentando melhorar 

ao longo da unidade. 

 
O Andebol 

 
O retorno das férias de Carnaval marcou o “início” de uma nova modalidade que 

viria a suceder ao badminton: o andebol. Uma modalidade coletiva que, na minha 

opinião, iria motivar ainda mais os alunos para as aulas, tanto pelo gosto que 

eles apresentam pelo desporto em geral como pela introdução de uma 

modalidade distinta que não estava na rotina. 

Apesar de ter sido lecionada em 13 aulas, esta modalidade repartiu grande parte 

do seu tempo com o atletismo durante o terceiro período. De referir que a maior 

parte dessas aulas “partilhadas” apenas tinham 30 minutos para o andebol. 

A proximidade e conforto com o andebol ajudou-me a preparar e a organizar 

melhor as aulas do que o habitual. A familiarização com a modalidade permitiu 

trazer novos exercícios de ativação geral, que costumava ser relativamente 

monótona, muito por causa da falta de espaço e de imaginação para fazer algo 

diferente. 
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Devido ao reduzido número de aulas no intervalo entre o Carnaval e a Páscoa, 

não foi possível avançar além de situações de jogo pré-desportivo. O essencial 

era que os alunos fossem capazes de realizar passe frente a frente, passe em 

movimento, passe com oposição, desmarcação sem bola, a criação de linhas de 

passe e defesa individual. Todos estes aspetos puderam ser trabalhados através 

de jogos pré-desportivos ou situações analíticas pontuais, ou seja, os objetivos 

definidos para esta modalidade foram cumpridos no segundo período. 

No terceiro período, e com o início do atletismo, o andebol foi “empobrecendo” 

na medida em que não foi aprofundado como pretendia. O jogo continuou 

rudimentar; não foram introduzidas grandes alterações que fossem benéficas 

para os alunos e acabei o ano com um sentimento algo amargo relativamente à 

minha modalidade. Faltou dar um significado às tarefas e não me cingir quase 

sempre ao jogo 5x5 ou 7x7. 

A crescente preocupação com o atletismo motivou alguma displicência quanto 

ao andebol e a progressão estagnou. O ensino foi sempre baseado na 

aprendizagem através do jogo. No entanto, não bastava realizar jogos pré- 

desportivos ou jogo formal 5x5 ou 7x7 e esperar que os alunos aprendessem a 

rematar ou a saber resolver uma situação de 1 contra 1. Pelo que entendo que 

o plano traçado inicialmente para esta modalidade não foi completamente 

atingido, algo que me entristeceu um pouco. Foi uma unidade em que tentei 

abordar vários conteúdos ao longo das aulas mas sem um fio condutor que as 

interligasse de forma coerente. 

 
O Atletismo 

 
A segunda semana do terceiro período marcou o início da unidade didática de 

atletismo e a procura das melhores soluções para a lecionar. Depois de reunir 

com o núcleo de estágio, ficou decidido que o ideal seria juntar o atletismo a uma 

das outras modalidades que estávamos a abordar – ginástica e andebol – para 

que as aulas fossem mais atrativas para os alunos. Esta unidade estendeu-se 

por 10 aulas, mas apenas 3 destas foram dedicadas exclusivamente ao 

atletismo. 
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Na primeira aula optei por realizar um circuito que introduzia os saltos em 

comprimento e altura, os lançamentos do dardo e do peso, além de continuar a 

abordagem aos elementos gímnicos lecionados até àquele momento. Penso que 

a aula manteve uma boa dinâmica, mas apresentava um problema no controlo 

das tarefas: ao trabalhar em circuito com 6 estações, o nível de atenção/ 

intervenção tinha de ser extremamente elevado para controlar a turma e garantir 

que as aprendizagens estavam a ser adquiridas da melhor forma. 

A melhor opção talvez passasse por diminuir o número de estações, retirando 

as situações de ginástica. Ou seja, separar o momento das situações de 

aprendizagem do atletismo das da ginástica. 

Na aula seguinte tentei ser mais interventivo e presente em todos os exercícios 

do circuito, apesar de só ter reduzido para 5 estações a parte do atletismo. Na 

minha opinião correu relativamente melhor. Esta separação permitiu-me estar 

mais focado nos aspetos críticos, tanto nos exercícios do atletismo como nos 

das execuções dos elementos gímnicos. 

Pude assim concluir que trabalhar em circuito funcionou relativamente bem, visto 

que com uma turma com tantos alunos permite, de um modo geral, um maior 

número de repetições. É, no entanto, de extrema importância ser mais 

interventivo e estar atento a tudo o que se está a passar nos vários grupos de 

trabalho. O planeamento era claramente crucial para garantir que a aula não 

seria prejudicada pelas transições ou pela falta de clareza das tarefas. 

A partir daí fui alternando, dependendo das situações, entre realizar o circuito e 

realizar exercícios de forma isolada, com os vários conteúdos que propus 

abordar. Quando a aula era partilhada com outra modalidade, preferia ter uma 

parte da aula só com atletismo e outra parte só com andebol/ginástica. Dessa 

forma, conseguia controlar melhor as tarefas e corrigir com mais afinco os 

possíveis erros. Se a aula fosse só de atletismo, para manter a dinâmica e evitar 

a monotonia, tentava sempre abordar os conteúdos através de circuitos. Mesmo 

que os conteúdos fossem os mesmos, os circuitos iam sendo alterados segundo 

as progressões de cada um. 
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Por norma, os conteúdos de cada aula estavam dependentes do espaço que iria 

estar disponível. No pavilhão de baixo (1 terço do campo) a prioridade seria para 

os lançamentos (peso e dardo) e o salto em comprimento; no pavilhão de cima 

para o salto em altura e a técnica de corrida e, no campo exterior, para a corrida 

de estafetas e para a corrida de barreiras. 

A forma como planeamos a lecionação do atletismo, tentando evitar a monotonia, 

fez desta modalidade um conjunto de experiências que possibilitaram abordar 

um pouco de tudo o que o atletismo tem para oferecer: salto em comprimento e 

altura, lançamento do peso e do dardo, técnica de corrida, corrida de estafetas 

e corrida de barreiras. Tudo isto no espaço de um mês e meio. Como foi uma 

abordagem muito abrangente, não permitiu aprofundar nenhum dos conteúdos, 

mas ajudou a motivar os alunos com experiências novas e variadas todas as 

semanas. O que decidi, em conjunto com o núcleo de estágio, foi não atribuir ao 

atletismo o mesmo peso classificativo das outras modalidades que foram mais 

aprofundadas. Com isto, decidimos que seria interessante realizar um concurso 

dentro da turma, ao criar equipas que iriam competir nas últimas semanas de 

aulas. O objetivo passava por aliar o empenho à competitividade e a nota final 

de atletismo seria baseada na forma como cada um se tinha esforçado para 

ajudar a sua equipa. Foram, portanto, criadas 5 equipas que iriam competir entre 

si, todas elas formadas por mim. 

 
4.1.2.3. Controlo da turma – Benefícios de uma turma 

empenhada 

 
Confesso que uma das minhas preocupações iniciais era a insegurança quanto 

a conseguir manter o controlo da turma. Um conjunto de 28 alunos - meia dúzia 

de anos mais novos que eu - iria ver-me como uma entidade “autoritária” que 

tinham de respeitar? 

No entanto, ao longo do ano, eles mostraram-se autênticos exemplos do que um 

bom aluno de EF deve ser. O empenho e a dedicação para com a disciplina eram 

notórios, o que levou, desde cedo, a construirmos uma boa relação. 
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“Ao longo do período, a relação com os alunos foi sempre de uma certa 

cumplicidade, em que lhes permitia alguma “liberdade” desde que 

cumprissem as tarefas com empenho – que nunca foi um problema – e se 

comportassem num nível aceitável de uma aula de Educação Física. Dito 

isto, foi sempre possível traçar a linha entre professor e alunos, pois com 

a proximidade que tínhamos era importante manter o profissionalismo e 

não perder o controlo da turma.” (Reflexão da semana 14, do dia 

15/12/2017) 

Esta relação permitia que a minha atuação em contexto de sala de aula fosse 

feita de uma forma que nem sempre é possível, principalmente, com uma turma 

tão numerosa ou em anos de escolaridade mais baixos. 

“Os alunos, de um modo geral, estavam a conseguir cumprir com o que 

tinha sido proposto, pelo que fui andando pelos vários grupos a 

corrigir/ajudar de forma mais individualizada. O que com outra turma, 

com comportamentos inapropriados ou menos empenhada, não seria 

possível.” (Reflexão da semana 25, do dia 16/03/2018) 

No entanto, este método de intervenção individualizada não seria o mais 

indicado, pois faz-nos perder a noção do resto da turma, ao estar focado num só 

grupo. Um professor deve escolher bem a sua posição no espaço, de modo a ter 

todos os alunos sempre no seu campo de visão e de modo a que os alunos o 

consigam ver e ouvir. 

“Não devia ficar focado num só grupo de cada vez, mas sim estar atento 

à turma toda, mesmo quando há a necessidade de me deslocar para um 

dos grupos de trabalho.” (Reflexão da semana 25, do dia 16/03/2018) 

Por vezes o controlo da turma tinha os seus lapsos, que se prendiam, 

habitualmente, com o controlo nas tarefas. A expressão “o colchão sempre 

ocupado” que o PC nos apresentou logo nas primeiras semanas era com o intuito 

de garantir que os alunos estivessem sempre em atividade – neste caso, na 

ginástica. Era um modo simples de fazer com que os alunos aumentassem o 
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volume de realização das tarefas e evitar que estivessem a fazer algo fora 

destas. 

“Relativamente ao controlo da turma, esqueci-me do ponto principal desta 

sessão – “o colchão sempre ocupado” – maior rigor com esta regra 

significa mais repetições. Mais repetições ajudam no processo de 

aprendizagem.” (Reflexão da semana 4, do dia 06/09/2017) 

Nesta disciplina, o teor prático, por vezes, permite um ambiente menos rígido do 

que outras em que o professor está constantemente a debitar matéria. Este era 

um dos fatores que eu tinha de combater ao garantir que a turma continuava 

focada nas tarefas e, como o PC costumava dizer: “à vontade não é à 

vontadinha”. Nem 8 nem 80. Os alunos nunca foram malcomportados. No 

entanto, em certas ocasiões, apresentavam comportamentos fora da tarefa ou 

estavam completamente distraídos nos momentos de instrução, tal como 

espelha o excerto seguinte: 

“Ainda assim, durante os exercícios, notei alguns comportamentos fora da 

tarefa que se deviam ao fato de os alunos não estarem atentos no 

momento de instrução, ou ao fato de as minhas instruções estarem a ser 

pouco claras. Este foi o principal ponto que quis focar nas sessões 

seguintes e que teria de melhorar obrigatoriamente na semana posterior.” 

(Reflexão da semana 22, do dia 23/02/2018) 

Os objetivos a nível disciplinar, a curto prazo, passam pela construção de bons 

comportamentos, redução dos comportamentos inapropriados e prevenção de 

comportamentos disruptivos. Como nenhum destes representava uma 

necessidade para a turma que me foi atribuída, foquei o meu trabalho em garantir 

objetivos de longo prazo, tais como: a promoção do autodesenvolvimento, do 

autocontrolo, de tomada de decisões e de atitudes responsáveis. Uma das 

experiências com vista a estes objetivos foi a implementação de um sistema de 

responsabilidade, na ginástica, onde cada aluno ficava responsável por fazer 

mais e melhor – e por apontar na sua ficha de registo o que tinha feito durante a 

aula. 
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A maior dificuldade sentida neste ano letivo, relativamente a questões 

disciplinares, apenas se verificou nas aulas lecionadas ao 2º ciclo. Questão esta 

que será abordada num ponto subsequente. 

 
4.1.2.4. A Gestão da Aula 

 
No entendimento de Mesquita e Graça (2009, p.45) “assegurar um bom 

funcionamento do sistema de gestão é cuidar eficazmente dos problemas da 

disciplina e da ordem na aula, garantir a cooperação dos alunos e manter o fluxo 

de atividades da aula, ao longo do tempo” 

A gestão da aula diz respeito à capacidade de conduzir uma aula e a todos os 

aspetos inerentes à mesma. Apresenta-se como um conjunto de medidas que 

contribuem para a melhoria da qualidade da aula, que envolvem a gestão dos 

alunos, do tempo, dos espaços e do material. 

Gestão dos alunos 

 
Relativamente à gestão dos alunos, fui alternando o modo como dividia a turma, 

dependendo das modalidades e por vezes até das tarefas. Na ginástica dava- 

lhes a liberdade para escolherem o seu grupo, por norma, de 3 elementos, por 

considerar que os alunos se sentiriam mais à vontade se pudessem escolher 

quem os ajudasse nas tarefas propostas e para que não houvesse qualquer 

constrangimento. No andebol, comecei por escolher grupos heterogéneos, com 

rapazes e raparigas, mas, devido ao fator físico, que tem uma elevada 

preponderância nesta modalidade, decidi dividir a turma em duas metades que 

jogavam entre si – rapazes de um lado, raparigas do outro. No voleibol e no 

badminton, apesar de os deixar escolher os grupos, por vezes, alterava-os de 

modo a juntar um aluno com bom desempenho com outro com um nível inferior 

– a ideia era que o aluno mais à vontade na modalidade ajudasse o outro a 

melhorar, seguindo a ideia do feedback entre pares. Por último, no atletismo, 

sendo um desporto individual, apenas me preocupei com esta questão no 

momento em que fiz o planeamento para o concurso de atletismo, onde distribuí 

os alunos por 5 equipas heterogéneas, mas equilibradas entre si. 
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Destas experiências distintas, concluí que é necessário adaptar os grupos em 

função das necessidades e especificidades dos alunos da turma. Por vezes, 

juntar diferentes níveis de desempenho motor proporciona a melhoria do “mais 

fraco” e outras vezes é necessário juntar níveis de desempenho motor 

semelhantes para que estes consigam tirar proveito da aula. Nos momentos de 

competição, é crucial que esta seja o mais equilibrada possível para manter os 

alunos motivados para as tarefas – se estes considerarem que vai ser impossível 

ganhar ou se acharem que vai ser demasiado fácil logo à partida, isso irá 

prejudicar o seu empenho numa determinada tarefa. 

 
Gestão do tempo de aula 

 
Segundo Januário (1996, p.107), a “qualidade e quantidade de experiências 

formativas oferecidas aos alunos são influenciadas pela forma como o tempo 

educativo é gerido pelo professor. A capacidade de gestão da aula, aproveitando 

ao máximo o tempo-programa, minimizando os períodos academicamente não 

produtivos, maximizando as atividades dos alunos, integrando e ligando com 

fluidez os vários momentos e atividades da aula, são habilidades técnicas de 

ensino associadas a um ensino eficaz.” 

Com apenas duas aulas semanais de 90 minutos, um professor de EF tem de 

conseguir tirar o máximo partido do tempo que tem ao seu dispor. Na planificação 

e realização das aulas tentei sempre ter em conta a gestão do tempo útil, tempo 

de informação, tempo disponível para a prática, tempo de transição, tempo de 

empenhamento motor e tempo potencial de aprendizagem. Segundo Bento 

(2003), “se o tempo destinado à aula não for rigorosamente cumprido e 

racionalmente utilizado, os nossos alunos são educados para não tomarem a 

sério as indicações a respeito de tempo e de horários na sua vida futura.” (p.144) 

O tempo útil representa o tempo que os alunos passam no pavilhão, ou seja, dos 

90 minutos do currículo, apenas podemos aproveitar cerca de 75 minutos de aula 

em si. Para minimizar a perda de tempo no início da aula, tentava chamar à 

atenção para a pontualidade dos alunos, procurando iniciar o mais rápido 

possível a ativação geral para a sessão – caso não se tratasse de uma aula de 
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introdução de novos conteúdos. Relativamente ao tempo de informação, sempre 

o consegui economizar na fase de explicação das tarefas – a chave era ser o 

mais claro possível e garantir que os alunos entendessem à primeira – 

recorrendo à demonstração, aliada a uma explicação verbal, rápida, mas 

cuidada. Por vezes, utilizava a parte da ativação geral, em que os alunos 

estariam a realizar os exercícios de flexibilidade, para fazer equipas e/ou ir 

explicando qual seria a próxima tarefa de forma a conjugar o tempo disponível 

para a prática com o tempo de informação. 

“Devido ao grande número de alunos na turma, foquei o meu planeamento 

em tentar arranjar estratégias para que o tempo de atividade no exercício 

fosse o mais elevado possível.” (Reflexão da semana 8, do dia 

03/11/2017) 

Com uma turma de 28 alunos, os mais difíceis de otimizar - o principal foco do 

meu planeamento - eram o tempo de transição, o tempo de empenhamento 

motor e o tempo potencial de aprendizagem. O tempo de transição pode ser 

minimizado ao estruturar a aula de forma a que a organização desta não se altere 

muito de exercício para exercício, algo que tentei ter sempre em conta no meu 

plano da aula. Relativamente aos últimos dois tempos, foram uma preocupação 

constante, muito por causa das exigências que o PC tinha para as nossas aulas 

– dinâmica, muitas repetições, alunos sempre envolvidos. Com o pouco tempo 

disponível para a prática que acabávamos por ter, era essencial escolher 

cuidadosamente os exercícios, ajustar o número de alunos envolvidos às 

caraterísticas dos exercícios e adequar o seu grau de dificuldade ao nível dos 

alunos. Estas preocupações são visíveis no excerto que se segue: 

“(…) devia evitar ao máximo criar equipas muito grandes ao aproveitar 

melhor o espaço que tinha disponível no campo exterior e ter mais tempo 

de jogo – jogo dos 10 passes com remate à baliza – alternado com 

situações técnicas. Desta forma, todos os alunos acabariam por ter a 

bola na mão mais vezes e seriam obrigados a movimentarem-se pelo 

espaço, o que por vezes não acontece quando estão muitos alunos na 
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mesma equipa e apenas jogam “os melhores”, que vão trocando a bola 

apenas entre eles.” (Reflexão da semana 24, do dia 07/03/2018) 

 
Gestão dos Espaços e do Material de Aula 

 
Felizmente, na escola cooperante, não me posso queixar de falta de material 

nem da falta de espaços – apesar de muitas vezes apenas dispor de um terço 

de campo de andebol para 28 alunos. Tive a oportunidade de dar aulas em 

ambos os pavilhões todas as semanas e havia sempre alternativas – se não 

estivesse a chover, podia utilizar o pavilhão exterior, caso precisasse de mais 

espaço para as minhas tarefas, o que era crucial para muitos dos exercícios que 

pretendia realizar. A rentabilização do espaço era constantemente o “prato do 

dia” – a procura de estratégias para aproveitar o espaço da melhor forma era 

essencial. 

“Na aula de terça-feira, a prioridade era para o andebol pois podia usufruir 

do campo exterior. No entanto, também tinha acesso ao salto em altura 

no pavilhão de cima.” (Reflexão da semana 32, do dia 16/05/2018) 

O diálogo prévio com os colegas de EF era uma necessidade básica do nosso 

dia a dia, para tentar perceber o que estavam a lecionar, que espaço iriam utilizar 

e de que material precisavam. 

Eu chegava mais cedo todos os dias para organizar o material necessário, 

montar as situações facilitadoras e deixar tudo pronto para a aula, de forma a 

não desperdiçar tempo precioso com tarefas que podiam ser facilmente tratadas 

antes da sessão começar. Se precisasse de ajuda, normalmente, havia um 

conjunto de alunos que chegavam mais cedo do que os outros e me auxiliavam 

a transportar ou a preparar o que fosse necessário. Durante as aulas, o papel de 

mudar a disposição do material, entregar os coletes ou delimitar os campos era 

dado ao aluno com atestado médico permanente, de forma a mantê-lo integrado 

nas aulas. 
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4.1.2.5. O processo instrucional 

 
A instrução é indispensável para uma aula de educação física, através da qual 

são transmitidos os conteúdos a lecionar, são feitas as correções necessárias 

para o melhor desempenho do aluno, entre muitas outras funções que estão 

inerentes à comunicação entre professor e alunos, e ao contexto de ensino da 

EF. 

“A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da eficácia 

pedagógica no contexto do ensino das atividades físicas e desportivas.” 

(Rosado e Mesquita, 2009, p.69) 

 
Ao longo do meu ano de estágio não tive grandes dificuldades em explicar as 

tarefas ou a fazer um comentário final à aula. Os meus quebra-cabeças estavam, 

principalmente, nos momentos de emitir feedbacks, onde, por vezes, parecia 

meio perdido durante os exercícios. Uma das críticas recorrentes do PC era de 

que eu deixava a aula “andar”. Podia estar a correr muito bem ou muito mal, mas 

a minha intervenção continuava pouco frequente. Como ele costumava dizer: “se 

só fosse preciso montar o exercício e mandar os alunos fazer, não era preciso 

um professor”. Com isto, queria dizer que eu tinha de intervir mais, corrigir mais, 

chamar à atenção dos alunos, ser mais rigoroso com os aspetos da aula. 

Siedentop (1991) refere que nas situações de instrução, a informação é emitida 

usualmente em referência a três momentos: (1) antes da prática, recorrendo-se 

a preleções, apresentação de tarefas, explicações e demonstrações; (2) durante 

a prática, através da emissão de feedbacks; (3) após a prática, pela análise 

referenciada à prática desenvolvida. 

 
Antes da Prática – Apresentação da sessão e das tarefas 

 
Por norma, a apresentação da sessão, tirando aulas com introdução de novos 

conteúdos, era quase sempre “omitida” de forma a não perder tempo de aula. 

Com os alunos a chegar aos poucos, no início das aulas, o essencial, na minha 

opinião, era ir dando início à ativação geral. Se fossem introduzidos novos 

conteúdos, esperava que chegasse praticamente toda a gente para explicar as 
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matérias novas e alguns conceitos que achava pertinentes eles saberem logo à 

partida. Este aspeto foi um dos problemas do processo de instrução ao longo do 

primeiro período pois, sem definir objetivos para uma aula, os alunos vão acabar 

por sentir que estão a fazer algo só por fazer, o que poderia afetar o seu 

empenho, o seu interesse e, consequentemente, as suas aprendizagens. Este 

foi um dos pontos discutidos com a professora orientadora e que fui tentando 

melhorar nos últimos dois períodos. 

“Na reunião com a professora orientadora, levantaram-se questões 

relativamente à importância dos objetivos, tanto de aula, como das 

avaliações sumativas. Quanto aos primeiros, os alunos têm de perceber 

porque razão estão a realizar determinado exercício na aula, ou seja, 

devemos ter objetivos traçados para dar sentido à aula. (…) Tem de haver 

objetivos definidos para haver um compromisso por parte dos alunos para 

os cumprir.” (Reflexão da semana 17, do dia 19/01/2018) 

Segundo Rink (1993), o conteúdo informativo integrado na apresentação das 

tarefas propriamente ditas, pretende esclarecer o executante acerca do 

significado e da importância do que vai ser aprendido, dos objetivos a alcançar 

e, ainda, da organização da própria prática, nomeadamente na formação de 

grupos e na determinação de espaços, equipamentos e tempo de prática 

concedido. A apresentação das tarefas era, então, um processo mais cuidado, 

onde tentava explicar qual o objetivo de cada uma delas, quais as componentes 

críticas para a sua realização correta, quais os critérios de êxito definidos e quais 

as normas organizativas do exercício inicial. 

Rink (1993) defende, ainda, que um dos fatores que ajuda a melhorar a atenção 

e a comunicação entre os agentes de ensino e os praticantes é a clareza da 

apresentação. 

No atletismo, por exemplo, nas aulas em que a organização era em circuito para 

abordar os diferentes conteúdos, era fulcral que a apresentação das tarefas 

fosse o mais clara possível. Com tantos alunos e tantas estações, se a tarefa 

não fosse clara, era praticamente impossível que corresse bem, pois teria de ir, 

de grupo em grupo, explicar novamente, a cada um, o que e como deveriam 



54 

 

 

fazer. Sendo eu apenas um indivíduo que não se multiplica, seria 

complicadíssimo chegar a todos. Esperava, portanto, por toda a gente para 

começar a demonstração, o que facilitava o resto da aula. No atletismo, pedia a 

colaboração de uma aluna (atleta da modalidade) para exemplificar os exercícios 

aos restantes colegas. Enquanto a mesma executava os exercícios do circuito, 

eu concentrava o resto da turma num local que permitisse a visualização da 

demonstração, explicando o essencial em cada um deles e como deveria ser a 

organização ao longo da tarefa (sequência, grupos, dinâmica). A junção da 

explicação verbal, com a demonstração visual da execução correta das tarefas, 

mostrava-se como um excelente meio de transmissão dos conteúdos. 

 
Durante a prática – a emissão do Feedback pedagógico 

 
Segundo Fishman e Tobey, referidos por Rosado e Mesquita (2009, p.82): 

 
“O conceito de feedback pedagógico é definido como um comportamento do 

professor de reação à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por objetivo 

modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma 

habilidade”. Basicamente, o feedback, é um apoio ao praticante na realização 

das diferentes tarefas motoras, que o ajuda a aproximar a sua execução aos 

modelos de referência – ajudar a realizar o mais corretamente possível. 

Sendo do ramo do treino desportivo – andebol, já estava familiarizado com as 

questões do feedback pedagógico e a sua importância. No entanto, a sua 

aplicação, em contexto de aula, não foi tão semelhante ao do treino como 

esperava. Enfrentei dois problemas: a quantidade e a qualidade dos feedbacks. 

Sou uma pessoa relativamente reservada e isso fez-se notar em contexto de 

aula, pois, por vezes, não intervinha o suficiente, como é suposto num professor 

de EF. Efetivamente, o feedback é extremamente importante tal como referem 

Rosado e Mesquita (2009, p.89), que defendem que o feedback deve ser 

relativamente frequente, sendo desejável que cada praticante receba uma 

quantidade de informação apreciável de informação (naturalmente de qualidade) 

acerca das suas ações motoras. Por vezes, a falta de feedbacks não se devia 

apenas à minha personalidade, mas também à falta de domínio dos conteúdos. 
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“Uma das maiores lacunas na qualificação do feedback situa-se na dificuldade 

de os agentes de ensino diagnosticarem as insuficiências dos praticantes, não 

raramente derivada da falta de domínio do conteúdo.” 

(Rosado e Mesquista, 2009, p.83) 

 
Esta falta de domínio do conteúdo era mais “gritante” na ginástica e no voleibol. 

 
“Os principais problemas foram relativamente à minha presença: faltou 

intervir mais e tentar que a aula não fosse tão monótona, apesar de se 

tratar de uma aula de ginástica – que, por norma, é sempre mais parada 

do que as outras.” (Reflexão da semana 17, do dia 19/01/2018) 

Nenhum professor tem o mesmo nível de conhecimento do conteúdo para todas 

as modalidades, seja através da prática ou através do ramo de especialização 

na faculdade. Há sempre modalidades nas quais nos sentimos mais 

“confortáveis”. Tentei colmatar estas lacunas através de uma preparação mais 

aprofundada das modalidades cujo nível de conhecimento do conteúdo era mais 

escasso: 

“Após a última aula da semana anterior, tinha decidido informar-me mais 

sobre a modalidade em livros de educação física, para me tentar preparar 

melhor para essas duas aulas. Com um melhor entendimento, consegui 

corrigir com maior precisão a execução dos gestos técnicos introduzidos 

na aula do 10º – lob, clear, serviço curto e serviço longo.” (Reflexão da 

semana 7, do dia 25/10/2018) 

Com uma turma bastante autónoma, tentei muitas vezes que eles se ajudassem 

mutuamente nas tarefas e fossem capazes de corrigir os colegas. 

“Para além de se constituir ele mesmo como fonte direta de feedback, o 

professor deve multiplicar e enriquecer as possibilidades de os alunos terem 

acesso a feedback do seu desempenho, quer através da implementação de 

formas de trabalho cooperativo de pares e pequenos grupos, nos quais os alunos 

se ajudam mutuamente, quer fornecendo ferramentas que permitam que os 

alunos desenvolvam competências de avaliação do seu desempenho e dos seus 

processos cognitivos.” (Graça e Mesquita, 2006, p.215). 
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Na ginástica, uma estratégia que utilizava era dividir os alunos da turma por 

grupos de 3: enquanto um realizava a tarefa, os outros elementos do grupo 

estavam responsáveis pela ajuda, pela segurança e por tentarem perceber o que 

o colega estava a fazer de errado ou o que não estava a cumprir (componentes 

críticas) – emitindo, durante ou no fim, um pequeno feedback. Na medida em 

que era impossível “atender” todos os grupos ao mesmo tempo, esta dinâmica 

obrigava a que os alunos fossem, também eles, agentes críticos para 

conseguirem ajudar os colegas. 

Relativamente ao tipo dos feedbacks, segundo Graça e Mesquita (2006), podem 

ser classificados em duas grandes categorias: conhecimento da performance 

(CP) e conhecimento do resultado (CR). O primeiro remete para a informação 

centrada na execução dos movimentos, ou seja, para o processo, enquanto o 

segundo se referencia à informação relativa ao resultado pretendido através da 

execução de uma habilidade. A predominância nas minhas aulas era a dos 

feedbacks do conhecimento da performance, por assumir maior relevo na fase 

de aquisição das habilidades e ser mais específico para as correções técnicas 

das habilidades abordadas. 

 
Após a prática – Rever e questionar 

 
No encerramento de uma sessão, para mim, como defende Siedentop (1991), 

há necessidade de rever os aspetos de maior importância, de reformular aspetos 

essenciais, de fornecer feedback coletivo e de motivar para a próxima sessão. 

Foi segundo esta ideia que me orientei e, no final de cada aula, fazia um 

comentário a abordar um ou mais destes aspetos. 

Nas aulas em que introduzia novos conteúdos ou aulas em que tinha incidido 

claramente nas componentes críticas de determinado conteúdo, tentei sempre 

reservar uma parte do diálogo final para interrogar os alunos acerca do que tinha 

sido abordado. Umas vezes para questionar acerca dos aspetos da cultura 

desportiva da modalidade, outras, para questionar acerca dos pontos críticos 

para a correta realização dos conteúdos lecionados. Era através deste 
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questionamento que eu conseguia perceber se os pontos fulcrais da aula, ou de 

aulas anteriores, tinham sido apreendidos pelos alunos. 

Antes e durante a prática, tirei “proveito” de dois instrumentos que considero 

fundamentais para o processo de instrução nas aulas de EF: a demonstração e 

as palavras-chave. 

 
Demonstração 

 
Pode-se dizer que fui um sortudo com a turma que me foi atribuída. Até para me 

ajudar no trabalho de instrução nas aulas tinha alunos capazes e predispostos a 

exemplificar os exercícios para os seus colegas. A única modalidade em que 

houve a necessidade de ser eu a demonstrar, foi o andebol, devido à 

proximidade com o desporto e à confiança nas minhas capacidades para o fazer. 

Nas restantes, tinha alunos que praticavam as modalidades lecionadas ou que 

eram perfeitamente capazes de realizar as tarefas propostas, sem grandes 

dificuldades e a cumprir com as componentes críticas indicadas, o que se 

mostrou sempre vantajoso para facilitar os momentos de instrução, facilitando a 

explicação dos principais erros e pontos críticos, valorizando, desta forma, o 

desempenho dos próprios alunos e aumentando a sua autoestima. 

“(…) quando estava a exemplificar os exercícios ou movimentos desta 

modalidade - que me são tão familiares -, devia fazê-lo com a mesma 

intensidade e correção técnica que pretendo ver reproduzida pelos 

alunos.” (Reflexão da semana 22, do dia 23/02/2018) 

Ao lecionar o andebol, era eu que demonstrava os exercícios e por vezes não o 

estava a fazer da melhor forma. Para Rosado e Mesquita (2009), há um conjunto 

de caraterísticas numa demonstração que devem ser garantidas, recorrendo ao 

modelo “correto”: ser precisa; ser realizada, preferencialmente, por um aluno que 

seja um bom modelo (que assegure a qualidade da execução); destacar a 

informação mais importante (pontos críticos); e, ser repetida várias vezes e de 

diferentes ângulos. Este modelo é mais relevante na apresentação das tarefas, 

momento em que um estímulo visual daquilo que pretendemos num exercício, 

vale muito mais do que uma instrução verbal. 
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Sempre que possível e necessário, a demonstração mostrou-se como um 

“recurso” extremamente eficaz para conduzir a aprendizagem dos alunos. Além 

de a utilizar no momento de apresentação de uma tarefa, também a utilizava 

caso um exercício não estivesse a correr como era suposto. Podia sempre 

aproveitar um aluno, ou um grupo que estivessem a realizar a tarefa 

corretamente, para servir de exemplo para os outros. 

“Só o grupo do R.R. é que estava a realizar o passe em movimento com 

a intensidade que eu pretendia, então, aproveitei e parei o exercício para 

que todos os outros grupos vissem como é que era suposto encararem 

aquela tarefa”. (Reflexão da semana 24, do dia 07/03/2018) 

 
 

Palavras-chave 
 

O PC, ao longo do ano, queria que estabelecêssemos condições para comunicar 

à distância com os alunos, de forma a manter sempre o controlo sobre a turma 

e a rapidamente emitir feedbacks sem precisar de grandes explicações. Incidia, 

portanto, constantemente, na utilização de palavras-chave. 

Tal como diz Landin (cit. por Graça e Mesquita, 2006, p.213), as palavras-chave 

são expressões sintéticas que incluem, a maior parte das vezes, apenas uma ou 

duas palavras, com a finalidade de focar a atenção sobre aspetos críticos do 

exercício. 

A ideia das palavras-chave é dirigir o foco do aluno para o essencial numa 

determinada tarefa. O ideal no processo de instrução é complementar a 

utilização de uma palavra-chave com o momento de demonstração 

correspondente. 

Numa aula de voleibol, se dissesse “triângulo”, os alunos já sabiam que tinham 

de posicionar as mãos como se estivessem a fazer um triângulo ou bola alta; já 

sabiam que os seus passes tinham de ter uma trajetória mais alta. Estas palavras 

orientavam os alunos para o mais importante do exercício. 
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“Assim, através das palavras-chave proporciona-se ao praticante o acesso a 

uma informação filtrada, ou seja, dirigida para o essencial.” (Glencross cit. por 

Graça e Mesquita, 2006, p.213). 

Desde o início que, a partir das componentes críticas, tentei estabelecer 

palavras-chave intuitivas que permitissem uma fácil e rápida compreensão 

daquilo que estava a ser mal-executado. A utilização desta ferramenta permitia- 

me ‘poupar tempo’ e direcionar a atenção dos alunos para o crucial da tarefa. 

 

4.1.2.6. A predominância do MID com uma “pitada” de MED – 

Modelos de Ensino 

 
No primeiro ano de mestrado fomos confrontados, nas didáticas específicas, 

com vários modelos de ensino que poderiam ser implementados este ano para 

abordar as várias modalidades lecionadas. Apesar de não me ter cingido de 

forma restrita a nenhum modelo em específico, o início do ano ficou marcado por 

uma abordagem através do modelo de instrução direta – que centrava em mim, 

a tomada de praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino- 

aprendizagem. Esta escolha deveu-se ao fato de ser o modelo mais próximo do 

utilizado em contexto de treino, o que me deixaria mais “confortável” na sua 

aplicação. No entanto, no atletismo, aproveitei alguns aspetos do modelo de 

educação desportiva na fase final do ano. 

“O MID caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente todas 

as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente a 

prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem.” 

(Mesquita e Graça, 2009, p.48) 

 
Como professor, as tarefas inerentes ao MID são: a revisão da matéria 

previamente aprendida, a apresentação de novas habilidades ou conteúdos em 

geral, a monitorização elevada da atividade motora dos alunos e a avaliação e 

correções sistemáticas em referência aos objetivos traçados. Ou seja, permitir 

que o aluno recorde a matéria, explicar e demonstrar as novas matérias, emitir 

feedbacks constantes que guiem os alunos nas aprendizagens. Este foi o modelo 
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que segui inicialmente, dado que, as modalidades que estava a lecionar - 

ginástica, voleibol e badminton – precisavam de uma abordagem mais focada 

nas habilidades técnicas. Entendia ser preferível esclarecer com precisão o que 

queria em cada um dos conteúdos abordados nestas. 

Com a chegada do andebol, achei que o ideal seria seguir algumas ideias do 

modelo de ensino dos jogos para a sua compreensão, complementando sempre 

com um trabalho mais técnico, quando necessário, para colmatar as lacunas 

visíveis no contexto de jogo. Utilizei quase sempre o jogo para abordar os 

diferentes conteúdos, maioritariamente, através de jogos pré-desportivos. A 

ligação do entendimento da tática com a necessidade de realizar os elementos 

técnicos, inerentes ao jogo, e a utilização de jogos apelativos, motivavam o 

desenvolvimento do aluno. 

A última modalidade abordada - o atletismo – seguiu elementos do MED para a 

sua finalização. Aproveitei 3 dos 6 pontos chave deste modelo: a filiação, os 

registos estatísticos e o evento culminante. Foi por causa deste último que decidi 

tirar partido deste modelo. Como a unidade de atletismo serviu, principalmente, 

para os alunos terem várias experiências dos diferentes conteúdos e de que não 

iria ter o mesmo peso das restantes modalidades, decidi utilizá-la para “premiar” 

o empenho, a cooperação, a competitividade e o espírito de equipa que 

demonstrassem no concurso de atletismo – evento culminante. 

Tal como referi anteriormente, decidimos que seria interessante realizar um 

concurso dentro da turma, ao criar equipas que iriam competir nas últimas 

semanas de aulas. O objetivo passava por trazer o empenho aliado à 

competitividade e a nota final de atletismo seria baseada na forma como cada 

um se tinha esforçado para ajudar a sua equipa. Foram, portanto, criadas 5 

equipas que iriam competir entre si, todas equilibradas, formadas por mim. 

Este concurso trouxe uma “brisa de ar fresco” para estas aulas que, até aí, 

apesar de terem sido bastante dinâmicas, não apresentavam um propósito 

concreto - a não ser as diferentes experiências para os alunos. Com efeito, 

ajudou a motivar a turma, através da competitividade que o evento culminante 

proporcionou na reta final do ano. Creio que a operacionalização do MED 
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completo teria sido benéfica para a turma desde o início da unidade, pois a 

autonomia e empenho que reclama da parte dos alunos teriam ajudado a que as 

aulas decorressem com mais fluidez. 

 

4.1.2.7. A Realidade da turma do 2º Ciclo – o desafio da disciplina 

 
 

Durante o segundo período fui confrontado com uma nova realidade, a 

lecionação ao segundo ciclo. Esta experiência, apesar de não ser nova, pois já 

tinha estado em contacto com turmas de 5º e 6º anos no primeiro ano de 

mestrado, as circunstâncias eram completamente diferentes. No ano anterior 

éramos grupos de 5 ou 6 elementos a dar aulas, muito curtas, por estações, a 

uma turma com 20 alunos, e, agora, era apenas eu. 

Mesmo estando habituado a lidar diariamente com uma turma de 10º ano com 

28 alunos, não esperava ter um choque tão grande ao tentar lecionar 

basquetebol a uma turma de 6º ano. 

Não me pareceu apropriado aprofundar as questões da disciplina e do 

comportamento na minha turma residente, no entanto, relativamente à minha 

experiência no segundo ciclo, a realidade era completamente diferente. 

“Assegurar um bom funcionamento do sistema e gestão é cuidar eficazmente 

dos problemas da disciplina e da ordem na aula, garantir a cooperação dos 

alunos e manter o fluxo de atividades da aula, ao longo do tempo.” 

(Mesquita e Graça, 2009, p.43) 

 
 

É fundamental garantir condições ideais para as aulas de EF, algo que na minha 

breve vivência com uma turma de sexto ano, tornou-se uma tarefa difícil. De 

facto, considero que as aulas que lecionei neste contexto, apesar de terem tido 

um bom nível de atividade física, não foram tão bem sucedidas. Tinha 

dificuldades em controlar a turma e evitar que os alunos se afastassem das 

tarefas – constantemente tinha de os chamar à atenção devido a 

comportamentos fora da tarefa (quer fosse por se sentarem no banco a dizer que 
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estavam cansados, quer fosse começarem a “jogar” às escondidas pelo 

pavilhão). Havia de tudo um pouco nestas aulas. 

Creio que a necessidade de criar regras desde o início é fundamental. Procurei 

fazê-lo, mas, claramente, não funcionou e o facto de chegar numa altura tão 

“avançada” do ano letivo também não facilitou. 

 

4.1.3. Avaliação 

 
4.1.3.1. Como? Quando? Para quê? – Avaliação Diagnóstica 

 

Nos primeiros dias na escola refletimos, também, sobre as avaliações 

diagnósticas e os testes de aptidão física. Qual a sua utilidade? Que avaliações 

quereríamos fazer? Será que valeria a pena “perder” aulas com esta finalidade? 

Quando é que as iríamos fazer? Chegamos à conclusão de que deveríamos 

realizar, apenas, as necessárias para o que pretenderíamos avaliar. Neste caso, 

era importante aferir o nível inicial dos alunos nas modalidades que iríamos 

lecionar, deixando apenas de parte o atletismo. Nas palavras de Rosales (1992, 

p.92): “Uma avaliação inicial, de caráter diagnóstico, pode proporcionar decisões 

relativas à planificação de um processo didático. Em relação com a situação de 

partida em termos do professor, do aluno, dos recursos, etc., programa-se um 

processo didático adequado”. Nesta linha de pensamento, escolhemos avaliar 

todas as modalidades, no início do ano, por considerarmos importante deixar 

registado, desde logo, qual o nível dos alunos de forma a podermos planear os 

conteúdos para cada unidade didática. 

Optamos por realizar grelhas de avaliação diagnóstica para as diferentes 

modalidades, nas quais apontávamos apenas se o aluno fazia ou não fazia 

determinado elemento (na condição física dividíamos por 3 níveis – não satisfaz, 

satisfaz e bom). Na aula de ginástica avaliamos os elementos gímnicos mais 

básicos e a condição física – força – através de exercícios no início e do fim da 

aula. No badminton avaliamos a capacidade de sustentação do volante e a 

situação de jogo 1x1. 
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4.1.3.2. Dilemas da avaliação – Avaliação Sumativa 

 
A avaliação sumativa diz respeito às avaliações realizadas ao longo do ano nos 

momentos de transição entre os períodos letivos, tendo sempre em conta o que 

foi realizado até ao momento. Neste ponto, são abordadas as avaliações 

realizadas no final dos dois primeiros períodos letivos. 

“A função sumativa da avaliação, a mais praticada e a mais conhecida desde 

sempre, tem lugar no fim de um determinado processo didático, verifica os 

resultados do mesmo e serve de base para adotar decisões de certificação, de 

promoção ou repetição, de seleção.” 

(Rosales, 1992, p.36) 

 
 
 

1º Período 
 

Por motivos de saúde - lesão num joelho - vi-me afastado da escola cooperante 

e das aulas durante 3 semanas. Consequentemente, acabei por “perder” 

praticamente um mês do primeiro período e deixar a minha turma residente nas 

mãos da minha colega de estágio. O principal problema estava na minha cabeça: 

o de estar a falhar com um compromisso que eu considerava tão importante, 

apesar da necessidade que tinha em resolver urgentemente o meu contratempo. 

O outro problema era que o meu regresso seria já em tempo de avaliações 

sumativas, o que me causava alguma confusão pois ia avaliar os meus alunos 

em certos conteúdos que não tinha sido eu a lecionar. 

Assim que regressei à escola, definimos urgentemente os critérios de avaliação 

para as várias modalidades e discutimos sobre como iriamos realizar as 

diferentes avaliações. As avaliações práticas foram realizadas em conjunto com 

a minha colega de estágio: ambos atribuíamos um valor a cada aspeto que 

estávamos a avaliar e, no final de cada aula, discutíamos acerca do desempenho 

de cada aluno. Utilizamos uma escala quantitativa, com classificações de 1 a 5, 

dependendo do cumprimento das componentes críticas, para as 3 modalidades. 

No caso do jogo 1x1 do badminton e do voleibol, analisávamos o entendimento 
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básico de jogo dos alunos, assim como a utilização apropriada dos elementos 

técnicos lecionados, e atribuíamos uma classificação também de 1 a 5. 

No badminton, avaliamos os elementos técnicos lecionados até àquele momento 

(lob, clear e ambos os serviços), em situação analítica, com os alunos em grupos 

de 2, frente a frente, a realizar os diferentes batimentos. No voleibol, foram 

avaliados os elementos básicos do jogo – passe e manchete, e a forma básica 

de jogo 1, em situação de jogo 1x1. Por último, os elementos gímnicos 

lecionados no primeiro período – rolamentos e apoio facial invertido (na parede) 

– foram avaliados de forma isolada, em exercício critério. 

 
A verdadeira dor de cabeça surgiu quando o núcleo de estágio se reuniu para 

discutir as classificações a atribuir aos alunos das duas turmas de 10º ano. Será 

que devíamos seguir, à letra, as avaliações realizadas? Será que o valor do 

aluno era tal e qual o que a grelha mostrava? Devíamos valorizar mais o 

empenho nas aulas, ou os resultados da avaliação prática? Afinal, a avaliação é 

contínua e nem sempre o que acontece nas avaliações transparece o valor real 

de um aluno. 

Levantaram-se, portanto, várias questões de difícil resposta e que, mesmo 

agora, no fim do estágio profissional, o modo de operacionalizar a avaliação, 

continua como que uma pequena incerteza. Sou de opinião que o empenho 

demonstrado por um aluno, durante as aulas, deve ser sempre valorizado e que 

deve ter um maior peso na avaliação. Se nos focarmos apenas no que os alunos 

demonstram nas avaliações práticas, que representa unicamente uma pequena 

amostra daquilo que se faz durante o ano, estamos a ignorar tudo o resto. Na 

escola cooperante, por exemplo, os testes práticos valem 70% da nota final, 

enquanto que a observação direta em sala de aula corresponde a apenas 20% 

da nota final, e o empenho - aliado ao comportamento - os 10% que restam. 

Apesar de nas outras disciplinas haver também momentos chave para avaliar os 

alunos, creio que a particularidade da nossa disciplina nos dá oportunidade de 

fugirmos a este sistema. Na minha opinião, um aluno que chega sempre a horas, 

que se empenha em todas as tarefas para fazer o seu melhor e que mostra que 

a Educação Física não é simplesmente uma disciplina “descriminada” pela 
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sociedade, tem muito mais valor do que um aluno com uma boa aptidão física e 

que, com pouco esforço, consegue ter boas prestações nestes momentos de 

avaliação pontuais. 

O principal ponto de discussão no núcleo de estágio passava por tentar conciliar 

um ponto de vista objetivo, com um ponto de vista subjetivo acerca da avaliação; 

tentar perceber, através das grelhas e números, qual seria o nível (quantitativo 

de 0 a 20) em que cada um dos alunos se encontrava e conciliar com o que nós 

considerávamos ser o verdadeiro valor de cada um. 

 
 

2º Período 
 

Chegando o mês de março, ficavam a faltar apenas 6 aulas para o fim do 

período. Tendo em conta que se aproximava mais um momento de avaliação, 

este mês foi basicamente 1 aula de preparação e 1 aula de avaliação para cada 

uma das modalidades: ginástica, voleibol e andebol. 

A ginástica, neste período, afastou-se um pouco dos rolamentos e teve como 

foco o apoio facial invertido, o apoio facial invertido de cabeça, a roda e a ponte. 

Estes elementos foram avaliados separadamente visto que, no terceiro período, 

é que estava planeado introduzir a sequência para servir como avaliação final. 

Os alunos estiveram mais motivados com a introdução dos diferentes tipos de 

apoio facial invertido e da roda. Os objetivos traçados para este período foram 

alcançados, ficando apenas a faltar a introdução da sequência no último período 

para finalizar esta unidade didática. 

No andebol, devido ao reduzido número de aulas neste intervalo entre o 

Carnaval e a Páscoa, não foi possível avançar para além de situações de jogo 

pré-desportivo. O essencial era que os alunos fossem capazes de realizar passe 

frente a frente, passe em movimento, passe com oposição, desmarcação sem 

bola, a criação de linhas de passe e defesa individual. Todos estes aspetos 

puderam ser trabalhados através de jogos pré-desportivos ou situações 

analíticas pontuais, ou seja, os objetivos definidos para esta modalidade foram 

cumpridos neste período. 
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4.1.3.3. Finalizar etapas – Avaliação Final 

 
A avaliação final realiza-se no fim de cada uma das unidades didáticas, não 

deixando de ter uma função sumativa, ou retroativa, tal como diz Stufflebeam 

(cit. por Rosales, 1992, p.36). Na realidade, reflete o que se fez no passado, 

representando, assim, o progresso do aluno ao longo da unidade, levando à 

atribuição de uma nota global do desempenho do aluno durante esse processo. 

Badminton 
 

Nas últimas duas semanas de janeiro e com a paragem de Carnaval a chegar, 

estava na altura de concluir o badminton. Nas duas aulas antes da avaliação 

final, introduzi os elementos que faltavam para cumprir os objetivos definidos 

para esta modalidade – os alunos serem capazes de realizar uma sequência 

(lob, clear, amorti) em situação analítica e realizar jogo 1x1 utilizando os gestos 

técnicos apropriados para cada situação (capacidade de ler e decidir em 

contexto de jogo). Mais uma vez os objetivos foram cumpridos, mas, como já 

tinha explicado anteriormente, foram objetivos demasiado simples para o nível 

apresentado pela maior parte da turma. 

 
 

Voleibol 
 

O voleibol acabou por ser avaliado no nível que eu tinha planeado no início do 

ano, o 2x2. A primeira aula do mês serviu para voltar ao 2x2, nomeadamente a 

criação de situações de finalização – 3 toques – e para preparar a avaliação. Na 

avaliação final, como este período tinha sido muito irregular nesta modalidade, 

voltei a avaliar os conteúdos mais simples – manchete frente a frente e passe 

com ângulos – juntando a estes o jogo 2x2 onde era obrigatório dar os 3 toques 

de preparação para a finalização. Esta unidade didática foi a que mais alterações 

sofreu em termos de planificação visto que as respostas que os alunos foram 

dando assim o motivaram. Ao não conseguirem corresponder à forma básica de 

jogo 2, houve a necessidade de voltar atrás para refinarem os elementos 

técnicos e conseguirem terminar a unidade no jogo 2x2, ainda que com lacunas 

aparentes. 
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Andebol, Atletismo e Ginástica 
 

Como os alunos tinham de ser avaliados ao andebol e à ginástica, as últimas 

semanas de aulas, à imagem do que tinha acontecido durante o terceiro período, 

tinham sempre pelo menos 2 modalidades a serem “avaliadas” em cada aula. 

Com a chegada da reta final e das avaliações finais, acabei por ajustar uma 

última vez alguns aspetos: que conteúdos deviam ser avaliados, como deviam 

ser avaliados e como distribuir as avaliações pelas aulas que faltavam. 

O concurso de atletismo começou a uma sexta-feira. Dividi a turma em 2 grupos: 

os alunos que se tinham voluntariado para a avaliação de ginástica e os 

restantes que iriam participar no concurso. A avaliação de ginástica contemplava 

todos os conteúdos lecionados durante o ano, com uma mudança em relação 

aos outros períodos – realizar uma sequência de 6 elementos. O concurso de 

atletismo começou pelos lançamentos (dardo e peso) e pelo salto em 

comprimento. Os juízes do concurso, encarregues de controlar as equipas em 

cada estação, eram os alunos que não podiam realizar a aula – atestado médico. 

Na segunda semana do concurso, a aula de quarta-feira foi dedicada às 

estafetas e ao andebol, no campo exterior. A avaliação de andebol foi realizada 

através de jogo formal 5x5, tendo avaliado especificamente o “passe e vai”, a 

progressão no terreno de jogo, o remate em suspensão e a defesa individual. 

Foram, assim, avaliados todos os conteúdos básicos que tinham sido 

trabalhados durante o terceiro período. A aula de sexta-feira foi praticamente 

uma repetição da aula da semana anterior, na qual os alunos que ainda não 

tinham feito a avaliação de ginástica trocaram de funções com os que não tinham 

realizado as atividades de atletismo. 

Na penúltima semana, na primeira aula, dividi a turma entre rapazes e raparigas. 

Os rapazes começaram por realizar o salto em altura para o concurso e as 

raparigas vieram para o campo exterior para terminar a avaliação de andebol – 

como as equipas da semana anterior tinham sido mistas (o que não costumava 

acontecer nas aulas) acabou por prejudicar o seu desempenho. Na sexta-feira 

pude usufruir do pavilhão de cima. Então, decidi terminar tudo o que faltava do 
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concurso, realizar as avaliações de ginástica que tinham ficado por fazer e 

entregar, pela última vez, as fichas de autoavaliação. 

 

 
4.2. Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade 

 
A segunda área da realização da prática profissional, remete para as interações 

com a comunidade escolar e para a nossa participação na escola e as suas 

atividades, nomeadamente, as reuniões de diferentes contextos e a participação 

no desporto escolar interno. 

 

4.2.1. Reuniões do Conselho de Turma e Área Disciplinar 

 
As reuniões do conselho de turma foram, de longe, as mais interessantes em 

que participei como professor estagiário. Como estou ainda a terminar o meu 

percurso enquanto estudante, achei curioso o modo como os professores 

falavam de cada aluno e analisavam ao pormenor todos os detalhes. Quem tinha 

dificuldades, quem se portava bem, quem tinha problemas de saúde, quem não 

tinha realizado a apresentação oral de português, e por aí fora. Nunca pensei, 

durante os meus anos de estudante, que os professores fizessem uma análise 

tão afincada de cada aluno, quer acerca do seu desempenho nas aulas quer 

acerca de outros aspetos externos à escola. Sempre pensei que chegariam às 

reuniões de notas para apresentar a sua proposta de avaliação e pouco mais. 

No entanto, pude observar que eles realmente se importam e se interessam 

pelos alunos e têm orgulho em zelar pelo cumprimento adequado das funções 

da sua profissão. 

Apesar de pouco intervir nestes momentos, pois as classificações eram 

previamente discutidas e decididas em conjunto com o PC, a diretora de turma, 

desde a primeira reunião, deixou-me à vontade para participar ativamente e 

partilhar com os outros professores as minhas experiências com a turma e a 

minha opinião acerca do seu desempenho. Frequentemente procurava a DT, 



69 

 

 

para saber se tudo estava bem com os alunos e sempre se mostrou disponível 

para dialogar sobre assuntos da turma. 

As reuniões da área disciplinar representavam uma discussão de ideias, saberes 

e perceções que cada professor tem acerca da nossa disciplina. A primeira 

reunião serviu para apresentar o plano anual de atividades ligadas à área 

disciplinar, para explicar aos novos professores, e a nós, EE, as regras 

específicas da escola para as aulas de EF e qual o currículo definido para os 

diferentes anos de escolaridade. 

Ao longo do ano, estas reuniões serviram para refletir acerca do trabalho que 

íamos desenvolvendo, o que foi extremamente enriquecedor para a nossa 

formação enquanto professores de educação física. Tal como refere Queirós 

(2014, p.81), “é na escola e no diálogo com os outros professores que se 

aprende a profissão. O registo das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o 

exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a 

inovação.” 

 

4.2.2. Corta-Mato Escolar 

 
No final do primeiro período ocorreu o corta-mato da escola cooperante, em que 

tivemos como tarefa pré-evento, a conceção de um cartaz promocional do evento 

– anexo 4. Não estivemos ligados às restantes partes da organização, mas 

foram-nos atribuídas tarefas no dia da sua realização. Começando pela 

preparação dos lanches, cujo trabalho tinha sido designado à “minha turma”, que 

o realizou com empenho e determinação, à imagem do que mostravam 

continuamente nas aulas. 

Depois de concluída a primeira tarefa, fomos verificar se algum dos colegas de 

educação física precisava de ajuda nos seus respetivos afazeres. Acabamos por 

nos dirigir para o nosso “posto” de ação durante o decorrer das corridas, o “funil”. 

O nosso dever passava por controlar as partidas e as chegadas, ou seja, garantir 

que os alunos não se “atropelavam” no momento final da corrida e que havia 
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“verdade desportiva” nos resultados, conferindo o número de voltas (pulseiras) 

e o alinhamento da chegada. 

Foi extremamente gratificante chegar ao fim e perceber que tudo correu bem 

apesar de alguns aspetos que poderiam ser melhorados, tais como: a entrega 

das pulseiras que deveria ser cumprida com mais rigor (ajudantes por vezes 

distraídos ou com dificuldades em entregar as pulseiras corretas aos 

participantes) e a zona da partida que estava posicionada perto de uma parede 

o que poderia ser perigoso para os alunos que “lutavam” por um lugar entre os 

primeiros. 

A afluência de alunos foi relativamente boa e o ambiente sentido na escola foi 

de total interesse pelo evento. Estiveram presentes alunos que não participaram 

na corrida, assim como, professores e funcionários para apoiar os seus 

colegas/alunos. Tal como tinha sido percetível nos torneios do primeiro período, 

o desporto move bastante a comunidade escolar, seja para participar, seja para 

apoiar. 

Este evento marcou o último dia de aulas do primeiro período. 

 

 
4.2.3. Torneios Interturmas 

 
À imagem do que aconteceu no corta-mato, os torneios interturmas foram 

também momentos de “festa” na escola – ou, pelo menos, nos pavilhões de EF 

- onde os alunos mais aficionados do desporto, e aqueles que viam uma 

oportunidade de faltar às aulas, se juntavam para uma competição saudável 

entre os respetivos anos de escolaridade. 

Apesar de não termos contribuído para a organização propriamente dita dos 

eventos, naqueles que colaborei, a nossa participação foi mais na vertente de 

controlo das atividades/jogos e dos alunos. No entanto, como as nossas tarefas 

nunca estavam bem definidas, tive oportunidade de passar por várias funções 

que me iam surgindo no decorrer dos eventos, desde controlar os jogos para 

garantir que tudo corria bem, transportar o material necessário para as atividades 
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entre os dois pavilhões, até ser o fotógrafo de serviço do evento ou mesmo o 

cronometrista das provas de atletismo. Fiz de tudo um pouco, não me podendo 

queixar de monotonia no “trabalho”. 

Foi interessante ter uma perspetiva diferente, como professor, neste tipo de 

eventos que também faziam parte da minha vida, como aluno, no ensino básico 

e secundário. A estratégia apresentada pelo departamento de desporto escolar, 

que obrigava as turmas a se inscreverem nos torneios das outras modalidades 

coletivas, para que se pudessem inscrever no torneio de futebol, motivou a que 

houvesse uma maior atenção para todos os desportos em geral e uma maior 

participação em todos os torneios interturmas, tal como é visível na figura 2, 

relativa ao torneio de basquetebol. 

 
 

 

 

Figura 2 - Torneio Interturmas de Basquetebol 
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4.3. Desenvolvimento Profissional 

 
4.3.1 Reflexão sobre a configuração de uma Escola Ativa 

 
Resumo 

 
A presente reflexão tem como propósito apresentar o conceito de Escola Ativa e 

analisar de que forma a escola cooperante se pode tornar numa escola ativa, 

isto é, que motiva os alunos a terem 60 minutos ou mais de atividade física diária 

– seja antes, durante ou depois da escola. Uma escola que proporciona 

educação física de grande qualidade – com experiências positivas ligadas à 

atividade desportiva curricular e cria uma cultura de atividade física para todos 

os envolventes (alunos, pais e restantes membros da comunidade escolar). A 

reflexão teve por base a necessidade da implementação de um projeto deste 

tipo devido à predominância de hábitos de vida sedentários, presentes no dia a 

dia das crianças e jovens, que passam grande parte do seu tempo útil diário na 

escola. A reflexão iniciou-se como uma exploração do conceito de escola ativa, 

para, de seguida, caraterizar a escola cooperante, de forma a poder situá-la no 

plano das escolas ativas e tentar perceber o seu nível em relação a outras mais 

desenvolvidas neste aspeto. Como um dos principais impulsionadores para a 

realização desta reflexão foi o professor cooperante da escola, apresentamos, 

no ponto seguinte, o seu depoimento – ideias acerca do conceito de escola 

ativa e as necessidades básicas para a sua realização e desenvolvimento na 

escola cooperante. O último ponto remete para propostas para a escola, cuja 

elaboração teve por base a literatura consultada, as sugestões do professor 

cooperante, assim como as nossas próprias ideias fruto de um ano de 

vivências na escola. 

 
 
 

Palavras-Chave: Escola; Active Schools; Educação para a saúde, Atividade 

Física. 
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Introdução 
 

As escolas apresentam-se, provavelmente, como o melhor meio de promoção 

de hábitos e valores para jovens que as frequentam. Promover hábitos de vida 

saudáveis e estilos de vida ativos nas crianças e jovens, nas escolas, parece ser 

plausível tendo em conta que estas abrangem grande parte deste público jovem, 

que, obrigatoriamente, as tem de frequentar. A este, alia-se outro facto, o de os 

alunos passarem cerca de 40% do seu tempo útil diário na escola, sentados 

numa cadeira. Os jovens, passam, assim, grande parte do seu tempo na escola. 

O papel das escolas, na melhoria da saúde dos jovens, pode então ser realizado 

através da disponibilização de instalações, programas e serviços apelativos, que 

promovam a atividade física, quer em contexto curricular, quer em contexto 

extracurricular, que possam não só influenciar os alunos, mas também as suas 

famílias. 

Apesar de muitos defenderem que o importante são os resultados escolares e o 

rendimento que os alunos apresentam, a prevenção e a melhoria do bem estar 

também devem ser preocupações de uma escola que tem como objetivo formar 

os seus alunos da melhor forma possível. Ou seja, estas devem reconhecer a 

importância do exercício físico e da prática desportiva, e tentar contribuir para 

promover hábitos saudáveis e estilos de vida ativos. 

O papel de formar os alunos, de modo a incutir-lhes estes hábitos, deve começar 

pelos professores de educação física que têm os conhecimentos e a formação 

necessária para serem capazes de transmitir aos seus alunos os aspetos mais 

importantes. De facto, as atividades realizadas na escola e os programas de 

educação física apontam para a promoção de atitudes positivas nos jovens, 

desde o gosto pelo desporto até à compreensão da importância que o exercício 

físico tem para a saúde e à adoção de estilos de vida mais ativos. 

Neste âmbito, as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

crianças e jovens entre os 5 e os 17 anos são: devem acumular pelo menos 60 

minutos, por dia, de atividade física de intensidade moderada a elevada; maior 

parte da atividade física deve ser de teor aeróbio; 3 vezes por semana devem 
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executar atividades que ajudem a reforçar ou a manter a força muscular, a 

flexibilidade e a saúde óssea (2010). 

Face a este quadro, o conceito sobre o qual se debruça esta reflexão é o de 

“Escola Ativa”. O objetivo é deixar um contributo para ajudar a escola cooperante 

a dar mais um passo na direção de uma escola que se enquadre no conjunto 

das “escolas ativas”. A escola, ao procurar um futuro que promova mudanças 

nas atitudes dos membros da comunidade escolar - relativamente ao importante 

papel dado ao exercício físico - estará a contribuir para a melhoria quer do 

rendimento escolar, quer do modo de vida -mais saudável para todos os que a 

frequentam. De facto, são inúmeros os estudos que ligam a prática de um 

desporto ao rendimento escolar (e.g. Trudeau & Shepard, 2008; Âberg et al. 

(2009); Hillman et al., 2009; Ahn & Fedewa, 2011). 

A escola cooperante é uma “escola de cidade”, sendo, por isso, muito provável 

que os seus intervenientes tenham hábitos de vida sedentários e que a 

quantidade de atividade física diária dos alunos que a frequentam não seja a 

mais indicada, segundo as recomendações prévias. 

Assim o propósito desta reflexão é, a partir da realidade da escola cooperante, 

deixar algumas recomendações com vista a torná-la, no futuro, uma escola mais 

ativa. 

Acreditamos que, se todos os alunos tiverem a oportunidade de ser fisicamente 

ativos, o ambiente escolar vai ser influenciado de forma positiva. Neste 

pressuposto, surge o conceito de escola ativa, que procura: i) motivar os alunos 

a terem 60 minutos ou mais de atividade física diária – seja antes, durante ou 

depois da escola; ii) proporcionar educação física de grande qualidade – 

experiências positivas ligadas à atividade físico desportiva curricular e iii) cria 

uma cultura de atividade física para todos os envolventes – desde os alunos, aos 

pais e a toda a comunidade escolar. 

Para que tudo isto seja possível e passível aos olhos da comunidade escolar e 

sociedade em geral, a mensagem a transmitir é “Active kids do better when 

physical activity is an integrated part of their lives. As students, they have better 



75 

 

 

grades, test scores, attendance and behaviour. Throughout their lives, they have 

better health, wellness, happiness, longevity and prosperity opportunities. Now 

we need to get teachers and parents on board to help make this a reality, and 

there are very simple things we can do to bring about the benefits.” (Designed to 

Move: Active Schools, 2015). Segundo o excerto anterior, aumentar os níveis de 

atividade física só traz benefícios, quer para o presente, quer para o futuro dos 

alunos. Mas, para que isto seja possível, os principais responsáveis – 

professores e pais - têm de ser sensibilizados para tal. 

 

A Escola Cooperante 

 
 

Quão longe está de escola ativa? 

 
 

Segundo o Active Schools Full Report (2015), as escolas podem estar num de 

três grupos diferentes relativamente ao seu caminho para se tornarem numa 

escola ativa: “the essentials” – que são os mínimos que uma escola deve ter para 

iniciar este processo; “improvements” – que representa o como levar a escola 

para um nível seguinte; e “best practice” – que são estratégias de longo termo 

que precisam de recursos e planeamento. 

Partindo destes três grandes princípios da escola ativa – 60 minutos de atividade 

física diária, a qualidade da EF curricular e a cultura de atividade física, 

procuramos caraterizar a escola cooperante. Para isso, os instrumentos 

utilizados foram os questionários apresentados pelo Active Schools Report 

(2015) (Anexo 5). Estes questionários funcionam por patamares, nos quais 

apenas se progride do primeiro até ao último, dependendo das respostas que 

são dadas. No entanto, procurando irmos além da caraterização e ficarmos com 

uma noção do que poderá ser melhorado, independentemente do grupo em que 

a escola se encontra, respondemos a todas as questões. 

Relativamente aos 60 minutos de atividade física diária, ao responder ao 

questionário, tornou-se evidente que a escola cooperante ainda tem um longo 
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caminho a percorrer, ficando pelo primeiro patamar – “the essencials”. Ou seja, 

cumpre apenas com os requisitos mínimos, não estando a progredir como escola 

ativa. Apesar de cumprir com os 60 minutos de intervalos por dia (até ultrapassa), 

estes não são utilizados pela maioria dos alunos para realizar atividades físicas 

de intensidade moderada a vigorosa. No entanto, grande parte dos alunos 

movimenta-se durante os intervalos mais curtos para dar uma volta pela escola 

antes de regressar à sala de aula. Outro elemento relevante é que durante as 

aulas não existem momentos de paragem planeados para os alunos se poderem 

movimentar. 

Quanto à qualidade da EF curricular, a escola cooperante já apresenta 

argumentos mais convincentes, estando já no patamar dos “improvements”, 

isto pese embora os “essencials” não sejam difíceis de cumprir face aos 

parâmetros do questionário. 

Na componente da cultura da atividade física, tal como o primeiro ponto, a escola 

cooperante está aquém das expetativas de uma escola ativa, ficando também 

no primeiro grupo dos “essencials”. 

Sumariamente, podemos considerar que a escola cooperante se apresenta num 

nível baixo relativamente aos conceitos e componentes de uma escola ativa, ao 

ter 2 dos pontos no grupo mais baixo e outro no intermédio. 

A escola apresenta instalações que permitem que os alunos realizem atividade 

física durante os intervalos e no final das aulas. No entanto, a falta de cultura e 

a predominância dos hábitos de vida sedentários dos alunos, impedem que 

tirem o máximo proveito das mesmas. 

 

A opinião do Professor Cooperante 

 
O texto a seguir apresentado resulta da transcrição do depoimento do professor 

cooperante quando questionado sobre a temática de escola ativa. 
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O que entende por “Escola Ativa”? 

 

PC: “A expressão assenta, exclusivamente, no conhecimento teórico, ou seja, 

naquilo que me foi possível referenciar, ler, em termos da literatura. Penso que 

existem duas preocupações de base na génese deste projeto das escolas ativas: 

por um lado é a necessidade de misturar conteúdos e diversificar as formas de 

aula e, por outro lado, a questão da inatividade física que, sobretudo em termos 

europeus, é um fenómeno muito marcante e contra o qual é preciso tomar 

medidas urgentes. 

Como implementar este conceito nas nossas escolas? 

 
PC: Eu diria que, num primeiro momento, era preciso a recolha de informação 

de experiências existentes, ou seja, tentar ver nos países e nas escolas que já 

assimilaram o conceito, em que medida é que isso está a decorrer em termos de 

atuação prática. Depois, um segundo ponto seria, em paralelo, perceber quais 

são as conceções que os agentes escolares – professores, funcionários e alunos 

– têm sobre a importância da atividade física e sobre quais os passos a seguir 

no sentido de redimensionar a escola no sentido pretendido. Aí, seria sobretudo 

identificar as limitações e as barreiras que se colocam à 

concretização/operacionalização de um projeto deste tipo. Portanto, teria que ser 

um estudo bastante aprofundado, porque só sabendo e conhecendo exatamente 

os elementos mediadores é que, eventualmente, uma política mais adequada se 

pode pôr em prática. Em paralelo com isto, numa primeira fase, seria também 

necessária uma grande campanha de sensibilização, a todos os níveis em 

termos da escola. Também como pressuposto importante é ter elementos chave 

da escola – o grupo de EF, mas sobretudo a direção da escola – fortemente 

implicados no processo e a acreditar que isto pode ser uma ideia positiva para a 

escola. Aí, o argumento de peso e que é assinalado na literatura, que é a 

influência positiva entre a atividade física e o rendimento académico – existem 

já suficientes evidências que apontam numa relação positiva entre estes dois 

aspetos.” 
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Na sua opinião quais as estratégias a seguir para a implementação deste 

conceito na escola cooperante? 

PC: “Identificando os pontos de ação, seria tentar construir uma estratégia que 

levasse à implementação da escola ativa. Logicamente que não se pode fazer 

tudo de uma vez só, portanto, seriam os passos a tomar relativamente ao 

envolvimento de toda a comunidade escolar nesse sentido. Papel de charneira 

aí, do grupo de EF, na dinamização do projeto. Para isso, os próprios professores 

da disciplina têm que estar imbuídos do espírito e acreditar nesse projeto, pois 

um dos aspetos chave tem a ver com a construção das próprias aulas. Aulas 

dinâmicas e sempre com a ideia que, por trás dos conteúdos lecionados, está 

um determinado grau de empenho físico, que embora estando longe daquilo que 

é recomendado pelos organismos internacionais – os tais seis dias por semana, 

pelo menos uma hora por dia – é o contributo possível que a EF pode ter. Daí, 

ter sempre em conta que a questão das aprendizagens, dos conteúdos 

lecionados, tem que ter implícita a ideia de que deve haver um desenvolvimento 

físico paralelo. Ou seja, levar que essas duas vezes por semana – o grosso das 

situações relativamente à EF curricular – possam ter uma componente de 

atividade que contribua para incrementos positivos no domínio da aquisição da 

condição física. Além disso, o envolvimento das outras disciplinas, com medidas 

pontuais com os tais “active breaks” - como aparecem designados na literatura 

– portanto, a interrupção das atividades letivas a meio, no fim, ou haver um 

espaço em que haja alguma atividade física – que haja uma estruturação desse 

tipo de questões. As atividades extracurriculares e, também, a construção ou a 

modificação do espaço físico da escola, no sentido de tornar as estruturas 

escolares mais chamativas para a dinamização da atividade física. Tudo isto teria 

de ser um processo integrado, passo a passo, contruído em etapas, muito bem 

estruturadas, no sentido, efetivamente, de promover os níveis de atividade física 

da escola.” 

Que medidas podem ou devem ser tomadas? 

 
PC: “Quais as medidas a tomar? Teriam que se fazer os estudos necessários 

para tentar perceber qual é a realidade que temos. Por exemplo, nesta escola 
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há uma boa dinamização ao nível do desporto escolar da atividade interna. Seria 

possível perceber em que medida é que os níveis de atividade extracurricular 

possam aumentar, que tipo de ações podem conduzir a isso, a sensibilização 

dos professores das diferentes disciplinas é outro elemento fundamental e, 

sobretudo, ter um suporte central da direção da escola, pois se tivermos a 

direção da escola contra, nada poderá ir para diante. 

Em termos genéricos, isto é o que eu penso ou como se deve pensar para a 

implementação de um projeto de escola ativa. Neste momento, e em função 

daquilo que temos, a questão da EF curricular é uma questão central. 

Eventualmente, da reflexão sobre a atividade interna e a atividade 

extracurricular, como é que poderiam ser dinamizadas. Portanto, sem 

envolvermos outras estruturas da escola, estas seriam as preocupações centrais 

imediatas. De resto, todo este processo deveria passar pelas fases que 

mencionei para que, efetivamente, a sua operacionalização possa ter lugar de 

uma forma – vou dizer uma palavra bonita – sustentável. Ou seja, que isto possa 

dar passos graduais no sentido de uma maior implementação e que as iniciativas 

não morram pelo caminho.” 

 
O caminho a seguir para se ser uma escola ativa 

 

Na minha opinião, a escola cooperante tem a possibilidade de melhorar e de ser 

uma “escola ativa” respeitando os parâmetros anteriormente apresentados. 

Com base na literatura e no depoimento do PC, realço algumas recomendações 

que considero relevantes para que a escola cooperante possa vir a ser uma 

escola mais ativa: 

- Tirar maior proveito do “espaço fitness”, por exemplo, na hora de almoço ou no 

fim das aulas, abrindo o espaço aos alunos/professores e ter um professor de 

educação física a orientar as atividades. Apesar deste espaço estar bem 

equipado, ele é pouco utilizado. Uma das ideias do núcleo de estágio, que não 

foi posta em prática este ano, foi a de proporcionarmos 3 treinos semanais para 
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os docentes – que se mostrassem interessados - num horário no fim dos tempos 

letivos. 

- Aliado ao ponto anterior, possibilitar a utilização dos espaços existentes aos 

alunos durante os intervalos de aulas – 2 pavilhões polidesportivos. 

- Organizar eventos semanais para toda a comunidade escolar que envolvam 

atividade física de intensidade moderada, tais como, aula de body combat, treino 

funcional, entre outras, da responsabilidade dos professores de EF, os quais 

poderiam ser realizados no espaço exterior, ou num dos pavilhões. 

- Afixar nos vários espaços da escola (nomeadamente nas salas de aula) 

cartazes com exercícios de flexibilidade – alongamentos – que promovam a sua 

realização durante os intervalos das aulas. Os professores de todas as 

disciplinas, antes de os alunos saírem para o intervalo, deveriam recomendar 

que estes os fizessem pelo menos três vezes por semana. 

- Planear um momento para os alunos, dentro da sala de aula, em hora a definir, 

durante o qual os mesmos pudessem dançar ou fazer um jogo/brincadeira. Esta 

atividade, denominada como “active break”, com a duração de 5 minutos, seria 

supervisionada pelo professor da disciplina a decorrer nesse momento. 

Tentando, desta forma, motivá-los para voltar ao “trabalho teórico”. 

- Responsabilizar, nas aulas de EF, um aluno/grupo, pela ativação geral da aula. 

 
- Aumentar a oferta de modalidades no âmbito do desporto escolar. 

 
Assim, entendo que, com a implementação gradual das sugestões 

anteriormente elencadas, a escola cooperante poderá alcançar o “status” de 

escola ativa. Pois, na minha opinião, a mesma reúne todas as condições 

necessárias para tal, ainda que um projeto com esta dimensão não possa ser 

implementado de um dia para o outro. O mesmo necessitará de um estudo 

prévio e de uma planificação cuidada, tendo em conta os recursos físicos e 

humanos necessários para o efeito. 
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5. Conclusão e 

perspetivas para o futuro 
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Um ano que passou a correr e as saudades já apertam…parece que foi ontem 

que entrei na escola cooperante pela primeira vez. Encontrar o professor 

cooperante, conhecer todos os cantos da casa, desde o Sr. Ismael que estava 

sempre em todo o lado, à querida dona Virgínia; ver as nossas 3 turmas a entrar 

para o auditório sem perceberem porque também lá estavam dois jovens 

desconhecidos sentados à beira do professor; ter a oportunidade de trabalhar 

com uma turma que, para mim, muito dificilmente se encontra hoje em dia: 

empenhados, bem-comportados e com vontade de aprender. Só consigo pensar: 

ainda bem! Ainda bem que a escola à beira de minha casa deixou de receber 

estudantes estagiários! Ainda bem que não fui colocado na minha primeira 

opção. Ainda bem! Senão, como teria eu vivido esta experiência incrível que a 

escola cooperante me proporcionou? 

No início do ano, uma das ex-estagiárias desta escola disse para aproveitarmos 

todos os momentos, para estarmos o máximo de tempo possível na escola, a 

conviver com os professores, a viver o ambiente da escola, a participar em tudo 

e mais alguma coisa ligada à nossa área, porque o ano iria passar num instante. 

Com uma vida bastante atarefada, no início tentava despachar as tarefas para 

ter tempo para as minhas outras atividades diárias, mas, com o aproximar do 

final do ano, sentia uma necessidade de passar mais tempo na escola. Não para 

trabalhar…para disfrutar. Do ambiente, das pessoas, do pavilhão, da sala de 

professores, da companhia da nossa funcionária preferida, de tudo! 

Inevitavelmente chegou ao fim. Um ano que, apesar de alguns momentos menos 

bons, compensou, e de que maneira, graças à experiência que vivi como 

professor estagiário de educação física. 

Chega, assim, ao seu termo, uma das etapas mais importantes da minha vida: o 

fim da minha formação académica. Cinco longos anos que agora já não parecem 

assim tão longos. Com imensos altos e baixos, mas sempre com a mesma 

paixão pelo desporto e, principalmente, pelo gosto de ensinar. De poder ensinar 

uma criança a jogar andebol ou um jovem a fazer a roda. Tudo o que vivi faz 

parte do que sou hoje e só tenho de agradecer à FADEUP por todos os 

momentos que me proporcionou. 
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Sinto que o meu futuro é muito incerto, preciso de um tempo para perceber o 

que quero fazer com a minha vida. De certeza que estarei por aí, algures, num 

pavilhão, num ginásio, numa escola, noutro país…quem sabe? 

Para o futuro apenas tenho dois desejos: viajar o máximo possível - conhecer 

novos lugares, novas culturas, novas pessoas. O segundo é voltar a ter uma 

escola que me acolha tão bem, uma dona Virgínia que me alegre o dia, a 

satisfação de ensinar e a sensação de que fiz a diferença na vida de alguém. 

Se podia ter feito mais e melhor? Claro que sim! Mas não trocava o último ano 

letivo por nada. 

Termino assim o meu relatório de estágio profissional, com muitas saudades do 

que vivi, mas, principalmente, com o sentimento de dever cumprido. 
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Anexo 1 – Ficha de caraterização do aluno 
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Anexo 2 – Planeamento Anual da Turma 
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Anexo 3 – Plano de Aula 
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Anexo 4 – Cartaz Promocional do Corta-Mato Escolar 
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Anexo 5 – Questionários “Active Schools Full Report” 
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