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RESUMO 

Neste relatório, está presente um conjunto de experiências vivenciadas no 

percurso do estágio profissional, experiências estas, que ocorreram na Escola 

Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (EBSAAS), situada na Região 

Autónoma da Madeira, com o intuito de obter o grau de mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP). Este estágio contou com uma supervisão 

e acompanhamento de uma professora orientadora da FADEUP, tal como, de 

um professor cooperante presente na EBSAAS, ambos com uma experiência 

vasta no ato da lecionação das modalidades desportivas. Neste relatório, é 

possível encontrar 3 temas principais, estando o primeiro tema presente o 

enquadramento pessoal, no qual dou a conhecer um pouco de mim, realçando 

o motivo da escolha deste curso e ainda as minhas preferências desportivas. O 

segundo tema, é abordado o enquadramento institucional a missão, a visão e as 

instalações desportivas presentes na EBSAAS, bem como, é abordado e 

apresentado o meu núcleo de estágio e a caraterização da minha turma 

residente. Por último, está presente o enquadramento operacional, onde dentro 

deste tema estão patentes três grandes áreas. Na área 1 está a organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem, com a conceção, a realização, a avaliação 

e as reflexões. Na área 2 está a participação na escola e a relação com a 

comunidade como as atividades não letivas, as reuniões assistidas e a 

passagem pelo secundário. Na última área, está o desenvolvimento profissional 

com uma investigação, realizada exclusivamente com os docentes de Educação 

Física na EBSAAS, que aborda o tema da dificuldade docente em integrar alunos 

com necessidades educativas especiais e as estratégias utilizadas para a 

respetiva integração na turma e nos exercícios implícitos. 
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ABSTRACT 

In this report, a set of experiences lived in the trajectory of the professional stage, 

experiences that occurred in the Basic and Secondary School Dr. Ângelo 

Augusto da Silva (EBSAAS), located in the Autonomous Region of Madeira, with 

the intention of obtaining the degree Master's degree in Teaching Physical 

Education in Basic and Secondary Education, at the Faculty of Sport of the 

University of Porto (FADEUP).This internship had the supervision and monitoring 

of a teacher from FADEUP, as well as a cooperative teacher from EBSAAS, both 

with a vast experience in the act of teaching sports modalities. In this report, it is 

possible to find three main themes, where the first one, has a personnel 

framework on which I give to know a little about me, highlighting the motivation 

for choosing this course and still my sports preferences. On the second theme, i 

will discuss the institutional framework where the mission, vision and the sports 

facilities present at EBSAAS are mentioned, as is approached and demonstrated 

my core of internship and the characterization of my resident class. Lastly on the 

third theme is present, the operational framework, where within this subject is 

patent three large Areas. In Area 1 is the organization and management of 

teaching and learning, with conception, realization and reflections. In Area 2, 

participation in the school and the relationship with the community, such as non-

academic activities, assisted meeting and the passage through the Secondary. 

In Area 3, is the professional development with an investigation-action which 

addresses the theme of the difficulty to integrate students with special educational 

needs and strategies used for this integration in the class and in the exercises 

exclusively applied to the professor of Physical Education in EBSAAS. 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL STAGE, TEACHER, PHYSICAL EDUCATION, 

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, INCLUSION. 
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INTRODUÇÃO 

 Este relatório surge no âmbito da unidade curricular do Estágio 

Profissional (EP) do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário (MEEFEBS) da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP) com o intuito de realizar um relatório que identificasse e 

relatasse as experiências obtidas enquanto professora estagiária numa escola.  

 O meu EP realizou-se na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto 

da Silva (EBSAAS), mais conhecida como a Escola da Levada, situada na 

Região Autónoma da Madeira, no concelho do Funchal, mais concretamente na 

freguesia de Santa Luzia. 

 Neste EP, fiquei inserida no núcleo de estágio da FADEUP, o qual era 

composto por outro professor estagiário (PE) e ainda por um professor 

cooperante (PC) da EBSAAS o qual, teve como papel “o exercício permanente 

de uma magistratura de influência e de vigilância atentas e, logo que garantidas 

as condições de conforto e confiança, um transferir de responsabilidades para o 

estagiário” (Batista, Queirós, & Rolim, 2015, p.58). 

 Nesta experiência, a minha turma residente foi uma turma do 9º ano de 

escolaridade, onde tive a oportunidade de exercer o papel de Professora de 

Educação Física (EF). Nesta vivência, muitos altos e baixos existiram, contudo, 

estes momentos foram essenciais, pois permitiram a construção da minha 

identidade como professora de EF. 

 A construção deste relatório, teve como base as Normas Orientadoras do 

Estágio Profissional1 e desta forma, engloba as seguintes áreas: enquadramento 

pessoal, enquadramento institucional e por último o enquadramento operacional. 

No enquadramento pessoal dei a conhecer um pouco de mim, referindo 

quais foram as motivações que me levaram a tirar este mestrado, tal como, quais 

foram as vivências e preferências desportivas. 

No enquadramento institucional, é apresentada a escola onde realizei o 

EP, mencionando a sua missão, visão e as respetivas instalações desportivas. 

                                                           
1 Documento fornecido pelos regentes do Mestrado em Ensino da Faculdade de Desporto da Universidade 
do Porto, designado como as “Normas Orientadoras do Estágio Profissional” executado exclusivamente 
para o EP, no ano letivo 2018 / 2019. 
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Ainda neste tópico é abordado o núcleo de estágio no qual estive inserida, tal 

como, foi feita uma caraterização da minha turma residente. 

Já no enquadramento operacional encontram-se três grandes áreas: na 

área 1 está a organização e gestão do ensino e da aprendizagem, onde faço 

referência às conceções do ensino, ao planeamento anual, às unidades didáticas 

e aos próprios planos de aula, bem como, à realização, onde realço as 

dificuldades e potencialidades sentidas ao longo do EP. Para além deste fator, 

ainda estão presentes os modelos de ensino utilizados, as avaliações e as 

reflexões desenvolvidas. 

Na área 2 está patente a participação na escola e relações com a 

comunidade, onde faço referência às atividades não letivas, à relação com a 

comunidade escolar especificamente nas participações nas reuniões do 

conselho de grupo de EF e do conselho pedagógico da turma residente e por 

último ainda faço uma passagem pela experiência obtida em lecionar o 12º ano 

de escolaridade. 

Finalmente na área 3, está o desenvolvimento profissional, com o estudo 

de investigação sobre as dificuldades dos professores de EF em integrar alunos 

com necessidades educativas especiais (NEE) nas suas aulas e as estratégias 

utilizadas para potenciar a integração, o que corresponde ao estudo realizado na 

EBSAAS com o objetivo de desenvolver as minhas competências como 

professora investigadora. 
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1. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

1.1 Identificação / dados pessoais – quem sou eu? 

O meu nome é Geraldin Mendes, nasci a 15 de agosto de 1991, sou 

natural da Venezuela, contudo, tenho como nacionalidade Portuguesa e vivo na 

Ilha da Madeira, mais precisamente em Campanário no concelho da Ribeira 

Brava. 

Desde cedo, apresentei um fascínio pelo mundo desportivo, participava 

em todas as atividades desportivas existentes na escola, tal como, ainda 

praticava desporto fora da escola como é o caso da Natação e do Voleibol. Para 

além deste aspeto, sempre que ia fazer piqueniques em família, tinha por hábito 

afastar-me, para explorar o local, trepar árvores, subir montes, tudo isto para 

saciar o meu espírito de aventureira. Recordo-me ainda de trepar uma árvore 

que existia perto da minha casa e ao lado da árvore havia um poste de luz, que 

tinha um cabo de aço que fazia a sua ligação à terra. Então eu trepava a árvore 

até chegar ao cabo de aço do poste, enrolava um casaco no cabo, e deslizava 

fazendo slide. 

Lembro-me ainda de estar no 4º ano de escolaridade e o Clube Desportivo 

de São João, na altura foi à escola recrutar alunos para a modalidade de Voleibol 

e lá estava eu feliz a fazer a minha inscrição. Contudo, visto que eu era muito 

pequena, não havia equipa para mim e colocavam-me a jogar contra a parede 

treinos e treinos, enquanto eu via de fora, os treinos dos “maiores”. Claro que 

apesar de gostar muito da modalidade, acabei por desistir pois já não possuía 

motivação suficiente. 

No entanto, quando transitei para o 5º ano de escolaridade participei até 

o 12º ano no Desporto Escolar na modalidade de Voleibol. Mas para além de 

participar no Voleibol, também participava na Ginástica Massiva e era adjunta do 

Professor de Voleibol das equipas de escalões inferiores ao meu.  

Conforme ia crescendo, fui afastando-me pouco a pouco dos clubes e 

associações, pois o meu objetivo era praticar desporto como uma forma de lazer 

e diversão, sendo que os clubes exigiam um aumento do rendimento, e melhores 

resultados. Então, decidi desistir e apenas participava nas modalidades 

existentes no Desporto Escolar, porque aí sim, sentia realmente prazer.  
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Contudo, quando terminei o 12º ano fiquei um pouco triste, pois já não 

podia participar no Desporto Escolar. No seguimento da minha paixão pela área 

do desporto, inscrevi-me no Curso de Especialização Tecnológica – Treino 

Desportivo para Jovens Atletas, pois ainda não me considerava preparada para 

entrar na Universidade. Neste curso, tive a oportunidade de conhecer a 

modalidade do geocaching e a partir daí pratico esta modalidade, que inclui 

aquilo que sempre gostei: a aventura de explorar novos lugares; a oportunidade 

de envolvimento com a natureza; a caminhada; a natação; a escalada, entre 

outros. Ou seja, lá no fundo estava a fazer o que mais gostava, participar num 

desporto, onde a parte lúdica era garantida.  

Como é possível constatar, o meu percurso escolar, foi todo ele 

acompanhado de modalidades desportivas, não obstante, ser Professora não foi 

apenas mera escolha para entrar num curso superior. Pois este sonho de ser 

Professora de Educação Física surgiu numa aula de 5º ano de Educação Física, 

durante a realização do “jogo do mata”. Estava tão empenhada no jogo, que 

recebi muitos feedbacks positivos da parte do professor, e este episódio foi tão 

marcante, que a partir daí pensei “Quando for grande, quero ser Professora de 

Educação Física”. 

 Deste modo, posso afirmar que desde pequena, já sabia aquilo que queria 

exercer no futuro. Depois de terminar o Curso Tecnológico de Desporto, 

ingressei para o Curso de Especialização Tecnológica - Treino Desportivo para 

Jovens Atletas, que equivale ao 13º e 14º ano de escolaridade, depois disso 

entrei no Ensino Superior para a Licenciatura de Educação Física e Desporto. 

Antes mesmo de terminar a Licenciatura, já estava à procura de Universidades 

com o Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário e foi quando escolhi a Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, pois de todas elas, foi aquela que mais me cativou. 

 Uma vez no Mestrado, lembro-me perfeitamente das primeiras aulas, 

onde os docentes faziam questão de frisar que estavam a formar novos 

Professores de Educação Física e foi quando a “ficha” caiu! Eu fazia parte dessa 

formação, finalmente estava prestes a cumprir o meu sonho de SER 

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA.  
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1.2 Expectativas em relação ao estágio profissional – O que 

esperava encontrar no Estágio Profissional? 

Com a chegada do estágio profissional surgiu um conjunto de 

espectativas e objetivos que esperei cumprir. Em primeiro lugar, surgiu a 

oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido durante o 

primeiro ano de Mestrado, só que desta vez, estava sozinha, onde tive que ser 

capaz de implementar a teoria na componente prática. De acordo com, Fávero 

(cit. Godoy & Polon, 2013, p. 22746), tanto a teoria como a prática devem ser 

consideradas como um mediador na formação do professor. “Logo, esses dois 

eixos devem estar articulados de forma integrada, indissociável e 

complementar”. 

Em seguida, pretendia ter uma integração na comunidade escolar 

igualmente positiva, onde fosse dada a oportunidade de sentir-me parte do 

Conselho do Grupo de Educação Física, tal como, a hipótese de conhecer 

melhor a cultura escolar, as suas regras, valores e costumes com o intuito de 

potencializar o processo de ensino / aprendizagem.  

No que se refere, à orientação durante o estágio, pretendia que ambos os 

professores (cooperante e a orientadora), me ajudassem no processo de 

construção da minha identidade enquanto professora, tal como, me ajudassem 

a identificar os meus erros ou aquilo que deveria melhorar, mas acima de tudo 

que soubessem elogiar o meu progresso educativo.  

Já no que toca a minha relação com a turma, pretendia que ambas as 

turmas do (9º e 12º ano), fossem acima de tudo muito pacientes e compreensivas 

comigo, pois certamente, estar-me-ia esforçando para responder com eficácia 

as suas necessidades.  

Por último, no que diz respeito ao ato de ensinar, esperava ser capaz de 

lecionar aquilo que era pretendido, tanto quanto, esperava ser capaz de atuar 

corretamente nos diferentes comportamentos apresentados pelos alunos e que 

a insegurança, o medo de falhar e a falta de domínio de algumas modalidades 

desportivas não fossem um impedimento, mas sim uma oportunidade de 

aprendizagem de tornar-me numa profissional capaz de ultrapassar as 

adversidades. 
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1.3 Entendimento do Estágio Profissional – Qual a ideia pessoal 

acerca do Estágio Profissional e os entendimentos na literatura?  

 Para mim o estágio profissional, era a oportunidade de colocar em prática 

tudo aquilo que aprendi ao longo destes anos, como aluna Universitária. Aqui 

tive que demonstrar os meus conhecimentos, tal como, tive a oportunidade de 

conhecer por dentro a minha futura profissão e “apreciar a coragem de ser 

professor!” (Batista, Queirós, Rolim, & Bento 2015, p.13). 

 A minha ideia pessoal, acerca do EP, inicialmente, é que não iria ter 

muitas dificuldades, pois no fim de contas, foi aquilo que sempre sonhei e para 

o qual me preparei. Mas estava totalmente enganada, pois logo na primeira aula, 

tive que pedir ajuda ao professor cooperante para continuar com a aula, pois o 

meu nervosismo era tão grande que acabou por dificultar o meu grande 

momento. Hoje em dia, revejo as minhas primeiras reflexões e vejo o quanto 

“verdinha” estava e ainda estou, pois de acordo com Barreiro e Gebran, (cit. por 

Godoy & Polon, 2013, p.22746), “o estágio não se resume à aplicação imediata, 

mecânica e instrumental de técnicas, rituais, princípios e normas aprendidas na 

teoria. O estágio é o ponto de convergência e equilíbrio entre o aluno e o 

professor”. 

 Este nervosismo miudinho que por vezes sentia nas aulas, agora associo 

ao famoso “choque com a realidade” (Marques, 2011), do qual, pouco a pouco 

fui refletindo e descobrindo as suas causas com o intuito de estabelecer uma 

estratégia eficiente, com o objetivo de diminuir e controlar o choque.  

 Durante o processo de estágio, refleti muito sobre todo o trabalho que eu 

fiz. Contudo, sempre que olho para trás, aquilo que na altura estava perfeito, hoje 

em dia tenho a perfeita noção que poderia ter feito melhor e que na maioria dos 

casos, tentava camuflar aquilo que sentia, com o intuito de não me precipitar em 

ideias erradas. O processo de reflexão, levou-me muitas vezes a sentir um mau 

estar, no entanto, de acordo com (Batista, Queirós, & Rolim, 2015, pp. 39-60), 

constatei que “ser professor / investigador é, sobretudo, ter uma atitude de estar 

na profissão de permanente questionamento.” Mas que, no entanto, não 

devemos andar em “círculos sem sair do mesmo lugar.”. 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
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2. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

2.1 Escola como instituição? 

Como todos nós sabemos, a escola hoje em dia é um direito que todos os 

cidadãos possuem, a qual possibilita a aquisição de um conjunto de recursos 

cognitivos, morais e até afetivos que permitem ao indivíduo interpretar diversas 

situações do seu dia a dia. Ou seja, a educação no meu ponto de vista, ajuda o 

indivíduo a criar a sua própria identidade, assim como, permite que este 

estabeleça um conjunto de padrões de referência que o ajuda a entender e a 

estabelecer uma relação complexa com as circunstâncias que o rodeiam. 

 De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 

26º, existem 3 cláusulas, onde a primeira refere que “todas as pessoas têm 

direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente 

ao ensino elementar fundamental…”, a segunda explica que a “educação deve 

visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do 

homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou 

religiosos…” e já a terceira, “aos pais pertence a prioridade do direito de escolher 

o género de educação a dar aos filhos”.  

 Desta forma, como a própria Declaração Universal dos Direitos do 

Homem menciona, a educação deverá ser gratuita e com isto, o estado deverá 

certificar-se que oferece a educação a todos os seus cidadãos, contudo, na 

minha perspetiva, as escolas não devem ser todas iguais, pois devem respeitar 

e adequar-se ao contexto no qual estão inseridas, implementando o conceito de 

equidade e da inclusão, que infelizmente ainda não está de todo incutido no 

nosso sistema educativo. 

2.2. Como é a escola onde realizei o estágio? 

De modo a entender a escola onde eu realizei o estágio, é necessário 

compreender as suas dinâmicas de funcionamento, história, normas, valores, 

missão e os objetivos que regem a comunidade escolar presentes na Escola 

Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva. Desta forma, irei realizar uma 
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pequena caraterização com a finalidade de entender um pouco mais sobre esta 

entidade escolar.  

2.2.1 Caraterização da Escola Básica e Secundária Dr. 

Ângelo Augusto da Silva  

Para a realização da caraterização da escola, tive por base as 

informações disponíveis no site oficial da escola, o regulamento interno, o plano 

anual de atividade e ainda o projeto educativo da escola.  

Desta forma, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 

(EBSAAS), geralmente conhecida como Escola da Levada surgiu na época de 

70, vocacionada apenas para o 3º ciclo de ensino devido ao programa da 

Secretaria da Educação que consistia na construção de novas escolas pré-

fabricadas. Assim, após a portaria nº 757/78 de 22 de dezembro de 1978, a 

escola abriu as suas portas na Freguesia de Santa Luzia, a 797 alunos do 7º ano 

distribuídos por 30 turmas. Apenas 4 anos depois é que a escola começou a sua 

lecionação nos três anos do terceiro ciclo de ensino (Historial da Escola, 2018). 

Contudo, devido ao seu carater provisório, surgiu a necessidade de 

construir uma Escola Secundária de raiz, que posteriormente foi inaugurada no 

ano letivo de 1984/1985 pelo Presidente do Governo Regional da Madeira o Dr. 

Alberto João Jardim. Nesta altura, a escola foi proclamada como uma das 

melhores escolas do país, pelo simples facto de ter as condições ideais para a 

prática desportiva, oficinas e amplas salas. Com a construção desta nova escola, 

recebeu 87 alunos no 10º ano, mas somente em 1989/1990 é lecionado o 12º 

ano. Não obstante, numa adaptação as novas realidades e exigências 

organizacionais impostas pelo sistema educativo, esta lançou os cursos técnicos 

profissionais. Hoje em dia, a escola possui os três níveis de ensino o 2º,3º ciclo 

e o secundário (Historial da Escola, 2018).  

2.2.2 Missão e visão da EBSAAS 

A escola tem como missão, deter um conjunto de: “responsabilidade, 

participação, cooperação, partilha, equidade, cidadania, exigência e qualidade”. 

Já a sua visão pretende: “ser reconhecida como uma instituição de referência na 
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comunidade em que está inserida, fruto de um trabalho pautado pelo 

profissionalismo dos seus intervenientes, com vista ao sucesso” (Projeto 

Educativo de Escola - Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, 

2015-2019). 

2.2.3 Instalações Desportivas 

De acordo com Monteiro (1994), o lugar onde é implementada uma 

Educação Física para todos, merece ser um espaço que permita uma reflexão 

por todos aqueles que se preocupam com o desenvolvimento, bem-estar e 

equilíbrio das populações. 

Desta forma, a construção das instalações desportivas para a disciplina 

de Educação Física, deve respeitar principalmente dois princípios: o primeiro 

princípio diz respeito a adequação das instalações às idades das crianças, à 

região e ao nível de ensino, já o segundo princípio, faz referência a uma 

instalação, o mais polivalente possível, com a finalidade, dos Professores de EF 

possuírem a oportunidade de fazer a escolha mais adequada ao 

desenvolvimento da disciplina (Monteiro, 1994).  

Já no que concerne às infraestruturas desportivas, a escola EBSAAS, 

conta com quatro campos exteriores dos quais dois deles estão adaptados para 

a modalidade de basquetebol e voleibol e os outros dois campos estão 

adaptados para a modalidade de futebol e andebol.  

Todos estes campos exteriores, carecem de algumas obras, onde o piso 

apresenta-se ligeiramente danificado colocando em causa a integridade física 

dos alunos. Este aspeto foi mencionado nas reuniões do Conselho de Grupo de 

Educação Física, que posteriormente foram reportadas às entidades 

responsáveis pela sua manutenção.  

A escola possui ainda um pavilhão gimnodesportivo, que facilmente é 

dividido em 3 espaços e ainda dentro do pavilhão possui um ginásio, tal como, 

duas salas de aulas e duas salas de apoio ao Departamento de Educação Física.  

Este pavilhão, encontra-se em boas condições, pois o mesmo recebe 

periodicamente manutenção, sendo este pavilhão especialmente adaptado para 

a modalidade de voleibol, e desta forma, sendo considerado o melhor pavilhão 

da região para a prática desta modalidade. 
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Para além destas instalações, a escola conta com uma piscina e um 

tanque, os quais, de momento ambos se encontram fora de funcionamento.  

2.3 Núcleo de Estágio  

Depois de um ano cheio de altos e baixos passados longe da família, onde 

a ambição de aprender mais e de me tornar uma profissional melhor, surgiu no 

segundo ano de Mestrado a oportunidade de realizar o estágio na Ilha da 

Madeira. Logo que eu soube que tinha esta opção, não pensei duas vezes e 

decidi realizar o ano de estágio junto à minha família.  

Apesar da EBSAAS, já ter aceite o núcleo de estágio da UMa, estes 

também aceitaram o nosso núcleo de estágio FADEUP, depois de passar por 

um conjunto de procedimentos e autorizações da Secretária Regional da 

Educação. Desta forma, só depois destas autorizações, é que foi possível formar 

o núcleo de estágio da FADEUP que era constituído por mim, pelo meu colega 

PE André Franco e pelo PC Rui Rodrigues.  

As reuniões do NE aconteciam normalmente às segundas feiras, onde 

juntos definíamos um conjunto de estratégias a adotar para as diferentes 

situações que nos deparávamos em contexto de aula. Estas reuniões, 

permitiam-nos entender as diferentes funções de um professor, tal como, refletir 

sobre as nossas decisões educativas. Segundo Batista e Queirós (2015), um 

bom professor é aquele que reflete o que fez de bem ou mal, ou seja, está em 

permanentemente questionamento com o intuito de melhorar o seu processo de 

ensino / aprendizagem. 

Neste NE o nosso PC tinha uma vasta experiência na área da docência, a 

qual, nos ajudou e nos preparou para a realidade que iríamos enfrentar. E 

quando apresentávamos alguma dificuldade, ou quando, nos deparávamos com 

situações desconfortáveis durante as aulas, o PC sempre nos ajudou e indicou 

onde poderíamos melhorar o nosso ato de lecionação, motivando-nos sempre a 

não desistir e a dar o máximo de nós.  

Já entre nós PE ajudava-nos sempre que necessário, procurando sempre 

que possível trabalhar em grupo, partilhando documentos, que nos ajudassem a 

ultrapassar alguma adversidade ou alguma inexperiência de alguma modalidade 

como foi o caso da modalidade de futebol. 
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Por outro lado, no que se refere à nossa orientadora da FADEUP, para nós 

foi uma mais-valia, pois permitiu com que não perdêssemos o nosso cordão 

umbilical com a FADEUP, ajudando-nos a cumprir os objetivos de estágio 

traçados pela Faculdade. 

2.4 A minha turma  

Para a elaboração da caraterização da turma, foi aplicado um questionário 

(Anexo I) aos alunos, que aborda alguns parâmetros tais como: dados pessoais; 

encarregado de educação; agregado familiar; situação escolar; informação 

desportiva; hábitos escolares; hábitos de vida diária; e saúde. Contudo, nesta 

caraterização em específico apenas realcei algumas caraterísticas que no meu 

ponto de vista são mais importantes de referir nesta caraterização.  

A turma do 9º ano era uma turma constituída por 24 alunos, 13 do sexo 

feminino e 11 do sexo masculino. As suas idades variavam entre os 13 e os 15 

anos, sendo que a grande maioria (19 alunos) possuíam 14 anos. 

Na turma existia uma aluna que apresentava um regime Educativo 

Especial, demonstrando perturbações na linguagem e na fala com uma forte 

incidência na perturbação da aprendizagem específica (Dislexia e Disortografia). 

A aluna na disciplina de Educação Física manifestava algumas dificuldades em 

aprender os domínios principais das modalidades, contudo, era uma aluna muito 

empenhada e que dava o seu melhor para que fosse possível cumprir com os 

objetivos de aula.  

Para além deste aspeto, existia um aluno que possuía um 

acompanhamento psicológico, o que ajudava o aluno a melhorar o seu 

comportamento com a finalidade de aumentar o seu desempenho escolar. 

Contudo, mostrava durante as aulas de EF algumas oscilações de 

comportamento, comportamentos estes controláveis.  

Já a nível da saúde, na turma existia um aluno com obesidade severa, o 

qual teve uma atenção especial por parte do professor com o objetivo de evitar 

possíveis situações de bullying, bem como, possíveis alterações da sua saúde 

durante a prática de exercício físico. Foi apresentado ainda um aluno com 

escoliose e outro aluno com problemas de asma. No que toca a ingestão de 

medicamentos, um dos alunos referiu tomar frequentemente medicação com 
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desígnio de tratar a ansiedade e ainda outro aluno referiu tomar medicação, com 

a finalidade de tratar perturbações de hiperatividade.  

No questionário, foi possível verificar que 15 dos 24 alunos praticavam 

alguma modalidade desportiva. 3 alunos referiram que praticavam andebol, 3 

voleibol, 1 dança, 4 futebol e 4 natação. Já 8 alunos referiram que já participaram 

numa modalidade desportiva, contudo, existia um 1 aluno que referiu que nunca 

participou numa modalidade desportiva, porque simplesmente não gosta de 

exercício físico.  

Na questão, “Qual é a vossa modalidade favorita na disciplina de EF”, 8 

alunos responderam o futebol, 6 voleibol, 4 badminton, 5 andebol e 1 

basquetebol. Já na questão oposta “Qual é a vossa modalidade que menos 

gostam na disciplina de EF”, aqui já foi possível verificar um maior leque de 

respostas, na qual 7 responderam futebol, 6 voleibol, 3 ginástica, 2 andebol, 2 

basquetebol, 2 dança, 1 râguebi e 1 aluno respondeu que não existia nenhuma 

modalidade que gostasse menos. Desta forma, com estas respostas, foi possível 

constatar que a modalidade de futebol e de voleibol, eram as modalidades que 

mais gostavam, mas também eram as modalidades menos acarinhada pela 

turma.  

Esta caraterização, permitiu a implementação de algumas estratégias, 

metodologias e exercícios adequados ao contexto e à turma, com a finalidade 

de potenciar o processo de ensino-aprendizagem dos meus alunos. 
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3. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
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Área 1: Organização e gestão do processo de ensino e da 

aprendizagem 

“Sucesso é questão de ATITUDE. Quando você decidir fazer alguma coisa, 

faça o seu melhor e faça até o fim.” 

Surama Jurdi 

 

Segundo as normas orientadoras do estágio impostas pela FADEUP, 

nesta área, o estudante estagiário, deverá conceber, planear, aplicar e avaliar o 

ensino, com o objetivo de construir um conjunto de estratégias pedagógicas 

válidas no processo de educação e formação na aula de Educação Física.  

Com o início do estágio profissional, tive que definir um conjunto de 

objetivos gerais e específicos, realistas e atingíveis a implementar junto com a 

turma. Objetivos esses, que tiveram em conta as caraterísticas dos alunos, o 

meio que estes estavam inseridos, tal como as metas de aprendizagem 

essenciais para o 3º ciclo de ensino, com a finalidade de potenciar o processo 

de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Roldão (cit. por Granja, 2015), para planear um ensino 

eficaz, é indispensável assumir um conjunto de estratégias realistas, com o 

intuito de conceber um percurso orientado com o efeito de atingir o objetivo 

pretendido. 

Com os objetivos traçados, foi fundamental escolher que tipo de postura 

iria adotar junto aos alunos, pois no meu entender, a postura deverá modificar-

se não só de turma para turma, como também dentro da própria turma, de acordo 

com as situações com as quais nos deparamos. Porém, assumir uma postura 

positiva, foi sempre fundamental para alcançar um clima que potenciasse a 

aprendizagem dos alunos.  

Segundo, Rosado e Mesquita, (2015, p.190), “A otimização do ambiente 

de aprendizagem exige a consideração do sistema de relações entre o professor 

e o aluno, sendo num ambiente caloroso e vivencial, de considerações e 

cuidado, numa orientação clara para o aluno, que os níveis mais elevados de 

participação podem ser conseguidos. É necessário compreender e encarar o 

ambiente relacional, na sala de aula e no treino, como determinado por diversas 

https://www.pensador.com/autor/surama_jurdi/
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variáveis, entre as quais sobressai a afetividade e, em particular, a perceção do 

ambiente afetivo existente.” 

Por outro lado, tive que escolher minuciosamente qual o modelo que iria 

adotar em cada período, pois cada modelo possui as suas particularidades que 

por vezes não são totalmente aplicáveis à turma, e desta forma, surgindo a 

necessidade de criar um modelo híbrido que correspondesse às caraterísticas 

de cada elemento da turma.  

Rink (cit. por rosado & Mesquita, 2015, p.46), destaca que “não há 

nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem: 

nomeadamente perante alunos de baixo nível de desempenho, a ausência de 

indicações objetivas e referenciadas a critérios de realização das tarefas pode 

comprometer a aprendizagem.” 

Já no que toca ao processo de avaliação, a tarefa nunca foi uma situação 

“confortável”, pois no meu ponto de vista os alunos são muito mais do que 

simples números e o medo de não definir corretamente o seu desempenho era 

para mim uma preocupação iminente.  

3.1 Conceção de Ensino  

 De acordo com Flores (cit. por Batista, Graça, & Queirós, 2014, p.63), “O 

início da aprendizagem profissional da docência é uma fase tão importante 

quanto difícil na carreira de um professor”. Pois, trata-se de um período, o qual é 

vivido com muita emoção, acompanhada também de apreensão e ansiedade, 

devido às novas responsabilidades impostas pelas tarefas que ficam 

encarregues. Este é um período de sobrevivência, onde surgem novas 

experiências pedagógicas, do qual as expetativas e a realidade são fortemente 

confrontadas (Batista, Graça, & Queirós, 2014). 

 Este primeiro impacto com a profissão, iniciou-se com a conceção do 

ensino, a análise do contexto escolar, e análise do programa do 3º ciclo de 

ensino. Houve também, uma leitura do regulamento interno da escola, matriz do 

plano anual escolar e ainda uma compreensão das aprendizagens essenciais da 

disciplina de Educação Física para os alunos do 9º ano de escolaridade. Já na 

passagem pelo secundário, apenas foi preciso consultar o programa para o 

secundário e as aprendizagens essenciais para o 12º ano de escolaridade.  
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 Nesta preparação, houve um conjunto de sentimentos onde me 

questionava se era capaz de lecionar uma aula sozinha? Se iria ser aceite ou 

não pelos meus alunos? Se conseguiria agir corretamente face a 

comportamentos desviantes? Sentimentos estes, que mais pareciam um furacão 

de incertezas e medo de falhar. Porém, apesar deste atribular de sentimentos, 

sabia lá no fundo que estava preparada para este grande passo, pois afinal, foi 

sempre aquilo que ambicionei.  

 Segundo Simões (cit. por Batista, Graça, & Queirós, 2014, p.73) “Por mais 

adequada que seja a preparação do professor em termos científicos e 

pedagógicos, existe sempre o chamado ‘choque com a realidade’, resultante das 

diferenças encontradas entre a formação inicial e o que de facto acontece na 

realidade”. E foi exatamente este choque com a realidade, com o qual, me 

confrontei na primeira aula, tal como demonstra o excerto da primeira reflexão 

da aula. 

 

“Neste primeiro contacto com os alunos, houve como era de esperar, um 

conjunto de nervosismo e insegurança, pois de repente estava a passar de 

estudante para professora estagiária. E apesar de ao longo do meu primeiro ano 

do mestrado ter sido devidamente preparada para este momento, na minha 

cabeça, pareceu que não tinha sido o suficiente.”  

(Excerto da reflexão da aula nº 1 e 2, setembro, 2018) 

 

Contudo, apesar desta situação, aos poucos fui ganhando confiança nas 

minhas capacidades enquanto docente, e com isto, ultrapassando os medos e 

receios do qual me atemorizavam. 

 Com estes medos ultrapassados, aos poucos fui conhecendo a turma, 

permitindo identificar as suas necessidades e assim, adaptando o ensino a cada 

aluno, com o intuito de motivá-los e potencializar a sua aprendizagem. Não 

obstante, é importante realçar, que ao longo do ano tive que ajustar o ensino, de 

modo, que pudesse oferecer as mesmas oportunidades de aprendizagem, 

tentando sempre respeitar o ritmo de cada aluno. Pois, segundo Moran (2000, 

p.3) “não podemos dar aula da mesma forma para alunos diferentes, para grupos 

com diferentes motivações. Precisamos adaptar nossa metodologia, nossas 

técnicas de comunicação a cada grupo”. 
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3.2 Planeamento do ensino e aprendizagem  

“Os trabalhos de planeamento do professor de EF relacionam a direção 

essencial das exigências e conteúdos programáticos com a situação 

pedagógica concreta; são expressão da personalidade do professor, do 

conhecimento e competência do seu estilo individual de ensinar.”  

Bento (2003, p.57) 

 

O planeamento, é uma tarefa dos professores, com a finalidade de prever, 

organizar e coordenar face aos objetivos propostos. O planeamento, é ainda 

representado, como um momento de reflexão, o qual, está intimamente ligada à 

avaliação (Libâneo, 2013). 

Com isto posso constatar, que o ato de planear, requer uma reflexão por 

parte do docente, onde este terá de ter em atenção o meio envolvente, as 

necessidades dos seus alunos, os recursos e espaços disponíveis e ainda 

estabelecer um conjunto de objetivos credíveis, com a finalidade de criar um 

planeamento viável.  

Segundo as normas orientadoras (2018-2019), o planeamento do ensino-

aprendizagem, tem que passar por três fases: o planeamento anual, a unidade 

didática (UD) e o plano de aula, a qual, tem que ter em conta, se os objetivos 

estão devidamente adequados às necessidades dos alunos, tal como, ao 

contexto do processo de ensino / aprendizagem. De acordo com Bento (2003) 

estas três fases devem estar devidamente interligadas com a finalidade de 

melhorar a qualidade da conceção do ensino. 

Mesquita (2005) refere ainda, para que o planeamento possa ser eficaz, 

é necessário responder a três questões bases fundamentais: O que fazer?, ou 

seja, o que pretendo alcançar; Como fazer? alude a metodologia e os meios 

necessários e por último; a realização e concretização do plano, utilizando o 

recurso escrito. Pois “planear é pensar sobre aquilo que existe, sobre o que se 

quer alcançar, com que meios se pretende agir” (Oliveira, 2007, p.21). 

Desta forma, posso referir que o ato de planear, permite antecipar aquilo 

que pretendo realizar no futuro, tendo em conta as variáveis do presente. 

Contudo, uma vez que estamos prevendo o futuro, temos que ter em atenção 
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em criar um planeamento flexível, capaz de se adaptar às adversidades que 

possam emergir.   

3.2.1 Planeamento Anual 

Consoante os conceitos anteriormente mencionados, o ato de planear, 

permite antecipar aquilo que poderá acontecer, possibilitando que o docente, 

ganhe um conjunto de linhas orientadoras, que lhes permita situar o ensino no 

tempo. De acordo com Bento (2003), o planeamento anual é uma ferramenta 

que permite com que o professor de EF possa escolher a ordem das 

modalidades a abordar, tal como, distribuir essas modalidades ao longo do ano 

letivo.  

O planeamento anual, foi uma das primeiras tarefas a realizar e para isto, 

recorri ao horário escolar da turma, ao calendário anual escolar 2018 / 2019, às 

atividades do grupo de Educação Física, aos conteúdos programáticos do 3º 

ciclo de ensino, tal como, aos espaços concedidos para a turma em questão.  

Neste planeamento, consultar o horário escolar da turma residente, 

permitiu verificar que a turma possuía três blocos de 45 minutos para a disciplina 

de EF, sendo que, na terça-feira eram lecionados dois blocos seguidos, 

formando um bloco de 90 minutos, no entanto, correspondendo a duas aulas. Já 

na quinta-feira, os alunos apenas possuíam um bloco de 45 minutos que 

correspondia apenas a uma aula.  

O segundo passo, consistiu em consultar o calendário anual escolar 2018 

/ 2019, com a finalidade de apurar os feriados nacionais e as interrupções letivas. 

Seguidamente, analisei as atividades de grupo de Educação Física e descobri 

quais os torneios que coincidiam com o dia e hora da disciplina de EF. A junção 

do calendário escolar e das atividades de grupo de EF, permitiu contabilizar o 

número de aulas total que teria disponível em cada período escolar.  

Por último, consultei os conteúdos programáticos do 3º ciclo de ensino, 

mais propriamente o 9º ano de escolaridade e em simultâneo averiguei quais os 

espaços que estavam concedidos a turma. E assim, conseguindo delinear de 

acordo com os espaços, qual era a modalidade ideal a abordar em cada período, 

chegando dessa forma ao planeamento anual, que se encontra presente no 

(Anexo II). 
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Com a conclusão deste planeamento, houve a necessidade de o 

restruturar diversas vezes, devido ao surgimento de imprevistos, tornando-o 

assim, em um planeamento flexível, potencializando deste modo o processo de 

ensino – aprendizagem.  

 

“Por último no ponto das informações, foram transmitidos um conjunto de 

noções sobre datas importantes a reter, como as possíveis datas das provas de 

aferição para o 5º ano de escolaridade e ainda as datas do desporto escolar, 

terminando por constatar que ficaria 2 semanas sem poder lecionar aulas e 

assim diminuindo drasticamente o número de aulas a abordar no 3º período 

letivo, passando de 5 aulas de râguebi para 3 aulas. É interessante observar, 

que apesar de fazermos um planeamento anual muito minucioso, existem fatores 

que não conseguimos prever e com isto, fazendo com que seja necessário não 

só alterar o planeamento anual, como também a unidade didática, com a 

finalidade de construir rapidamente um conjunto de conteúdos a lecionar que 

provoquem uma aprendizagem nos nossos alunos.”  

(Excerto da reflexão da reunião do conselho de grupo de EF nº 7, março, 

2019) 

 

De acordo com Menegolla e Sant`Anna, (cit. por Conceição, 2016, p.31), 

o planeamento, “não é um ditador de normas e de esquemas rígidos e inflexíveis, 

que podem e devem ser aplicados universalmente em todas as situações e 

lugares…o planeamento é um processo que evolui, avança”. 

3.2.2 Planeamento da Unidade Didática 

 “o conteúdo e a estrutura do plano de cada unidade são determinados 

pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria e pelas linhas 

metodológicas do programa e do plano anual”. 

Bento (2003, p. 60) 

 Uma vez finalizado o planeamento anual, o passo seguinte, constou em 

construir a unidade didática, com o objetivo de elaborar, focar e planear um 

conjunto de conteúdos, com uma sequência lógica e pormenorizada das 
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matérias a lecionar. Para isto, socorri-me do modelo de estrutura do 

conhecimento (MEC), o qual, segundo Vickers (1990), ajuda a estruturar e 

organizar a matéria, tornando-o em um guião que facilita a transmissão do 

conhecimento das modalidades a abordar.  

No MEC, estão patenteados 8 módulos divididos por três fases: na 

primeira fase está presente o módulo 1 (análise da modalidade desportiva), o 

módulo 2 (análise do envolvimento) e o módulo 3 (análise dos alunos). Na 

segunda fase está representada a decisão que diz respeito ao módulo 4 

(sequência e extensão da matéria), módulo 5 (definição de objetivos), módulo 6 

(configurações da avaliação) e módulo 7 (criação de progressões de ensino). Por 

último está a fase de aplicação, figurado no módulo 8 (plano da unidade didática) 

com a sua respetiva justificação. 

A utilização desta ferramenta, permitiu ter uma visão macro e micro de 

cada modalidade. Ajudando a rever e a dissecar a matéria a ensinar, facilitando 

assim, a organização e a operacionalização do conhecimento, tal como, ajudou 

a escolher criteriosamente os conteúdos a abordar de acordo com o nível dos 

alunos, o número de aulas e o tempo disponível.  

Na construção da UD, foi necessário ter em conta, o nível em que a turma 

se encontrava em cada modalidade e posteriormente criar um conjunto de 

objetivos gerais e específicos, que fossem ao encontro das aprendizagens 

essenciais exigidas para este ciclo de ensino. 

A avaliação diagnóstica (AD), foi um fator muito importante, pois através 

dela, constatava, se os conteúdos se adaptavam à realidade e às capacidades 

dos alunos. Da qual, tive que ajustar, acrescentando e retirando conteúdos, com 

a finalidade de ir ao encontro das capacidades dos alunos. No entanto, chegou 

a acontecer, retirar conteúdos da avaliação sumativa (AS), como foi o caso do 

remate e do bloqueio na modalidade de badminton, pois os alunos, não estavam 

aptos para esse nível de complexidade.  

 

“Conforme percorria o campo e corrigia os alunos, constatei que os 

mesmos tinham muita dificuldade em executar o remate, tal como, o bloqueio. 

Com esta observação, cheguei à conclusão que o remate e o bloqueio são dois 

gestos técnicos muito complexos e que os alunos em aulas de 45 minutos nunca 
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iriam aprender. Desta forma, decidi que na avaliação sumativa estes dois gestos 

técnicos (remate e bloqueio) vão ser excluídos.”  

(Excerto da reflexão da aula nº 29, novembro, 2018) 

 

Com os conteúdos pré-definidos, dei atenção ainda a outros três 

domínios: a condição física, a cultura desportiva e aos conceitos psicossociais. 

Domínios estes importantes, com o intuito de tornar a aprendizagem dos alunos, 

em uma aprendizagem mais rica e contextualizada. 

Desta forma, posso frisar que as unidades didáticas foram sempre abertas 

e flexíveis, pois as mesmas foram construídas e preparadas antes da sua 

implementação e desta forma, deverão ser capazes de se adaptar às 

adversidades que pudessem ocorrer. 

3.2.3 Planos de aula 

 O plano de aula (PA) de acordo com Oliveira (cit. Schewtschik, 2017), 

alega que é um instrumento didático – pedagógico básico, essencial para a 

execução das atividades docentes no cotidiano. 

Já Bento (2003) refere que, o ato da planificação deverá estar diretamente 

orientado para o ensino, respeitando uma sequência de ações complexas, 

especificamente: a elaboração do plano, a realização do plano, o controlo do 

plano e ainda a sua respetiva reflexão.  

Piéron (1992), alude que o plano de aula, deverá ser dividida em três 

partes, a primeira parte corresponde à parte preparatória ou inicial, a segunda 

parte à fundamental e a terceira e última parte, adequa-se à parte final. 

 Para a conceção do PA, recorri aos PA realizados no primeiro ano do 

mestrado, onde tive o cuidado de escolher a estrutura do plano que melhor se 

enquadrasse àquilo que era pretendido. Seguidamente, o plano passou pelas 

mãos do PC tendo este sugerido algumas alterações, com a finalidade de tornar 

o PA num plano mais rico e de fácil interpretação.  

O PA era composto por um cabeçalho, onde estavam explícitas as 

seguintes informações: o número total dos planos realizados, os professores da 

disciplina, o ano, a turma, o número de alunos, a data, a hora, a duração, o 

número da aula da modalidade lecionada, o espaço, o material, a unidade 
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didática, a função didática e finalmente os objetivos gerais, como está 

evidenciada na tabela a baixo. 

 

Tabela 1. Cabeçalho do plano de aula de futebol, aula nº 70 

PLANO DE AULA Nº 70 

Professora estagiária: 
Geraldin Mendes 

Professor cooperante: 
Rui Rodrigues 

Ano/turma: 9º 3 
Nº de 
alunos: 
24 

Data: 21/03/2019 Hora: 10h30-11h15 
Duração: 45 
minutos 

Aula Nº: 
10 

Espaço: Campo exterior 
Nº 3 

Material: 1 bolas de 
futebol e 12 coletes. 

Unidade 
Didática: 
Futebol 

Função 
Didática: 
Avaliação 
sumativa 

Objetivos gerais: Avaliação sumativa da situação de jogo 7x7 , finta, desmarcação 
e marcação, passe; receção / controlo; condução e remate. 

 

 Após o cabeçalho, a estrutura do plano era dividida em três partes 

sequenciais, a parte inicial, fundamental e final, cada parte com os seus objetivos 

específicos. A parte inicial, estava destinada à chegada dos alunos, à realização 

da chamada e ao aquecimento, o qual preparava o organismo dos alunos de 

forma moderada, com o objetivo de evitar possíveis lesões musculares. Estes 

aquecimentos, consistiam em jogos lúdicos que poderiam ser selecionados por 

mim, ou dado a escolher aos alunos, com o intuito de obter uma turma motivada 

desde o momento inicial da aula.  

 A parte fundamental da aula, correspondia à introdução, exercitação e 

consolidação dos conteúdos previamente selecionados na unidade didática, 

exercícios estes, que por vezes sofriam determinadas alterações, com a 

intenção de adequar as componentes práticas às caraterísticas dos alunos e 

assim potenciando o processo de aprendizagem. 

 Já a parte final da aula era destinada ao retorno à calma, onde era 

utilizado o questionamento, com o objetivo de constatar se os alunos tinham 

compreendido o objetivo de aula. Pois o questionamento de acordo com Harvey 

e Goudvis (cit. Rosado & Mesquita, 2015, p.101) “é a chave para a 

compreensão”. Posteriormente a este retorno à calma, os alunos arrumavam o 

material utilizado na aula.  

Para além das partes da aula, no PA estava explícito ainda o tempo 

destinado a cada exercício, tal como, o tempo acumulado, permitindo uma 
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melhor gestão do tempo e assim pouco a pouco erradicando a dificuldade inicial 

sentida na gestão do tempo. 

 

“Refletindo sobre este processo, constatei que tenho algumas dificuldades 

na gestão do tempo, que deverá ser ultrapassada. Desta forma, para uma 

próxima aula, deverei ter atenção aos conteúdos colocados no plano de aula, 

com o objetivo de cumprir com o tempo estipulado.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 4 - 5, setembro, 2018) 

 

Seguidamente era referenciado o conteúdo a abordar, facilitando assim 

uma rápida compreensão por parte do PC. Já na organização didática- 

metodológica / esquema e no esquema gráfico, estavam representados não só 

de forma extensa os exercícios que iriam ser realizados, tal como, uma 

representação gráfica, com isto permitindo uma correta interpretação dos 

exercícios. Por último, estavam presentes as componentes críticas, que 

ajudavam a estabelecer um objetivo concreto no processo da observação, 

analisando e corrigindo apenas determinados gestos técnicos, assim, indo ao 

encontro dos objetivos das aulas. 

 

Tabela 2. Excerto do plano de aula de badminton, plano nº32 

PARTE  

CONTEÚDOS 

ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICA-
METODOLOGIA / 

ESQUEMA 

ESQUEMA GRÁFICO 
COMPONENTES 

CRÍTICAS 

IN
IC

IA
L

 

 

E A 

10` 10` 

 a) Realização da 
chamada;  

b) Explicação dos 
exercícios que 
vão ser 
lecionados. 

  

5` 15` 
Jogo 
lúdico 

Exercício 1. Jogo 
dos números – Os 
alunos estarão em 
deslocamento no 
espaço incutido 
pelo professor. 
Quando o 
professor apita irá 
assinalar com os 
dedos um número, 
do qual, os alunos 
terão que agrupar-

 -Devem estar a 
correr, antes de 
juntar-se em 
grupo; 
-Obrigar com que 
haja um 
afastamento 
entre os alunos.  
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Não obstante, é importante referir que alguns dos PA, sofreram 

alterações, para que estes pudessem se adaptar aos contratempos, tal como, 

aos alunos.  

 

“Assim que estávamos a chegar ao fim do aquecimento, a aula foi 

interrompida por trabalhadores, que precisavam de mudar as balizas do campo 

onde eu estava a lecionar. Deparando-me com esta situação, fiquei um pouco 

atordoada, pois não estava à espera que esta situação pudesse ocorrer. Durante 

se de acordo com o 
mesmo.  
 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
 

20` 35` 

Serviço 
longo; 
Amorti; 
Clear; 
Encosto; 
Lob. 

Exercício 2. Jogo 
1x1 contra a 
equipa adversária 
–As três equipas 
irão competir. 
Primeiramente a 
equipa A jogará 
com o B ao longo 
dos 3 campos. A 
equipa C ficará a 
arbitrar cada jogo. 
Cada jogo terá a 
duração de 5 
minutos, ao fim dos 
5 minutos trocam 
de funções, 
passando todos os 
elementos por 
todos os papéis. 
Os capitães terão 
apenas 5 minutos 
para organizar a 
estratégia de jogo. 

 -Utilizar o 
batimento correto 
de acordo com a 
trajetória do 
volante. 

F
IN

A
L

 

10` 45`  

-Conversa final 
com os alunos 
sobre o 
desempenho 
apresentado e 
aquilo que foi 
aprendido. 
-Arrumo do 
material da 
modalidade de 
badminton. 

  



31 
 

o deslocamento até o pavilhão, estava a tentar encontrar possíveis adaptações 

/ soluções para poder continuar com a aula.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 48, janeiro, 2019) 

 

Nem todas as adaptações foram positivas, por vezes as decisões não 

eram as mais indicadas, no entanto, as reflexões realizadas após essas aulas, 

permitiram constatar o erro e encontrar soluções, com o intuito de melhorar a 

minha ação de lecionação.  

 

“Porém, esta solução de aplicar o plano de aula no pavilhão, no meu 

entender não foi a mais indicada, pois os alunos não possuíam muito espaço 

para poder exercitar-se corretamente, tal como o PC teve que intervir e chamar-

me a atenção que era melhor diminuir as balizas, para que estes não 

estragassem as paredes do pavilhão.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 48, janeiro, 2019) 

 

Outro aspeto importante de referir, consiste na construção dos PA para o 

pavilhão e os PA para os campos exteriores, pois principalmente para os campos 

exteriores, tinha que ter automaticamente um plano B de reserva, caso as 

condições meteorológicas não fossem as mais indicadas para a lecionação. 

Inicialmente provocava um certo desconforto, mas depois de ter em mente as 

possíveis soluções, tudo se tornava menos stressante, sentindo-me assim mais 

segura.  

3.3 Realização 

 A realização é uma etapa, na qual podemos exteriorizar para a prática 

tudo aquilo que inicialmente planeamos, é aqui e de acordo com Bento (2003), 

existe o verdadeiro ponto de encontro entre o pensamento e a ação do professor, 

permitindo-nos tirar possíveis deduções sobre a sua eficácia em contexto 

prático. 

 Segundo as nomas orientadoras do estágio (2018-2019), este ponto, faz 

referência às tarefas didáticas, às diferentes dimensões e intervenções 

pedagógicas, onde constatamos os mecanismos pedagógicos utilizados com a 
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finalidade de promover um conjunto de aprendizagens significativas aos alunos, 

com o intuito de incutir um conjunto de competências essenciais.  

 Deste modo, neste ponto, serão abordadas as dificuldades sentidas e as 

estratégias adotadas para as combater, tal como, apresentarei um conjunto de 

potencialidades que permitiram otimizar a minha aprendizagem e a 

aprendizagem dos alunos.  

3.3.1 Dificuldades – Controlo da turma e a diminuição dos 

comportamentos desviantes 

 Antes do primeiro contacto com a turma, existia um receio inicial de ficar 

com uma turma onde os problemas comportamentais fossem uma realidade. 

Pois, de acordo com as diferentes experiências de trabalho que eu tive nas férias 

desportivas e nos centros comunitários, lidar com jovens com comportamentos 

divergentes era um trabalho muito complexo e esgotante. Contudo, estava ciente 

que tinha adquirido um conjunto de ferramentas importantes para lidar com 

jovens com este tipo de comportamentos.  

 O primeiro contacto com a turma, permitiu que eu pudesse fazer uma 

caraterização superficial, onde imediatamente observei um grupo de alunas, que 

identifiquei como potenciais causadoras de problemas, devido às suas 

constantes conversas paralelas. Porém, apesar de ter ficado alerta, não queria 

tirar ilações precipitadas.  

 

“Para além deste aspeto, identifiquei que pelo menos três alunas 

mostraram muita disposição para interromper a aula, através de conversas 

paralelas que futuramente poderão colocar em causa o bom funcionamento da 

aula. Todavia, é importante realçar que isto não passou apenas de uma primeira 

impressão, que ao longo do período letivo poderá mudar de aspeto.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 1-2, setembro, 2018) 

 

 Já os restantes elementos da turma, mostravam alguma irrequietude, no 

entanto, considerei este comportamento natural, pois estes estavam a voltar à 

escola depois de uma grande interrupção letiva. 
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 Como o controlo da turma, sempre foi uma das minhas grandes 

preocupações, desde o primeiro dia de aulas, foquei-me em estabelecer um 

conjunto de regras e condutas, as quais, os alunos deveriam respeitar ao longo 

de todo o ano letivo. Em conformidade com Siedentop e Tannehill (2000) referem 

que o professor deverá definir um conjunto de regras e expetativas de 

comportamentos, porém, deverá ter o cuidado de justificar corretamente a sua 

existência para que possa haver uma aceitação positiva por parte dos alunos.  

 Nestas regras foi realçado, a pontualidade, a assiduidade, o uso do 

equipamento desportivo adequado, a restrição de acessórios como anéis, 

colares, brincos, relógios, foram abordadas ainda as regras da circulação no 

espaço do pavilhão, os cuidados a ter com a manutenção do material escolar, o 

respeito mútuo (alunos-alunos / professor – alunos) e ainda foram realçadas 

algumas regras de segurança, com a finalidade de zelar pelo bem-estar de todos.  

 Não obstante, sabia antemão que a postura com o qual transmitia estas 

regras, também eram essenciais para me atribuírem credibilidade. Apesar de ter 

criado uma imagem de uma professora com uma postura complacente, no 

primeiro dia de aulas, apresentei uma postura severa, pois estava a tentar 

esconder o nervosismo que naquela altura estava a sentir. Contudo, com o 

passar das aulas a minha postura passou a ser uma postura mais serena. 

 No decorrer das aulas, constatei que o grupo de alunas que inicialmente 

tinha identificado como possíveis fonte de problemas, afinal eram alunas 

empenhadas e participativas, desta forma, deitando por terra a primeira 

impressão. Porém, começavam a surgir comportamentos menos aceitáveis por 

parte do aluno X, quando este colocava a integridade física dos colegas em 

causa, quando se vitimizava e frisava que era vítima por parte dos elementos da 

sua equipa, equipa esta, escolhida pelo mesmo, sendo este o respetivo capitão. 

Imediatamente, transmiti esta informação ao PC e em conjunto definimos 

estratégias a adotar, com a finalidade de analisar a situação e intervir de forma 

adequada. Estas estratégias passaram por conversas individuais e em grupo 

com os alunos em causa. Contudo, como os problemas eram constantes, 

achamos por bem terminar com a equipa e distribuir os restantes elementos 

pelas outras equipas, de forma, muito considerada. 
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“…a solução mais correta que vou adotar é terminar com essa equipa e 

distribuir os elementos dessa equipa pelas outras equipas. Contudo, esta 

distribuição vai ser realizada de forma muito pensada, para que possa haver um 

equilíbrio entre as equipas, tal como, um bem-estar.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 19-20, outubro, 2018) 

 

 Assim que adotei esta solução, os comportamentos desviantes, deixaram 

de existir e terminei o primeiro período letivo sem grandes inquietações. 

 No entanto, com a chegada do segundo período letivo, senti uma grande 

agitação por parte dos alunos, onde os comportamentos desviantes voltaram em 

força e desta vez, existia mais de um aluno com este comportamento. Visto não 

entender o que estava a suceder, atribuí estes comportamentos à mudança de 

espaço interior para um espaço exterior, tal como, à interrupção letiva para às 

férias do natal.  

Nos primeiros dias, fui muito tolerante e esperei que os alunos se 

adaptassem às mudanças, porém os comportamentos só vinham a piorar e 

então dei por mim a refletir que teria que mudar a minha postura. Confesso que 

não estava à espera desta reviravolta e sentia-me profundamente magoada com 

os meus alunos, fazendo com que muitas vezes saísse das aulas triste e com 

lágrimas nos olhos. Visto que esta situação, estava a ir mais além do profissional, 

colocando em causa o meu bem-estar, a mudança de postura e o afastamento 

sentimental em relação aos alunos foi uma das soluções adotadas. 

 

“Outro aspeto importante que eu retiro desta aula, é que eu não posso 

apegar-me tanto aos meus alunos, pois assim, estarei constantemente a sofrer, 

tenho que pensar, que ao menos dei o meu melhor e com isto começar a 

amenizar este furacão de emoções.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 61-62, fevereiro, 2019) 

 

 Este furacão de emoções, ensinou-me que teria que variar a minha 

postura de aula para aula e de aluno para aluno, com a finalidade de adaptar-

me aos diferentes comportamentos e atitudes dos meus alunos. Aqui aprendi a 

ler o contexto e a definir qual a postura que mais se adequava. Esta solução, fez 
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novamente, com que os comportamentos desviantes diminuíssem, desta forma, 

obtendo novamente o controlo da turma.  

 Porém, é importante realçar que esporadicamente o aluno X, aluno este 

assinalado como um aluno com perturbações no comportamento, de vez 

enquanto, tentava colocar o bom funcionamento da aula em causa. E apesar, de 

ter tentado diversas estratégias com o aluno, cheguei a conclusão, que este 

carecia de uma orientação psicológica, o qual, infelizmente o mesmo insiste em 

participar ocasionalmente.  

 

“Visto que é um aluno que provoca confusões contantes com os colegas 

e como já tentei diversas soluções com o mesmo, como: mudar de grupo, colocar 

a desempenhar o papel de árbitro, ser capitão de equipa, dar atenção a ele e até 

não dar atenção ao aluno, este continua a ter comportamentos desviantes, 

deixando-me sem margem de manobra. É notório que este aluno, precisa 

urgentemente de um acompanhamento psicológico, ao qual, apesar do mesmo 

estar devidamente identificado, o aluno persiste em não ir a estas consultas, o 

que no meu entender, o ajudaria a ponderar o seu comportamento.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 70, março, 2019) 

 

 O terceiro período, ocorreu sem grandes oscilações, terminando assim o 

ano letivo da melhor forma possível.  

3.3.2. Dificuldades: Gestão do tempo e as transições dos 

exercícios  

Uma vez estabelecidas as condutas e regras que os alunos deveriam 

cumprir, passei pela árdua tarefa do controlo da gestão do tempo. A gestão do 

tempo foi sempre uma tarefa, na qual, senti dificuldades, pois quando estava a 

lecionar, parecia que o tempo “voava” e quando dava por mim, já deveria ter 

terminado a aula. As aulas de 45 minutos, representaram um grande desafio, 

pois planeava muitos exercícios para o pouco tempo que tinha disponível. 

 Contudo, depois de algumas tentativas falhadas de concretizar o plano de 

aula, tive que pensar seriamente em diminuir o número de exercícios e deixar 

mais tempo para a prática, para que os alunos tivessem tempo para repetir 
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diversas vezes o gesto técnico e com isto, potenciar o processo de 

aprendizagem. Pois, de acordo com Rink (1985), o professor deverá ser capaz 

de reduzir o tempo em tarefas organizacionais e apelar a um aumento do tempo 

de exercitação. 

 No entanto, esta solução não foi o suficiente, pois o problema da gestão 

do tempo continuava. Foi então, que nas preparações para as aulas, tive a ideia 

de escrever no dorso da mão, o tempo destinado para cada exercício e quando 

deveria de terminar. Esta estratégia aliada a redução dos exercícios, fez com 

que, conseguisse terminar as aulas no tempo estipulado. 

 

“… consegui terminar com sucesso a aula pelo menos 5 minutos mais 

cedo, pois recorri a uma estratégia de apontar a hora no dorso da mão…Visto 

que estratégia resultou, optarei por utilizá-la nas restantes aulas, com o intuito 

de gerir bem o tempo de aula”. 

(Excerto da reflexão da aula nº 9, outubro, 2018) 

  

 Durante algum tempo, utilizei essa estratégia, fazendo com que acabasse 

por interiorizar quando deveria terminar um exercício e passar para outro e 

quando deveria terminar a aula, assim deixando de precisar de escrever no dorso 

na mão. Não obstante, foi crucial manter o mesmo esquema de aula, atribuindo 

sempre o mesmo tempo para cada exercício e com isto, no final do primeiro 

período já tinha esta questão do tempo resolvida. 

 Assim que resolvi esta dificuldade, deparei-me logo de seguida com outra 

dificuldade, que consistia em transições de exercícios muito demoradas. 

Inicialmente este aspeto, era muito compreensivo, pois os alunos estavam a 

adaptar-se à organização da nova professora. Porém, o problema, persistia e 

então através de uma nova análise dos planos realizados, constatei que os meus 

exercícios não tinham uma progressão lógica de aprendizagem, fazendo com 

que os alunos tivessem que se adaptar constantemente a um novo exercício, ou 

seja, estava a colocar implicitamente a aprendizagem dos alunos em causa.  

 

“…encontrei uma solução eficaz, que consiste em não fazer exercícios 

muito diferentes um dos outros, pois para além de poupar tempo na transição, 

também permito que os alunos potenciem o processo de aprendizagem, pois 
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assim, já existe uma progressão lógica e estruturada de aprendizagem, da qual, 

facilita a passagem do nível de desempenho atual para outro nível mais 

avançado.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 19-20, outubro, 2018) 

 

 Pois segundo Mesquita (1997), o plano de aula deverá passar do simples 

para o complexo, do fácil para o difícil, tal como, do desconhecido para o 

conhecido, para que seja possível potenciar o processo de aprendizagem do 

aluno. 

Desta forma, como solução a este problema, adotei e implementei 

exercícios com uma progressão lógica de aprendizagem, tal como, quando tinha 

que mudar para o exercício seguinte, fazia questão de mudar os exercícios de 

forma faseada, ou seja, de grupo para grupo, assim obtinha a atenção plena dos 

elementos de cada grupo, potenciando o processo de compreensão.  

 

“Na transição de um exercício para outro, achei pertinente mudar o 

exercício de equipa para equipa, para não ter que chamar todos os alunos para 

um campo e depois mandá-los para onde estavam. Decidi agir assim, pois deste 

modo tinha a oportunidade de que todos vissem e ouvissem aquilo que era 

pretendido. No meu ponto de vista esta é a maneira mais adequada e mais eficaz 

de fazer uma transição, pois assim, os alunos estão mais tempo em 

empenhamento motor.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 13-14, outubro, 2018) 

 

 Já os jogos realizados no final da aula, seguia sempre a mesma ordem de 

jogo, fazendo com que o primeiro jogo fosse disputado entre os The Flip Flop e 

os Tarolas, o segundo jogo era novamente os The Flip Flop contra os Caricas, 

já o último jogo era os Caricas contra os Tarolas, deste modo, fazendo com que 

o processo de transição pudesse ser mais rápido.  

 Todavia, apesar destas inúmeras soluções, no segundo período devido 

aos comportamentos desviantes que naquela altura prevaleciam, tive que 

implementar outra solução, que consistiu em pedir aos alunos de cada grupo que 

colocassem todas as bolas junto a mim, para que estes pudessem reunir 

rapidamente e passar para o exercício seguinte. 
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“pedi aos alunos para colocarem as bolas de baixo do braço, mas, no 

entanto, metade não respeitou e quando terminei a aula, alguns alunos 

continuavam a rematar a bola contra a baliza… Desta forma, decidi falar 

novamente com o PC e este recomendou que quando eu instruísse mandasse 

colocar todas as bolas junto a mim, para que estes pudessem estar mais 

atentos.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 42, janeiro, 2019) 

  

Para chegar a este conjunto de soluções, foi necessário refletir e analisar 

todo o meu processo de lecionamento, como o comportamento dos alunos, para 

que pudesse resolver esta questão.  

3.3.3 Dificuldades: Aprender a lecionar para uma aluna com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

 Ao longo da minha formação como professora de EF, tive a oportunidade 

de realizar a licenciatura na Universidade da Madeira (UMa) e o mestrado na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Esta mudança de 

instituição, ocorreu com o intuito de conhecer diferentes realidades e enriquecer 

a minha formação. Não obstante, esta minha decisão, fez com que perdesse 

alguns conteúdos importantes, pois na licenciatura na UMa não abordamos o 

tema das NEE, dado que, apenas é abordado posteriormente no mestrado. Já a 

FADEUP a sua licenciatura aborda as NEE e o mestrado aborda as NEE, apenas 

no 2º ano de mestrado e como o 2º ano fui estagiar na Ilha da Madeira, não pude 

acompanhar este conteúdo de perto. 

 Quando descobri que na minha turma existia uma aluna identificada com 

NEE, senti-me perdida e dei a conhecer ao PC esta situação, com a finalidade 

de arranjar um conjunto de estratégias e ferramentas que me pudessem ajudar 

a atuar no processo de integração e inclusão da aluna na turma e nos exercícios. 

 Apesar da aluna, estar apenas diagnosticada com perturbações na 

linguagem e fala com incidências na perturbação da aprendizagem específica 

(dislexia e disortografia), esta apresentava muita dificuldade em executar e 

entender determinados gestos técnicos básicos, como o passe na modalidade 
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de voleibol. Deparando-me com esta situação e o facto de ter que lidar ao mesmo 

tempo com outros 23 alunos, confesso que fiquei apavorada. 

 Para combater este receio inicial, consultei diversos documentos que 

explicassem em que consistia, o conceito das NEE, trocava ideias com o PC 

sobre que tipo de avaliação que a aluna estava sujeita e como poderia fazer com 

que a mesma tivesse a mesma oportunidade de aprendizagem que os outros 

seus colegas.  

 De acordo com Almeida, Leandro, & Batista (2015, p.210), o ano de 

estágio está “repleto de desafios, dúvidas, incertezas e dificuldades, estes são 

elementos que concorrem para a aprendizagem efetiva do estudante estagiário 

e, consequentemente, do caminho em direção à aquisição de competências que 

lhes permita almejar ser bons profissionais”. 

 Inicialmente certificava-me que estava com a aluna mais tempo do que os 

restantes alunos, para que pudesse ensinar e explicar, como por exemplo, os 

critérios de sucesso do passe de voleibol, contudo, fui por etapas, primeiro o 

mais importante era que a aluna não fugisse da bola, depois que colocasse as 

mãos em posição para passar / receber e pouco a pouco ia aumentando o nível 

de complexidade, pois o meu objetivo é que esta não desviasse o olhar da bola 

e mantivesse as mãos ligeiramente à cima da cabeça, para que esta tivesse 

oportunidade de tocar a bola.  

Contudo o meu tempo com a aluna era muito limitado, pois os outros 

alunos também careciam de atenção. Foi então que a aluna foi introduzida numa 

equipa, onde os colegas a ajudavam a cumprir com os objetivos que tinha 

proposto para a aluna. Esta ajuda dos colegas, para mim, foi fundamental, para 

que aluna pudesse obter sucesso.  

 

“É de realçar que o capitão da equipa The Flip Flop, integrou na plenitude 

a aluna com necessidades especiais, e o seu comportamento / atitude fez com 

que todos os elementos da sua equipa ajudassem a aluna a conseguir atingir 

aquilo que era pretendido. Ver este tipo de integração, encheu o meu coração 

de alegria, pois era sinal que tinha feito uma ótima escolha para a aluna, 

possibilitando que a sua aprendizagem na aula fosse mais rica.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 21 e 22, novembro, 2018) 
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De acordo com Nielsen (1999, p.23), “os educadores têm vindo a 

descobrir que, na maior parte dos casos, o facto de os alunos com NEE estarem 

colocados em meios educativos inclusivos lhes proporciona a oportunidade de 

interagir com outros indivíduos, o que resulta numa melhor preparação para a 

vida em sociedade.”  

Apesar de ter encontrado uma solução viável, continuei e procurei ganhar 

mais conhecimentos nesta área, onde tive oportunidade de assistir a várias 

palestras NEE, li o livro da “Educação Inclusiva: Desafios, IDEA`S e Boas 

Práticas” da autora Maria Gonçalves, que me ajudou a entender os vários 

decretos de lei: como o decreto lei nº319 / 91, que foi revogado pelo decreto lei 

nº 3 de 2008 e que recentemente foi revogado novamente pelo decreto lei nº 54 

/ 2018. Leis estas, importantes para entender o processo da educação inclusiva 

no meio escolar.  

Contudo, não estava devidamente satisfeita e decidi que a minha 

investigação – ação deveria abordar este tema com a finalidade de aprofundar e 

melhorar o meu entendimento deste tema através da oportunidade de analisar 

as dificuldades de outros professores de EF em integrar os alunos com NEE, tal 

como, averiguar, as estratégias utilizadas para potenciar a integração destes 

alunos. Essa investigação, está na patente área 3 devidamente explícita.  

Com isto, aprendi que o professor tem que estar preparado para as 

diversas necessidades. “Somos nós que vamos ter que (re) pensar e fazer 

diferente, aprender com isso, com os erros e com os acertos, e recomeçar. Como 

vamos ter de fazer com todas as dificuldades que inevitavelmente forem 

surgindo, tal como, fazemos com os bifes: sabemos que é impossível comer um 

bife inteiro, de uma vez só; temos de o partir aos bocadinhos, e depois ir 

mastigando e resolvendo um bocadinho de cada vez” (Gonçalves, 2018, p.51). 

3.3.4 Potencialidades: Organização da aula 

 Assim que entrei no ensino superior, surgiu a necessidade de organizar 

os meus métodos de estudo, para que pudesse obter sucesso. Desta forma, foi 

fundamental, arranjar um conjunto de estratégias que permitissem cumprir com 

todos os prazos pré-estabelecidos. Esta estratégia consistiu em uma 

organização rigorosa do tempo livre que possuía, onde incutia o tempo para 
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estudar, o tempo para realizar trabalhos, bem como, o tempo de lazer. Esta 

organização apresentou ser uma mais-valia no estágio profissional, pois sempre 

que ia lecionar, tinha o cuidado de preparar-me antes, com a finalidade de 

realizar alterações de última hora no plano de aula ou antever possíveis 

situações que poderiam ocorrer como prováveis questões dos alunos. 

 Esta organização, permitiu que eu lecionasse as minhas aulas de forma 

convicta, pois sabia exatamente para onde deveria observar, quais os feedbacks 

predominantes, o que deveria transmitir e assim potenciando uma imagem de 

segurança perante os alunos. 

 O (Decreto Lei nº 22 / 2014, p. 1286), reforça a “ideia de que é a 

organização e gestão do ensino e o sucesso educativo constituem o núcleo 

central da atividade docente.” 

Claro, que houve aulas, em que imprevistos ocorreram, mas o simples 

facto de prever o que poderia acontecer, fez com que mentalmente possuísse 

um conjunto de estratégias que poderia adotar. Não obstante, nem todas as 

soluções foram eficientes, mas através destas experiências, fizeram com que 

refletisse nestas questões e encontrasse outras estratégias mais apropriadas. 

Contudo, esta organização, permitiu que a maioria das decisões fossem bem 

conseguidas.  

 Para além da minha minuciosa organização para o processo de 

lecionação, também tinha o cuidado de preparar-me e organizar possíveis 

dúvidas que pudessem ser esclarecidas nas reuniões do núcleo de estágio, com 

o intuito, de agir sempre da forma mais adequada perante as questões 

colocadas. Já as reuniões do conselho de grupo de EF e do conselho 

pedagógico, procurava entender em que consistiam, com o intuito de poder estar 

dentro dos assuntos abordados, tal como, poder tirar ilações corretas nas 

reflexões realizadas. Acredito, que esta organização antecipada, foi um dos 

fatores, para o sucesso do meu estágio profissional.  

3.3.5 Potencialidades: Questionamento aos alunos 

 Ao longo do meu leccionamento, deparei-me com uma qualidade a qual, 

apenas a descobri na prática do estágio curricular. Esta qualidade consistia em 

realizar o questionamento aos alunos no início das aulas, tal como, no final, onde 
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perguntava aos alunos, quais os conteúdos que já tínhamos abordado e quais 

eram os critérios de sucesso para a sua realização. Os alunos utilizavam muitas 

vezes o recurso da demonstração com a finalidade de colmatar uma melhor 

reposta. Este tipo de atuação junto aos alunos, permitia que os mesmos 

relembrassem e compreendessem a matéria. 

 

“Quando cheguei ao final desta aula, senti uma enorme satisfação, pois 

os alunos fizeram com eficiência aquilo que foi pedido, no entanto, o que me deu 

mais prazer, foi no final da aula questionar os mesmos sobre aquilo que tínhamos 

lecionado e estes responderem com eficácia e entusiasmo às minhas perguntas. 

Este fator fez-me ver que os meus alunos estavam realmente a aprender, pois 

não só o demonstraram na prática, como nas questões colocadas.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 12, outubro, 2018) 

 

 Segundo Rosado e Mesquita (2015, p.100-101), “A colocação de 

questões aos alunos pode servir diversos objetivos educativos, concretizando-

se, ainda que com pesos e formas diferenciados, no âmbito, de diversos modelos 

e métodos de ensino. A sua importância pedagógica deve ser objeto de reflexão 

por parte dos professores e dos treinadores, devendo-se, paralelamente, 

analisar os critérios de utilização de método que tornem a sua utilização o mais 

eficaz possível no processo de ensino-aprendizagem, refletindo-se sobre os 

critérios e contextos da sua utilização.” 

 Contudo, estou ciente, que esta necessidade de implementar o 

questionamento em todas as aulas, deveu-se à preocupação de constatar se os 

alunos estavam realmente a aprender e através do questionamento poderia 

detetar se estava a lecionar corretamente ou se teria que mudar a minha 

explicação ou demonstração sobre o conteúdo abordado. Esta estratégia 

permitiu ainda que os alunos pudessem esclarecer as suas dúvidas, pois assim 

que é introduzida uma nova matéria ou novas tarefas motoras é necessário 

verificar se os alunos compreenderam a informação transmitida. (Rosado & 

Mesquita, 2015). 
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 Esta prática decorrente, permitiu apurar quais os alunos que estavam 

interessados nas aulas, tal como, aqueles que não estavam. E ao identificar os 

alunos que estavam mais dispersos, por vezes, realizava perguntas, para que 

estes pudessem despertar o seu interesse pela aula, através do elogio de uma 

resposta correta. “Esse elogio favorece atitudes positivas face ao 

questionamento e facilita, por modelação, o comportamento do grupo 

relativamente a esse tipo de comportamento.” (Rosado & Mesquita, 2015, p 107). 

Para além deste fator, esta ferramenta permitiu obter dados para a avaliação 

contínua.  

3.4 Modelos de ensino 

 Durante o meu primeiro ano no mestrado em ensino, foi devidamente 

explicitado cada modelo e as suas respetivas caraterísticas. Neste processo de 

aprendizagem o modelo de educação desportiva (MED) foi um dos modelos que 

chamou particularmente a minha atenção, pois muito aproximava o ensino da 

modalidade à situação real de jogo, existindo as épocas desportivas, a 

competição formal, filiação, festividade, registo estatístico e o evento culminante 

(Rosado & Mesquita, 2015). 

 Deste modo, uma vez no estágio e depois de analisar quais as 

modalidades que teria de abordar, decidi que iria colocar em prática o MED na 

modalidade de voleibol, badminton, basquetebol e futebol, que correspondiam 

efetivamente ao primeiro e segundo período. A aplicação do modelo, 

representou uma tarefa árdua, onde comecei a constatar que muitas coisas 

resultavam, porém também muitas delas não resultavam e perante este dilema 

tive que ponderar e analisar outros modelos como o modelo de abordagem 

progressiva ao jogo, o modelo desenvolvimental e até mesmo o modelo de 

instrução direta, optando por uma abordagem híbrida, mais adequado ao 

contexto e aos alunos. 

 Na modalidade de voleibol, houve um maior destacamento para o modelo 

progressivo ao jogo, principalmente as respetivas etapas de aprendizagem e as 

adaptações ao regulamento, a área de jogo, o número de jogadores por campo, 

o material, colocando uma rede de badminton em vez da rede de voleibol, tal 
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como, posteriormente, introduzindo bolas mais pesadas (Rosado & Mesquita, 

2015). 

 

“No que se refere ao jogo 1x1, tive que adaptar a rede de voleibol para 

uma rede de badminton, com a finalidade de ir ao encontro das necessidades 

dos alunos” 

(Excerto da reflexão da aula nº 4 e 5, setembro, 2018) 

  

 Já na modalidade de badminton, utilizei algumas componentes existiu um 

maior destacamento para o modelo desenvolvimental, onde houve uma 

progressão do conteúdo abordado passando do mais simples para o mais 

complexo.  

Nas modalidades de basquetebol e futebol, o modelo predominante foi o 

MED, do qual, fizeram parte as épocas desportivas, e a variedade de papéis, 

onde os papéis que predominaram foram a de jogador, árbitro e com menos 

afinco o de claque. Apesar da pouca adesão da claque, decidi continuar com 

este papel, pelo simples facto dos poucos alunos que assumiam este papel, o 

faziam com muito entusiamo e dedicação e não queria que os mesmos 

desmotivassem. A autonomia, também foi uma vertente muito trabalhada no 

MED, no qual cada equipa tinha a autonomia de escolher qual o aquecimento 

que gostariam de executar na aula.  

 

“O aquecimento, foi escolhido pela equipa dos The Flip Flop, atribuindo-

os assim mais autonomia, no entanto, para estes poderem chegar a uma decisão 

final, estes têm que reunir em grupo e decidir em conjunto aquilo que 

ambicionam realizar. Desta forma, dando a oportunidade de os alunos 

escolherem atividades que façam parte da sua aprendizagem.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 67, março, 2019) 

 

 Já no terceiro período, com a modalidade de ginástica e râguebi, decidi 

dar novamente ênfase a outro modelo e desta vez, dei uma maior relevância ao 

modelo de instrução direta (MID). Escolhi este modelo, pelo simples facto das 

modalidades apresentadas, serem complexas e exigirem uma atenção maior por 

parte do professor e tendo por base esta ideia o MID centra “o professor a 
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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” (Rosado & Mesquita, 2015, p.48). 

 

“Para a modalidade de ginástica baseei-me no modelo MID, pois a 

ginástica é uma disciplina que precisa de uma supervisão constante, deste 

modo, sendo eu a tomar todas as decisões. Não obstante, perante as 

caraterísticas da turma e o contexto, chego à conclusão que foi a decisão mais 

acertada, pois assim, estou zelando pela sua aprendizagem e acima de tudo pela 

sua segurança.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 82 e 83, maio, 2019) 

 

 Em suma, posso referir que a construção de uma abordagem híbrida foi 

fundamental uma vez que pude adaptar os vários modelos às caraterísticas e 

necessidades dos alunos, com a finalidade de criar aulas que potencializassem 

devidamente a aprendizagem dos alunos. Contudo é necessário realçar que a 

aplicação destes modelos, no meu ponto de vista, não foi de todo bem 

implementada, muito devido à falta de experiência e prática nesta vertente, no 

entanto, consegui obter um conjunto de vivências e conhecimentos, que 

certamente irão ajudar-me posteriormente na elaboração de uma melhor 

lecionação. 

3.5 Avaliação  

“A avaliação pretende acompanhar o progresso do aluno, ao longo do 

seu percurso de aprendizagem, identificando o que já foi conseguido e o que 

está a levantar dificuldades, procurando encontrar as melhores soluções” 

(Ribeiro, 1997, p.75) 

 

 Durante o estágio profissional, para que fosse possível realizar uma 

avaliação justa e coerente, no início de cada modalidade, era realizado a 

avaliação diagnóstica (AD), avaliação esta, que permitia analisar qual o nível em 

que cada aluno se encontrava, com o propósito de definir um conjunto de 

objetivos adequados à caraterística da turma.  
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 Mendes (2010, p.23) refere que na AD “são analisados os conhecimentos 

prévios de determinados conteúdos, de maneira que o aluno só poderá passar 

para os seguintes níveis de aprendizagem se já detém o conhecimento do nível 

em que se encontra; tem por finalidade detetar o ponto do qual parte o 

conhecimento do estudante e estabelecer as necessidades prévias desta 

aprendizagem.” 

 Esta avaliação inicialmente foi muito difícil de aplicar, pois não sabia ao 

certo quem era quem e para resolver esta questão fiz uma ficha de AD com as 

respetivas fotos dos alunos, para que pudesse facilitar este processo avaliativo. 

Contudo, existiam fotos que estavam desatualizadas e perante este problema a 

solução mais indicada foi chamar esses mesmos alunos, para que os pudesse 

identificar. Não obstante, uma vez conhecendo os alunos, este processo tornou-

se muito mais fácil de executar no período seguinte. 

 Ainda nesta avaliação, para facilitar o processo de observação, foi 

importante definir os critérios de êxito de cada conteúdo do qual iria abordar, com 

a finalidade de olhar para a performance dos alunos com objetividade.  

A avaliação formativa (AF), permitiu constatar o que estava a resultar na 

lecionação e aquilo que não estava e quais as adaptações que eram necessárias 

realizar. Como foi o caso dos conteúdos do remate e do bloqueio da modalidade 

de badminton, onde depois de observar que seriam objetivos inatingíveis, optei 

por retirar da avaliação sumativa. 

Com isto, é possível apurar, que a AF foi fundamental na medida que 

permitiu traçar objetivos mais realistas com a finalidade de garantir o sucesso de 

todos os alunos, tal como, forneceu a oportunidade de melhorar a lecionação de 

outros conteúdos e ainda obter uma melhor performance por parte dos alunos. 

De acordo com Mendes (2010, p.24), “A avaliação formativa é aquela que tem o 

propósito de melhorar algo enquanto o processo ainda não foi concluído”. 

Já a avaliação sumativa (AS), foi uma avaliação que para mim inicialmente 

foi muito angustiante de realizar, pois o receio de não atribuir corretamente uma 

nota ajustada às caraterísticas dos alunos, era uma constante. Contudo, devo 

confessar que a AF ajudou, pois sabia ao certo quem tinha ou não evoluído. Para 

além deste fator, o simples facto de a escola fornecer uma grelha de avaliação, 

com as fórmulas já devidamente explícitas, fez com que a margem de erro fosse 

mínima.  
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Segundo Sacristán e Gómez (cit. Mendes, 2010, p.24) a AS “pode-se 

diagnosticar com o fim de determinar o estado final de um aluno/a depois de um 

tempo de aprendizagem, do desenvolvimento da matéria ou de uma unidade 

didática”. 

Neste caso, a AS serviu como uma ferramenta de classificação 

quantitativa, que permitiu constar quanto é que o aluno aprendeu, de acordo com 

a sua prestação, ao longo das aulas. 

Neste processo de avaliação tive que ter atenção ao domínio atitudinal, 

que fazia jus a responsabilidade, empenho, participação, autonomia, respeito e 

cooperação do aluno.  

O domínio cognitivo estava explícito o resultado dos testes e dos trabalhos 

de grupo. Nos testes foram utilizadas perguntas de verdadeiro e falso e ainda 

perguntas de resposta curta, já os trabalhos de grupo os alunos tinham que 

referir os objetivos, as regras principais e ainda mencionar a sinalética utilizada 

nas modalidades propostas. 

No domínio psicomotor estava presente o trabalho na aula, 

empenhamento motor, provas físicas de cada modalidade e ainda a aptidão 

física. Nas provas físicas era tido em conta a prestação do aluno em cada 

conteúdo abordado e na aptidão física era implementando o programa do 

fitnessgram, onde de acordo com a aprovação do grupo de EF era avaliado 

especificamente a aptidão aeróbia com o teste do vaivém, a força explosiva com 

o teste da impulsão horizontal e a força e resistência muscular no teste dos 

abominais. Para além destes três testes, também era efetuado o IMC, onde era 

registado o peso e altura dos alunos. Desta forma, através da soma destes três 

domínios obtinha a nota final. 

Este momento de atribuição de notas não possibilitava apenas constatar 

se os alunos tinham ou não alcançado os objetivos propostos, bem como, 

permitia refletir sobre a qualidade da minha lecionação. 

3.6 Reflexão 

 “O estágio profissional é uma unidade curricular que pretende dotar e 

capacitar o futuro professor de Educação Física de ferramentas que o auxiliem 
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a desenvolver uma competência baseada na experiência refletida e com 

significado”  

(Batista & Queirós, 2015, p.41) 

 

Ruivo e Cunha (cit. Batista & Queirós, 2015, pp.40-41) aludem que “o 

professor deve ser formado durante a formação inicial para ter a capacidade de 

adaptação aos ventos de mudanças científica, tecnológica social e cultural, que 

ocorram a um ritmo exponencial, por forma a não comprometer a inovação e a 

renovação desejadas, e consideradas condições indispensáveis à melhoria da 

qualidade do ensino e da eficácia organizacional das escolas”.  

A minha ação e as mudanças de estratégias realizadas no processo de 

lecionação, muito dependeu das reflexões executadas, pois através destas, 

permitiram constatar o que correu mal e o que poderia melhorar, deste modo, 

definindo um conjunto de soluções possíveis, para tornar as minhas aulas mais 

atrativas e acima de tudo que potencializassem o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

“Com base nesta experiência, as próximas aulas, serão pensadas e 

executadas de forma diferente, com a finalidade de melhorar o empenhamento 

motor dos alunos. Para isto, irei redefinir os grupos, e não deixar os alunos 

escolherem, assim terei o cuidado de os colocar corretamente conforme o peso 

e a altura, tal como, separarei os alunos mais agitados por outros grupos com a 

finalidade de ter uma aula menos na base da brincadeira e mais controlada.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 77-78, abril, 2019) 

 

Sem estas reflexões, seria impossível melhorar o ensino e proceder de 

forma coerente na aprendizagem dos alunos, pois de acordo com Oliveira e 

Serrazina (2002, pp.29-42) “há necessidade de o redefinir de forma a clarificar o 

seu sentido e o entendimento que dele fazemos”. 

VanManen (cit. Oliveira & Serrazina, 2002), indica que o processo 

reflexivo possui três níveis. No primeiro nível está presente o técnico, onde é 

aplicado todo o conhecimento educacional. No segundo nível está patente o 

prático, no qual são tidos em conta os valores e as consequências das suas 

ações. Por último, está o nível crítico ou emancipatório, dando ênfase a questões 
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éticas, sociais e políticas, que poderão ou não limitar o professor nas suas ações 

futuras. 

É importante referir que neste processo reflexivo, pude entender quais 

eram as minhas principais dificuldades, bem como, as minhas principais 

potencialidades sentidas durante o processo de estágio onde delineava um 

conjunto de estratégias / soluções para resolver as dificuldades sentidas, 

soluções estas que por vezes não eram as mais indicadas o que provocava um 

ato reflexivo mais aprofundando.  

Nestas minhas reflexões, tinha sempre por hábito refletir de exercício para 

exercício, mas conforme a experiência, comecei a focar-me apenas nos 

acontecimentos que eu considerava serem os mais relevantes e que 

posteriormente necessitariam de alguma retificação. Não obstante, no processo 

reflexivo, não mencionava apenas as minhas dificuldades, como também as 

minhas potencialidades, detetando aquilo que correu bem, para que pudesse 

melhorar e continuar a implementar na sala de aula.  

 

“De um modo geral, esta aula teve um sabor agridoce, por um lado a 

minha intervenção como professora melhorou, contudo, o exercício planeado 

não foi bem conseguido, pois os alunos estavam à espera de um exercício mais 

dinâmico. Desta forma, em uma próxima aula, tentarei construir um conjunto de 

exercícios mais dinâmicos e mais competitivos, com a finalidade de que os 

alunos se mantenham sempre motivados.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 42, janeiro, 2019) 

 

Segundo Batista e Queirós (2015, p.39) “não se pode conceber um 

professor que não se questione sobre as razões subjacentes às suas decisões 

educativas”. 
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Área 2: Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

Conforme as normas orientadoras do estágio profissional da FADEUP, o 

estudante estagiário deverá integrar-se na comunidade escolar, com o intuito de 

melhorar o conhecimento das condições locais, tal como, estabelecer uma 

relação educativa explorando as ligações existentes entre a escola e o seu meio.  

Uma vez consultando as normas orientadoras e o respetivo regulamento 

de estágio, tive o cuidado de cumprir com as tarefas mencionadas, com o intuito 

de garantir uma participação ativa na comunidade escolar. 

Deste modo, ao longo do ano letivo 2018 / 2019 tive a oportunidade de 

colaborar em algumas atividades desportivas, realizadas pelo grupo de EF do 

Desporto Escolar, em conjunto com os alunos do curso Técnico de Apoio a 

Gestão Desportiva e o curso Técnico de Desporto, tal como, o núcleo de estágio 

da UMa e da FADEUP. Esta colaboração permitiu entender um pouco mais sobre 

os procedimentos das atividades realizadas na escola, tal como, conhecer outros 

docentes e alunos de outros ciclos de ensino, permitindo assim, estabelecer um 

sentimento de companheirismo e confiança mútua.  

Nesta área, abordarei ainda a ação de formação - geocaching e a 

atividade do geocaching adaptado a uma Caça ao Tesouro, atividades estas 

realizadas pelo núcleo de estágio da FADEUP, onde mencionarei todo o 

procedimento ocorrido, até o momento da implementação.  

Apresentarei ainda as reuniões assistidas no conselho de grupo de 

educação física, no conselho pedagógico e ainda as reuniões do núcleo de 

estágio, as quais permitiram entender um pouco mais sobre o funcionamento da 

escola e o papel do docente, pois o mesmo não se restringe apenas ao ato da 

lecionação, existem outras tarefas que embora implícitas, também são da 

responsabilidade do docente. 

E por último darei a conhecer a minha experiência em outro ciclo de 

ensino, mais concretamente o 12º ano. Passagem curta, mas muito rica nas 

ilações e experiência obtidas. 
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3.7 Atividades Desportivas 

3.7.1 Corta Mato Escolar 

O Corta Mato Escolar da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto 

da Silva, foi realizado no dia 20 de novembro de 2018 no Parque Santa Luzia. 

Nesta atividade estiveram presentes cerca de 200 alunos, desde os ensinos 

básicos e secundários.  

A atividade foi planeada por alguns professores de Educação Física, 

responsáveis pela lecionação do curso Técnico de Desporto. Um dia antes da 

atividade, foram distribuídos via e-mail os papéis que os restantes professores 

de EF iriam adotar.  

Na manhã no dia da atividade pelas 8h00, alguns professores, ficaram 

confinados ao acompanhamento dos alunos até o Parque Santa Luzia, onde iria 

ser realizado o corta-mato escolar. Contudo, também foi dada a opção aos 

alunos mais velhos de irem ter ao local da atividade por volta das 8h30.  

Uma vez no Parque, os professores reuniram-se, sendo que uns 

colocavam as fitas do trajeto com os alunos do curso Técnico de Desporto, 

enquanto outros faziam a chamada dos alunos por sexo e por escalão. Aqui foi 

dada a oportunidade dos alunos que não estavam inscritos de se inscreverem. 

Assim que terminaram a chamada, foi possível constatar que naquele ano em 

específico o número de participantes tinha diminuído drasticamente. Este fator 

foi associado, ao simples facto, do adiamento desta atividade, aproximando-se 

assim dos testes dos alunos. Para um próximo corta-mato, foi referido que este 

teria que acontecer mais no início do período, para que pudesse haver mais 

participantes. 

Para iniciar a atividade, os professores responsáveis pelo reconhecimento 

do percurso, guiaram os novos alunos da escola a conhecerem o trajeto, para 

que estes soubessem exatamente que caminho percorrer na hora da prova. 

Enquanto havia este reconhecimento, os restantes professores, dirigiram-se 

para as suas funções, para que a atividade pudesse iniciar. Estas funções 

passavam pelo controlo da partida e dos dorsais, reportagem fotográfica, 

controlo das mangas, entrada da meta, meta, mesa de classificações e 

marcação das mangas.  
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O meu papel nesta atividade, consistia inicialmente em acompanhar os 

alunos no percurso de ida e volta para o Parque Santa Luzia e depois para a 

Escola, tal como, pela partida e pelos dorsais de cada participante. Contudo, fiz 

mais do que aquilo que estava inicialmente proposto, pois para além de 

acompanhar os alunos no percurso de ida e volta para a Escola, também fiquei 

responsável por realizar a chamada dos alunos do ano 2003. E apesar de 

inicialmente estar destacada pelas funções da partida e dos dorsais, à última da 

hora, foi-me atribuído outro papel, que consistiu no controlo de uma das mangas 

da prova, com a finalidade de apontar o número dos dorsais dos alunos, e 

controlar quantas voltas os mesmos ainda tinham que realizar antes de entrar na 

reta final. Para além deste aspeto, quando terminou a prova, fiquei encarregue 

ainda por entregar as medalhas do pódio aos benjamins femininos. Já depois da 

entrega de prémios e do encerramento da atividade, acompanhei novamente os 

alunos que tinham que ir a pé até o recinto escolar. 

 Este dia, foi um dia de muita aprendizagem, onde apesar de não estar 

envolvida desde o planeamento, no dia soube assumir e adaptar-me às tarefas 

que me foram definidas, onde abracei com muito empenho, dedicação e 

responsabilidade cada tarefa, dando sempre o máximo de mim, para que todas 

as tarefas fossem bem concretizadas.  

 Refletindo sobre a realização desta atividade, no meu ponto de vista, 

apesar do melhoramento do local da prova por já não ser realizado na Escola, 

mas sim num Parque, penso que o local poderia ser ainda melhor. Pois sendo 

uma atividade que se carateriza por corta-mato, na verdade aquilo que 

aconteceu foi uma outra prova de atletismo. Desta forma, aproveitando que a 

Ilha da Madeira possui diversos percursos pedonais onde é possível realizar uma 

prova com estas caraterísticas, com certeza era a melhor opção. Porém, tenho 

também a plena noção que esta mudança, envolveria problemas de logísticas 

de transporte, mas também originaria mais participantes. Outra das mudanças 

que eu realizaria, era o dia da atividade realizar-se logo no início do período 

escolar com a finalidade de haver mais participantes. Já a última alteração que 

adotaria, consistia na obrigatoriedade de uma reunião com todos os docentes de 

EF uns dias antes da atividade, com a finalidade de esclarecer cada papel 

atribuído, tal como, o funcionamento da prova o que evitaria no dia da prova 

alguns problemas desnecessários.  
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Figura 1. Corta-Mato Escolar 

3.7.2 Os Torneios 

 No início do ano letivo 2018 / 2019, o grupo de Educação Física do 

Desporto Escolar construiu um plano anual com um conjunto de modalidades 

desportivas, com o desígnio de implementar práticas e hábitos desportivos nos 

alunos.  

 Estes torneios ocorreram pelo menos uma vez por mês, realizando-se em 

diferentes dias da semana, com o objetivo de dar a oportunidade a todos os 

alunos de participarem nestes eventos desportivos.  

 Os responsáveis por organizar estas atividades desportivas, consistiram 

no grupo de EF do Desporto Escolar e ainda os alunos do curso Técnico de 

Apoio à Gestão Desportiva e o curso Técnico de Desporto. 

 Dos vários torneios existentes, participei nos torneios nos quais os meus 

alunos participaram, como: o torneio de duplas de voleibol de pavilhão, andebol, 

basquetebol, futsal eliminatórias, voleibol e as finais do torneio de futsal. 

 Ao contrário de outras turmas, a minha turma era uma turma muito pró-

ativa e fazia questão de participar em todos os torneios que conseguissem. No 

entanto, estes apenas poderiam inscrever-se nos torneios, depois de constatar 

que os mesmos não possuíam qualquer momento avaliativo nas outras 

disciplinas, pois participar nos torneios implicava faltar. Durante os torneios, 

estes foram campeões da modalidade de futsal e da modalidade de voleibol, 

modalidades estas, nas quais a maioria dos alunos são federados. 

 Nos primeiros torneios, disponibilizei-me junto com os responsáveis da 

atividade, contudo, estes já tinham pré-estabelecido as funções para os alunos 

dos cursos de desporto. Desta forma, fez com que eu tivesse uma participação 
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mais passiva, optando por assumir uma postura observativa, tendo o cuidado de 

analisar a organização dos torneios, tal como, apreciar os comportamentos dos 

alunos participantes, onde foi possível verificar a euforia e o entusiamo dos 

alunos pela atividade, assim como, a filiação dos alunos por um grupo, que 

consequentemente “promove a integração… o desenvolvimento do sentimento 

de pertença ao grupo” (Rosado & Mesquita, 2015, p.61).  

Durante este processo de observação, foi possível verificar que os alunos, 

entre eles, definiam a estratégia de jogo a adotar, sem obter qualquer ajuda ou 

interferência de um adulto, tendo em conta os pontos fortes e fracos de cada um, 

tal como, a preferência do aluno. No meu ver, este fator, é extremamente 

importante, uma vez que permite que os alunos desenvolvam o conceito de 

autonomia e assim responsabilizar-se pela sua aprendizagem. Segundo Zoghi e 

Dehghan, (2012) uma vez que os alunos desenvolvem a autonomia, estes vão 

ser capazes de responsabilizar-se pelos seus atos e desta forma, aprendendo a 

gerir o seu percurso de vida na sociedade.  

Nos torneios de voleibol e futsal, como já eram torneios onde existiam 

muitas inscrições, tive oportunidade de participar mais ativamente. No torneio de 

voleibol, estava responsável por analisar, se os alunos do secundário do curso 

de desporto, estavam a realizar corretamente a arbitragem principal como a 

arbitragem de mesa, assim como, organizava as próximas equipas a jogar, com 

o intuito de perdermos o mínimo tempo possível. Já no torneio de futsal, tive a 

oportunidade de ser árbitra de mesa, onde fiquei responsável por cronometrar 

os jogos e ainda preencher as respetivas fichas dos resultados. Para mim esta 

foi uma excelente oportunidade de envolver-me e criar relações com a 

comunidade escolar, permitindo conhecer melhor os professores de EF, tal 

como, outros alunos de outros ciclos de ensino.  

Passar por este tipo de experiência permitiu não só conhecer um pouco 

mais da realidade desportiva da escola, bem como, aprender um conjunto de 

skills com outros professores mais experientes, obtendo assim ferramentas 

importantes, que certamente irão ser essenciais em um futuro próximo. 
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Figura 2. Torneio de Voleibol 

3.7.3 Ação de Formação – Geocaching 

De acordo com as normas orientadoras do estágio, uma das tarefas 

solicitadas consistia na promoção de pelo menos uma ação de formação, que 

incutisse as atividades desportivas como um facilitador na socialização dos 

alunos, tal como, na comunidade escolar. Desta forma, deparando-me com esta 

tarefa, constatei que era uma excelente oportunidade para dar a conhecer o 

geocaching a comunidade escolar.  

Escolher o tema geocaching para mim foi fácil, pois para além de praticar 

esta atividade há 7 anos, ela é também uma atividade futurista, que inclui a 

utilização das novas tecnologias como o GPS e a internet para procurar a cache 

escondida. Esta modalidade é designada como “caça ao tesouro eletrónica ou 

tecnológica”. Desta forma, enquadrando-se na plenitude nos tempos atuais 

(Fonseca, s/d).  

Em primeiro lugar, pensei em implementar esta ação de formação junto 

aos docentes de Educação Física, ajudando-os a conceber um conjunto de 

ideias sobre a modalidade, para posteriormente estes aplicarem nas suas aulas. 

No entanto, como existe um outro núcleo de estágio de uma outra Universidade 

e que apresentam como tarefa obrigatória realizar uma ação de formação para 

os professores de Educação Física, então o PC sugeriu que apresentasse esta 

modalidade aos alunos dos cursos profissionais de Desporto e juntou o meu 

colega de núcleo de estágio no projeto, para que pudéssemos planear a 

atividade. 
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Depois de várias reuniões com o meu colega de núcleo de estágio, 

decidimos dividir a ação de formação em duas partes, onde a primeira parte 

consistia numa componente teórica e a segunda numa componente prática. Para 

além disto e de acordo com o tempo que nos foi disponibilizado para a atividade 

(2h30 min), planeamos minuciosamente todos os passos, como: definir quantas 

caches, identificar os locais para as caches, tirar coordenadas, que tipos de 

caches iriamos elaborar, criar listings que se adequassem ao tema da segurança 

rodoviária, construir uma apresentação em powerpoint e por último definir a 

função de cada um na atividade. Gandin, (cit. por Nicolau, 2015), refere que, 

qualquer atividade para obter sucesso, precisa ser criteriosamente planeada, 

pois o planeamento, é uma maneira de garantir bons resultados. Visto que a 

educação escolar, confere uma situação de aprendizagem, ela precisa ser 

planeada muito seriamente, pois não se pode de forma alguma improvisar a 

educação, seja qual for o seu nível. 

O dia da atividade, foi particularmente atribulado, pois foi o dia em que a 

PO da FADEUP, estava na escola a observar as nossas aulas. Como não era 

recomendado colocar as caches no dia antes da atividade, com a finalidade de 

evitar que desaparecessem, então optamos, enquanto um de nós estava a 

lecionar, o outro iria colocar as caches no local previamente estipulado. Na 

colocação de cada cache, tivemos o cuidado de analisar, se estávamos a ser ou 

não observados, pois queríamos zelar pela permanência da cache no local, 

sendo que este cuidado, fez com que na atividade todas as caches estivessem 

no local. 

Quando começou a atividade, identificamos logo que existia um grupo de 

alunos, que demostraram algum desinteresse por aquilo que estávamos a 

comunicar, porém, a maioria dos alunos estavam entusiasmados e colocaram 

constantemente questões sobre a modalidade, terminando a apresentação com 

os alunos ansiosos para a componente prática. 

 Na componente prática, ao princípio os alunos estavam muito 

participativos, no entanto, o grupo que no início da apresentação foi identificado 

como os alunos desinteressados, apenas realizaram 4 das 12 caches e depois 

deixaram-se ficar pela observação da atividade. Apesar deste fator, os restantes 

alunos, continuavam motivados e fortemente empenhados em descobrir novas 

caches. 
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 Para mim, foi muito gratificante, ouvir os comentários dos alunos como: 

“Adorei aquela cache”, “Que cache criativa”, “Que história fantástica”, “Quando 

terminar a atividade, vou tentar encontrar a minha primeira cache perto da minha 

casa”. Estes comentários, mostraram que todos os esforços foram devidamente 

recompensados. O que mais me impressionou foi a participação ativa no CITO, 

cache esta, que requer recolher o lixo que está no solo da escola. Inicialmente 

pensei que os mesmos iriam ignorar este fator, mas em vez disso, obtivemos 

uma participação ativa.  

 Uma vez analisando esta atividade, consigo encontrar pontos fortes e 

pontos fracos, que deverão ser retificados numa próxima atividade deste género. 

Como pontos fortes, saliento: a existência da componente teórica e prática; foi 

importante mostrar um vídeo motivacional na apresentação; criação de caches 

criativas: existência da pontuação e do prémio no final da atividade. Já os pontos 

fracos consistiram: muitas caches para o tempo pré-estabelecido; apenas 

deveria existir uma ajuda e menos tempo de prática, pois os alunos ficaram 

exaustos.  

 Com isto, posso concluir que esta atividade correu conforme planeado, 

onde conseguimos motivar os alunos para praticarem esta atividade fora do 

contexto escolar, o que para nós foi um sucesso, pois estamos a contribuir para 

alunos mais ativos. 

 

Figura 4. Ação de formação - Geocaching Figura 3. Ação de formação – Geocaching  
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 3.7.4 VIII Festival de Desporto da Levada – Geocaching 

adaptado a uma Caça ao Tesouro 

 O Festival de Desporto da Levada é uma atividade que anualmente é 

organizada pelos estagiários da Universidade da Madeira. Este ano em 

particular, não foi exceção, sendo que, os colegas da UMa, pediram a nossa 

colaboração no planeamento do festival, onde através de um brainstorming e 

com o colmatar das nossas experiências no desporto, chegamos a um 

planeamento que certamente iria surtir uma boa experiência para os alunos.  

 Esta interação entre os dois núcleos de estágios, foi muito significativa, 

pois apesar de ser uma atividade realizada por eles, estes mostraram um grande 

interesse em incluir as nossas ideias, para que pudessem produzir um evento 

rico em variadas experiências. Assim terminando por atribuir ao NE do Porto a 

responsabilidade de realizar a atividade do geocaching durante o Festival de 

Desporto. 

 A partir daqui eu em conjunto com o meu colega PE André, concentramo-

nos na conceção da atividade do geocaching. Porém, no ato do planeamento, 

chegamos à conclusão, que 45 minutos para a realização da atividade, iria ser 

muito pouco tempo. Pois, como é uma atividade nova, teríamos que ter uma 

pequena parte teórica onde explicássemos o conceito do geocaching e a 

utilização do programa C:GEO, programa este essencial para a sua prática. 

Deparando-nos com este problema, tivemos que pensar seriamente, se teríamos 

condições de conceber com a parte teórica e foi quando percebemos, que 

teríamos que adaptar a atividade. Foi então, quando surgiu a ideia da caça ao 

tesouro, atividade com qual a maior parte dos alunos estão familiarizados e 

assim dispensando a parte teórica que seria necessário para o geocaching.  

 Para a elaboração desta caça ao tesouro criamos um novo plano, onde 

foram construídas 4 novas caches, novos locais, novos prémios e novas listins, 

listins estas que não possuíam as coordenadas do local, mas sim pistas, 

aumentando sempre o nível de dificuldade entre as caches. Não obstante, esta 

atividade estava programada realizar-se no exterior da escola (parque de 

estacionamento, horta, locais de convívio). Sem embargo, dias antes do Festival 

realizar-se, as condições meteorológicas pioraram, estando continuamente a 

chover. Deparando-nos novamente com um outro problema, decidimos que 
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teríamos que optar por um Plano B. Desta forma, tivemos que ir novamente à 

escola, analisar os possíveis locais existentes dentro do recinto escolar e realizar 

um novo plano. 

 De acordo com Vasconcellos (cit. Tormena, 2010), planear é antecipar 

mentalmente uma ação que irá ser realizada, é agir de acordo com o previsto. 

Contudo, o planeamento só tem sentido quando é introduzido numa perspetiva 

de mudança. 

 No dia da atividade, estava a chuviscar e o solo apresentava-se molhado 

com algumas poças, foi então, quando decidimos que deveríamos optar pelo 

plano B. Arrancamos a atividade com uma turma do 10º ano, inicialmente 

estávamos reticentes sobre o tema da nossa atividade uma caça ao tesouro, a 

qual envolvia nas listins histórias de piratas. Contudo, após uma pequena 

introdução e explicação da nossa atividade, os alunos mostraram-se 

empenhados e motivados para a sua prática. A atividade ocorreu sem nenhum 

percalço, porém, das 4 caches programadas, os alunos apenas puderam usufruir 

de 3, devido ao tempo que se esgotara.  

 Nos outros 45 minutos, chegou desta vez, uma turma do 7º ano, turma 

esta mais agitada na parte da explicação da atividade, todavia muito aplicados 

na componente prática. Devido a falta de tempo ocorrido na primeira atividade, 

decidimos apenas implementar as 3 caches mais acessíveis, excluindo a cache 

da água. Esta situação, foi a ideal visto, que a turma não queria construir 4 

grupos, devido a afinidades entre os seus colegas de turma e assim construindo 

3 grupos.  

 No geral posso concluir que a nossa atividade, apesar de ter sido aplicado 

o plano B, foi um sucesso, pois estávamos devidamente preparados para ambos 

os planos e quando existe uma boa preparação, é meio caminho andado para 

alcançar o sucesso. 

 Assim que terminamos a atividade, fui ajudar os colegas de estágio da 

UMa, mostrando-me inteiramente disponível, para executar qualquer papel. Aqui 

ajudei a organizar o espaço, para a execução das atividades, encaminhava as 

turmas para os seus respetivos espaços, bem como, no final ajudei a limpar e a 

organizar novamente o espaço. Apesar do “pouco” que fiz, fiz com a finalidade 

de colaborar com o sucesso da atividade dos meus colegas do NE da UMa, pois 

o sucesso dos meus colegas é o meu sucesso.  
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3.7.5 Passeio de Catamarã 

O passeio de Catamarã, foi uma atividade realizada pelo núcleo de 

estágio da UMa e apesar de inicialmente esta atividade ser destinada apenas 

aos alunos da turma dos colegas, estes terminaram por abrir a atividade para as 

turmas do 8º e 9º ano.  

 Visto que a minha turma foi convidada uma semana antes da atividade, 

não sabíamos ao certo, se os alunos poderiam ou não participar, pois poderiam 

ter algum momento de avaliação ou algum impedimento por parte de outros 

docentes. Para isto foi necessário informar via e-mail a diretora de turma, a qual 

deu o consentimento. 

 A maioria dos alunos da minha turma, como já era de esperar, mostraram-

se interessados, participando 15, dos 24 alunos existentes. Desta forma, junto 

com o PC ficou definido, que eu acompanharia os 15 alunos e que os restantes 

alunos o PC iria dar aula de EF. Esta liberdade de acompanhar os alunos neste 

passeio, para mim foi uma grande responsabilidade, mas também fiquei 

satisfeita pelo PC acreditar no meu sentido de responsabilidade de acompanhar 

a turma sem a sua supervisão.  

 Às 09h30, os alunos já estavam no local indicado onde procedi ao registo 

de presença dos alunos que iriam participar na atividade e aproveitei a 

oportunidade para transmitir algumas regras de segurança, como: caminhar 

sempre em cima do passeio até chegar à Marina do Funchal, não se afastar do 

grupo e acima de tudo ter um comportamento exemplar. 

 A deslocação dos alunos da Escola até a Marina do Funchal era a parte 

que eu sabia que iria ser um desafio, pois iríamos estar constantemente a cruzar 

a estrada. Deste modo, defini uma estratégia, onde os alunos com mais 

maturidade iam à frente seguindo a outra turma de 9º ano e eu ficaria atrás com 

o aluno X, aluno este que poderia ter um comportamento menos aceitável neste 

percurso e a aluna com NEE ia logo à minha frente. Pois era exatamente nestes 

2 alunos, onde a minha atenção deveria estar mais focada, contudo nunca 

esquecendo os restantes alunos.  

 Na viagem de catamarã, para além de supervisionar os meus alunos, 

também supervisionava outros alunos com a finalidade de manter a segurança 

de todos. Pois, apesar das 3 turmas do 8º ano e as 2 turmas do 9º ano estarem 
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devidamente acompanhadas com um docente, ocorrem distrações mínimas que 

são o suficiente para que algo corra mal. 

 Não obstante, aproveitei este momento para confraternizar com os meus 

alunos e conhecê-los um pouco melhor. Pois de acordo com Lopes e Silva (cit. 

Granja, 2015, p.16) “Os investigadores sugerem que a melhoria das relações 

entre professores e alunos pode ser um caminho poderoso e menos dispendioso 

para melhorar o sucesso dos alunos”. 

 Quando chegou o momento de entrar na água, dobrei a minha atenção 

sobre os meus alunos, pois apesar de todos afirmarem saber nadar, poderia não 

corresponder exatamente à verdade. Assim que vi a aluna com NEE a entrar na 

água, inicialmente estava assustada, mas a mesma mostrou ser uma boa 

nadadora, permitindo descontrair e aproveitar este momento de diversão com os 

alunos, onde a pedido dos mesmos tirei inúmeras fotos, para que estes 

pudessem ter posteriormente uma recordação. 

 Na viagem de regresso à Marina do Funchal, tive uma aluna que sentiu 

muitos enjoos, porém, com a ajuda da tripulação do catamarã, fizemos de tudo 

para que a aluna melhorasse e não entrasse em pânico como já estava a 

acontecer. 

 Assim que saímos do catamarã, sabia exatamente que existia 1 aluna que 

regressava comigo à escola e outros 2 alunos que os pais iriam buscar ao 

catamarã. Contudo, visto que estes estavam dispensados da aula da tarde, a 

aluna que iria regressar comigo à escola, chamou ao pai a pedir a autorização 

de regressar a casa de autocarro e assim que o pai falou comigo e se 

responsabilizou pela aluna, deixei a mesma prosseguir o seu caminho. O mesmo 

aconteceu com um dos alunos o qual os pais iriam buscar à Marina, onde através 

de um telefonema pediu a dispensa do filho para ficar no Funchal com os seus 

amigos. Esta situação, foi uma situação complicada, pois corria o risco de estar 

a falar com outra pessoa sem ser os respetivos pais dos alunos, não obstante, 

antes de atender a chamada confirmei no ecrã se estava escrito pai ou mãe e 

depois através da voz pude ter a certeza que estava a falar com pessoas adultas. 

Sei que esta situação é muito comum acontecer, mas representa uma 

responsabilidade acrescida ao professor, com isto, penso ter agido 

corretamente. Em um próximo evento deste género, levarei comigo o número 
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dos encarregados de educação, e assim garantido que estou a falar com os 

respetivos encarregados de educação dos alunos. 

 No geral, posso referir que a atividade ocorreu sem nenhum percalço, na 

qual a responsabilidade teve que estar sempre presente e deste modo, deparei-

me com as complexidades de ser Professora de EF.  

 

Figura 5. Passeio de Catamarã 

3.8 Reuniões 

 Durante o meu estágio profissional, tive a oportunidade de participar em 

diversas reuniões realizadas na escola, entre elas as reuniões do conselho de 

grupo de educação física, do conselho pedagógico da turma e ainda as reuniões 

do núcleo de estágio. 

 As reuniões do conselho de grupo de educação física geralmente, eram 

realizadas uma vez por mês, às quintas-feiras por volta das 16h40, hora esta em 

que os docentes estavam todos disponíveis e sem quaisquer afazeres. Nestas 

reuniões foi interessante observar, a forma como se procediam as reuniões, bem 

como, as respetivas intervenções dos professores de EF, sobre os vários temas 

abordados.  

 A minha participação nestas reuniões, era passiva, assumindo o papel de 

observadora e apenas intervindo, quando era solicitado diretamente. Isto 

aconteceu pelo simples facto, de alguns dos assuntos, serem de áreas das quais 

não estava envolvida.  

 Foi nestas reuniões, que tive a noção das várias funções que um professor 

de EF desempenha, que até à altura, era-me alheio. Aqui descobri, que existia 

um professor responsável pelas instalações e materiais da disciplina, outro 

responsável pela distribuição do espaço de aulas e outros responsáveis pelas 
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modalidades do desporto escolar, pelos cursos profissionais e entre outras 

funções que ultrapassam o mero facto da lecionação.  

 

“Estas reuniões, são uma mais-valia, pois permitem entender um pouco 

melhor, sobre a comunidade escolar do grupo docente de educação física, 

compreendendo um pouco sobre o trabalho e funções desempenhadas pelos 

mesmos, com a finalidade de garantir e zelar o bom funcionamento da disciplina 

em contexto escolar.” 

(Excerto da reflexão da reunião do conselho de grupo de EF, reunião nº 7, 

março, 2019) 

 

 As reuniões do conselho pedagógico da turma, permitiram também 

analisar o seu procedimento. Estas reuniões ocorriam no meio do período, tal 

como, no final do período escolar, com a finalidade de realizar um ponto de 

situação individual e da turma. 

 No início das reuniões, optava por uma postura mais passiva, não 

obstante, quando a diretora pedia uma opinião sobre algum aluno, não hesitava 

em participar e dar a contribuição da disciplina de EF e assim com o passar do 

tempo, a minha contribuição era mais ativa, no entanto, antes de intervir, 

procurava o consentimento do PC, com o intuito de entender se as informações 

que iria transmitir eram ou não as adequadas.  

 

“Nesta reunião, procurei ter um papel mais ativo, intervindo mais sobre as 

questões colocadas. Com isto, deu-se por concluída a reunião, a qual me ajudou 

a conhecer mais os meus alunos, fora do contexto da disciplina de Educação 

Física.” 

(Excerto da reflexão da reunião do conselho pedagógico da turma, 

reunião nº 3, fevereiro, 2019) 

 

Nestas reuniões, foi interessante também observar como se processam 

as reuniões e a ordem pela qual a mesma era processada, dando sempre 

prioridade aos alunos que mais precisavam da ajuda docente. Ainda nestas 

reuniões, foi possível constatar as divergências de comportamentos que os 
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alunos poderiam ter de disciplina para disciplina, tal como, as soluções dos 

diferentes docentes para resolver determinados problemas. 

Por último, as reuniões do núcleo de estágio, eram reuniões informais 

compostas, por mim, pelo PC e o PE. Estas reuniões aconteciam todas as 

segundas feiras, com o propósito do PC nos guiar para uma lecionação eficiente, 

onde era discutido as nossas intervenções pedagógicas, através de críticas 

construtivas, fazendo com que tivéssemos que procurar as soluções, com a 

finalidade de nós preparar para a nossa futura profissão. 

3.9 Passagem pelo secundário 

 No 2º período, no dia 28 de fevereiro de 2019, tive a oportunidade de 

lecionar uma aula, em um outro ciclo de ensino, mais concretamente o 12º ano 

de escolaridade, o qual, tem como professor o meu colega de estágio o André 

Franco. Nesse dia em particular e com a respetiva autorização do PC, decidimos 

que seria fundamental, termos a experiência de lecionar em outro ciclo de ensino 

e assim decidimos trocar, onde eu lecionei a turma do 12º ano e ele a turma do 

9º ano.  

 A turma do 12º ano, foi uma turma, onde tive a oportunidade de observar 

todas as suas aulas, fazendo com que já tivesse feito uma caraterização desta 

mesma turma em específico. Sabia exatamente as caraterísticas de cada aluno, 

mas o que mais me afligia era planear uma aula, na qual, a maioria dos alunos 

não a fizessem, fazendo com que tivesse que adaptar o plano de aula. Porém, 

neste dia em particular metade da turma, tinha ido para uma viagem de finalistas 

passando de 27 para 17 alunos, contudo, sabia que o número podia reduzir ainda 

mais.  

 
“No passado dia 28 de fevereiro de 2019, tive a oportunidade de lecionar 

em outro ciclo de ensino, mais propriamente o secundário o 12º ano de 

escolaridade. Inicialmente possuía um certo receio, pois, para além de lecionar 

um ciclo de ensino diferente, iria dar aulas a uma turma com 27 alunos e onde 

nem sempre todos participam na aula, desta forma, sabia desde o princípio que 

teria que adaptar o plano de aula de acordo com o número de alunos 

participantes. No entanto, para a minha “sorte”, alguns alunos desta turma, iriam 
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estar fora do país e assim diminuindo drasticamente o número de alunos de 27 

para 17 alunos.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 42, fevereiro, 2019) 

 

Desta forma, planeei uma aula de voleibol, a qual teve como objetivo 

principal exercitar o bloco, passe, receção, manchete, remate, serviço por baixo 

e serviço por cima, não obstante, também realizei um plano B, no caso, que o 

número de alunos participantes, fosse menor do que esperado.  

Neste planeamento, tive que adequar os exercícios às caraterísticas dos 

alunos, tal como, adicionar alguma complexidade, com o intuito de os desafiar e 

com isto mantendo-os motivados na prática.  

 

“Quando chegou a hora da aula, pensei que iria estar nervosa, só que o 

mesmo não aconteceu, pois, como já conhecia a turma, já sabia exatamente 

como lidar com os alunos e que postura adotar.” 

(Excerto da reflexão da aula nº 42, fevereiro, 2019) 

 

 Durante a aula, tive que adaptar ligeiramente alguns exercícios, pois 

apenas possuía 16 alunos a participar na aula. Esta aula deu-se sem grandes 

ocorrências. Atribuo este fator, ao desconhecimento dos alunos sobre a minha 

postura no ato da lecionação, privando-os de assumir outros comportamentos 

não solicitados. É importante realçar que o simples facto de lidar com uma turma 

reduzida, fez com que a concentração dos alunos aumentasse e 

consequentemente ajudando-os na sua aprendizagem.  

 Segundo o estudo longitudinal realizado por Blatchford (cit. Sousa, 2017), 

no livro “The Classe Size Debate – is small better?” a 7142 crianças de 330 

turmas, de 199 escolas, com idades compreendias entre os 4 e 11 anos de idade, 

o autor chegou à conclusão, que turmas reduzidas, ajudam os alunos a interagir 

mais com o professor, bem como, existe por parte do professor, uma 

individualização do ensino, o qual permite ir ao encontro das suas necessidades 

individuais.  

 Infelizmente, apenas tive esta oportunidade de lecionar outro ciclo de 

ensino, mas posso referir que esta experiência foi gratificante, onde houve o 
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cuidado de escolher uma data, onde não fosse introduzido nenhum conteúdo 

novo, com a finalidade de não colocar em causa a progressão lógica da 

aprendizagem dos alunos.  
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Resumo 

O presente estudo enquadra-se numa investigação, que contou com a 

colaboração voluntária dos professores de educação física da Escola Básica e 

Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, com o propósito de constatar as 

dificuldades dos professores de educação física em integrar alunos com 

necessidades educativas especiais, nas suas aulas e as estratégias utilizadas 

para potenciar a integração desses mesmos alunos. Nesta investigação fazem 

parte da amostra 19 docentes de educação física, 14 docentes do sexo 

masculino e 5 docentes do sexo feminino, com idades que variam entre os 27 e 

os 64 anos de idade, apresentando assim um vasto leque de experiência na área 

da lecionação. O instrumento utilizado para a recolha de dados, foi um 

questionário, utilizando a combinação das técnicas qualitativas e quantitativas. 

Nas questões abertas foram utilizadas técnicas qualitativas, e as técnicas 

quantitativas foram utilizadas para as questões binárias e para as questões de 

respostas múltiplas, com o objetivo de obter uma análise mais abrangente. A 

maioria dos professores, tiveram na sua formação docente pelo menos uma 

disciplina que abordasse o tema das NEE, no entanto, sentiram dificuldades em 

integrar esses mesmos alunos na turma e nos exercícios de aula, obrigando-os 

a recorrer a formações após curso, com a finalidade de suprimir esta lacuna. 

Visto que, é cada vez mais frequente a presença de alunos com NEE nas 

escolas, e a formação docente não ser a mais adequada, é possível observar 

mudanças positivas nos planos curriculares das instituições universitárias 

analisadas, apostando hoje em dia todas elas nas NEE e na inclusão, mostrando 

assim uma sensibilidade e atenção numa formação docente mais rica e 

atualizada com a situação atual das nossas escolas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, 

INCLUSÃO, FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Abstract 

The present study is founded on an investigation which had counted with the 

voluntary cooperation of physical education teachers from Dr. Ângelo Augusto da 

Silva primary and secondary school with the propose of exposing the difficulties 

that these teachers face to bring pupils with educational special needs (ESN) into 

the classes and strategies to potentialise their interaction. In this research is 

patent issues from 19 physical education teachers, 14 males and 5 females with 

ages ranging from 27 to 64 years olds, presenting a vast knowledge in teaching 

skills. A questionnaire was used to collect data based on mixed method research 

in a combination of qualitative and quantitative techniques where the qualitative 

questions were as an open questionnaire while the quantitative used binary and 

multiple choices options to collect a broader analysis. The majority of teachers 

had during their teaching training at least one subject related to ESN although 

finding difficulties to bring these pupils to interact during class exercises, forcing 

them to look for extra curricular training courses after graduation to fill this gap. 

As more and more pupils with ESN are present in our schools and the teaching 

training far from satisfactory, is possible to observe on the analyzed universities 

curricular plans positive changes today. Investing on ESN pupils inclusion, 

presenting sensibility and attention to a fulfilled and up to date teaching training 

and formation to face the challenges of our schools. 

 

KEY WORDS: EDUCATIONAL SPECIAL NEEDS, INCLUSION, TRAINING, 

PHYSICAL EDUCATION 
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Introdução 

No ano de 1994, foi realizada em Salamanca uma “Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade”, organizado 

pelo Governador de Espanha, a qual, contou também com a colaboração da 

UNESCO. Esta conferência teve como objetivo promover “Educação para 

Todos”, onde houve uma análise das mudanças politicamente necessárias para 

que fosse possível, desenvolver a abordagem da educação inclusiva, dotando 

as escolas de capacidades para atender sobretudo as crianças que possuem 

necessidades educativas especiais, com o intuito, de combater atitudes 

discriminatórias e apelando assim, à construção de uma sociedade inclusiva 

(Declaração de Salamanca e Enquadramento da Acção, 1994). 

Já mais recentemente, de acordo com a publicação do Diário da 

República (2018), refere que no Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho, “O 

Programa do XXI Governo Constitucional estabelece como uma das prioridades 

da ação governativa a aposta numa escola inclusiva onde todos e cada um dos 

alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, encontram 

respostas que lhes possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação 

facilitadoras da sua plena inclusão social. Esta prioridade política vem 

concretizar o direito de cada aluno a uma educação inclusiva que responda às 

suas potencialidades, expectativas e necessidades no âmbito de um projeto 

educativo comum e plural que proporcione a todos a participação e o sentido de 

pertença em efetivas condições de equidade, contribuindo assim, decisivamente, 

para maiores níveis de coesão social.” 

 Neste processo de integração, a prática desportiva escolar, foi vista como 

um importante facilitador de atitudes inclusivas, a qual permite um 

relacionamento social entre os estudantes (Block & Rizzo, 1995). Desta forma, 

a disciplina de educação física deve ser toda ela composta por um conjunto de 

manifestações e valores solidários, com o intuito de combater o preconceito e a 

exclusão social (Fernandes & Müller, 2008).  

 Robert e Hage (cit. Ferreira, 2000, p.60), realçam que “a Educação Física 

é a ocasião da aprendizagem de socialização, de conhecimentos e de 

sensibilização ao mundo dos objetos e dos seres vivos. A educação das 
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condutas motoras dá ao sujeito poderes sobre ele mesmo e sobre o mundo físico 

e humano que o rodeia”. 

 No entanto, para que possa existir um ensino eficaz, é importante que o 

professor realize um conjunto de adaptações dos seus exercícios às 

necessidades individuais dos alunos com necessidades especiais (NE), com a 

finalidade de que a sua participação seja bem-sucedida (Auxter, Pyfer, & Huettig, 

1993). Já Joseph (1990), refere a importância de adaptar as aulas com skills 

especiais, para que seja possível incluir estes alunos de forma eficiente.  

 Consoante o artigo 1º da carta internacional da educação física e do 

desporto da Unesco (CARTA INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO 

DESPORTO DA UNESCO, 1978, p.3), refere que “a prática da educação física 

e do desporto é um direito fundamental de todos” para o qual, “devem ser dadas 

condições especiais aos jovens, inclusive às crianças em idade pré-escolar, aos 

idosos e às pessoas com deficiência, a fim de permitir o desenvolvimento integral 

da sua personalidade, através de programas de educação física e de desporto 

adaptados às suas necessidades.” 

De acordo com Hastings e Oakford, (cit. Cardoso, 2011), neste processo 

de inclusão, é indispensável que haja um conjunto de decisões a serem tomadas 

e de medidas a serem adotadas, para que possa haver uma aceitação positiva 

dos alunos que possuem necessidades educativas especiais (NEE). Contudo, é 

necessário que os professores compreendam a proposta da educação inclusiva, 

para que possam contribuir positivamente para esta mudança, pois caso 

contrário, se não houver estas atitudes positivas por parte do docente, esta 

prática inclusiva poderá falhar.  

Lanier e Lanier (cit. Cardoso, 2011), referem que a integração dos alunos 

com NEE nas escolas, irá depender das intenções dos professores em apoiar 

esses alunos ou não. Pois de acordo com Fullan (1991, p.56), “nada ou ninguém 

é mais importante para a melhoria da escola que um professor; a mudança 

educacional depende do que os professores fazem e pensam”. 

 Porém esta mudança exigida aos docentes, implica que estes adotem 

outras atitudes práticas, que poderá gerar um conjunto de emoções e 

inseguranças. Desta forma, é importante que haja um suporte emocional 

funcional, para que os professores possam sentir-se motivados e 

consequentemente empenhados em mudar as suas práticas educativas e com 
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isto respondendo às diversidades dos alunos, permitindo assim, que haja uma 

educação inclusiva (Cardoso, 2011). 

 Segundo Correia, Cabral e Martins (cit. Silva, Ribeiro, & Carvalho, 2011), 

é importante que haja uma reformulação da formação dos próprios professores, 

para que estes possam obter um conjunto de ferramentas bases, indispensáveis 

que lhes permitam entender as necessidades individuais de cada aluno com NEE 

e assim oferecendo um conjunto de instrumentos pedagógicos adaptados, 

garantindo uma educação inclusiva.  

 Esta educação inclusiva, implica que haja um ensino adaptado às 

diferenças individuais de cada aluno, porém a sua implementação tem 

encontrado barreiras como: a falta de formação dos professores, bem como, a 

falta de condições e matérias das infraestruturas, que permita e potencialize o 

trabalho pedagógico junto à população com NEE (Nascimento, 2009). 

 Apesar da necessidade de preparação adequada dos agentes 

educacionais, estar implícita na Declaração de Salamanca, como um fator 

determinante para a mudança das escolas integradoras, o que acontece nos 

cursos de formação docente, é um conjunto de aspetos teóricos, geralmente com 

currículos distanciados da prática pedagógica, na qual, muitas vezes não é 

referida a diversidade dos educandos e desta forma, não preparando os futuros 

docentes para a realidade que os espera (Rodrigues, 2003). 

 Cruickshang e Lovitt (cit. Ferreira, 2000), denotam que muitos professores 

carecem de uma formação que lhes permita atuar corretamente na integração. 

Porém, na maioria dos casos, acontece que os professores não estão, de forma 

alguma, preparados para trabalhar com os alunos com NE nas suas aulas 

(Correia, 1999). 

 Com isto, surge a necessidade de preparar todos os professores, através 

de recursos educacionais inovadores e modelos pedagógicos experimentais 

com a finalidade de aceitarem as diferenças dos alunos com NEE, para que seja 

possível existir uma correta atuação junto a esta população especial (Fonseca, 

1989). 

 Devido à minha falta de conhecimento nesta área e deparando-me 

posteriormente no estágio profissional com uma aluna com NEE, senti muito 

receio, por não saber o que poderia fazer para incluir a aluna nas aulas de EF. 

No entanto, depois de realizar diversas observações implícitas das aulas de 
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outros doentes de EF, constatei que alguns docentes, também sentiam esta 

dificuldade em integrar os alunos com NE.  

Face ao constatado, pretendo com este estudo, identificar as possíveis 

razões da dificuldade dos Professores de Educação Física em integrar os alunos 

com NEE nas suas aulas e quais são as estratégias utilizadas para potenciar o 

processo de aprendizagem e integração destes alunos.  

1. Objetivos do estudo 

1.1 Objetivos gerais 

O objetivo central deste estudo, consiste em perceber porque é que os 

Professores normalmente possuem dificuldades em integrar os alunos com NEE 

nas suas aulas e quais são as estratégias utilizadas para potencializar o 

processo de integração e aprendizagem do aluno. 

1.2 Objetivos específicos  

Já os objetivos específicos para este estudo consistem: 

1. Constatar se os professores de Educação Física receberam algum tipo de 

formação sobre NEE durante a realização do curso de formação docente; 

2. Verificar se os professores tiveram necessidade de tirar alguma formação a 

posteriori com a finalidade de entender e saber como atuar corretamente com 

os alunos com NEE; 

3. Analisar com que frequência os professores possuem uma turma com alunos 

com NEE; 

4. Apurar se os professores possuem dificuldades em integrar estes alunos na 

turma e nos exercícios implícitos; 

5. Constatar se é realizado um plano de aula diferente para os alunos com NE; 

6. Averiguar se a avaliação realizada é diferenciada dos alunos sem NEE; 

7. Identificar quais são as soluções encontradas pelos docentes de EF para 

incluir e potenciar o processo de aprendizagem dos alunos com NE. 
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2. Metodologia 

2.1 Caraterização da Amostra 

Este estudo foi aplicado ao grupo de Professores de Educação Física, da 

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, que é composto por 

24 professores, 17 do sexo masculino e 7 do sexo feminino. Não obstante, dos 

24 professores existentes, apenas participaram 19 professores na investigação, 

14 do sexo masculino e 5 do sexo feminino. 

 A recolha desta amostra, foi obtida através de uma “Lista de Professores 

de Educação Física”, fornecida em primeiro lugar pelo Delegado do Grupo de 

Educação Física ao Professor Cooperante (PC) que posteriormente me 

forneceu. 

3. Instrumento  

Esta investigação teve por base o método misto, o qual utiliza a 

combinação das técnicas qualitativas e quantitativas, com o intuito de obter uma 

melhor possibilidade analítica. Segundo Johnson e Onwuegbuzie (2004, p.17), 

“Mixed methods research is formally defined here as the class of research where 

the researcher mixes or combines quantitative and qualitative research 

techniques, methods, approaches, concepts or language into a single study”. 

O instrumento utilizado neste estudo, foi um questionário que se encontra 

presente no (Anexo III), de caráter anónimo e inquerido apenas aos professores 

de EF existentes na EBSAAS. Para a construção deste questionário, foi utilizado 

a ferramenta “Formulários da Google”, que permitiu o envio do questionário via 

e-mail aos docentes, sendo que, o questionário só foi implementado, após a 

respetiva autorização do Diretor do Conselho Executivo, tal como, depois de uma 

aprovação do PC.  

A estrutura das perguntas do questionário, foi de natureza aberta e 

fechada. Nas questões abertas, não foi proposto qualquer tipo de resposta, para 

que fosse possível obter dados únicos sobre o tema em questão. Já as perguntas 

fechadas, consistiram em perguntas binárias, onde entre duas respostas, os 

participantes tiveram que escolher apenas uma, bem como, foram utilizadas 
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perguntas de escolha múltipla, onde existiam várias opções, mas apenas poderia 

ser selecionada uma. 

3.1 Procedimentos de Análise  

Antes de poder realizar uma análise dos dados, tive que definir o tempo 

em que o questionário iria estar disponível para o seu preenchimento, e desta 

forma, tracei como data de implementação dia 14 de janeiro de 2019 e data de 

fecho dia 05 de abril de 2019, tendo deste modo, os participantes quase 4 meses 

para participar livremente nesta investigação. No dia 28 de fevereiro de 2019 

obtive a minha última participação neste estudo.  

Assim que chegou a data do fecho, não foram aceites mais perguntas e a 

ferramenta “Formulários da Google”, organizou os dados transformando-os em 

gráficos sugestivos dos resultados obtidos. Com os dados devidamente 

organizados, passei para a análise individual de cada questão e para isto, realizei 

os seguintes passos: 

 

Nas perguntas quantitativas, houve uma: 

 

1º. Verificação dos gráficos sugeridos pelo “Formulário da Google”, com a 

finalidade de entender se os mesmos eram os mais indicados; 

2º. Alterações dos gráficos, com o propósito de os tornar de fácil leitura, 

utilizando a ferramenta do gráfico do Microsoft Word - Excel; 

3º.Análise das respostas, confrontando-as com referências bibliográficas 

de modo a melhor interpretação e explicação dos dados obtidos. 

 

Nas perguntas qualitativas, houve uma: 

 

1º. Leitura minuciosa de todas as respostas obtidas; 

2º. Identificação das semelhanças entre respostas, com o objetivo de criar 

categorias relativas aos temas mais mencionados; 

3º. Organização de cada resposta pelas respetivas categorias; 

4º. Análise da informação obtida, confrontando-a com as referências 

bibliográficas mais indicadas. 
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4. Apresentação e Discussão dos Resultados 

Neste tópico será efetuada em primeiro lugar uma caraterização da 

amostra, seguindo-se da apresentação e discussão dos resultados obtidos nas 

questões implementadas fundamentando-as sempre que possível com as 

referências bibliográficas mais apropriadas. 

 

Sexo dos participantes 

 

 

 

Gráfico 1. Sexo dos participantes 

 

Como já foi referido anteriormente, neste questionário a amostra foi 

constituída por 14 (74%) docentes de EF do sexo masculino e 5 (26%) docentes 

de EF do sexo feminino, totalizando numa participação de 19 docentes de EF.  
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Idade dos participantes 

 

Gráfico 2. Idade dos participantes 

Já no que se refere às suas idades é possível constatar que variam entre 

os 27 e 64 anos de idade, apresentando assim um vasto leque de experiências 

na área da lecionação. 

Uma vez, caraterizada a amostra desta investigação, o próximo passo 

consistiu na análise e discussão dos resultados obtidos no questionário 

implementado, com a finalidade de “apropriar saberes que depois mobilizarão no 

exercício da sua profissão” (Batista & Queirós, 2015, p.40). 

Desta forma, para melhor entender a análise individual de cada questão, 

serão apresentadas as questões, juntamente com as respetivas respostas 

fornecidas pelos docentes de EF.  
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Questão 1: Em qual Universidade, realizou a sua formação como 

Professor (a) de Educação Física? 

 

 

Gráfico 3. Universidades onde os docentes tiraram a sua formação como professor de EF 

  

Esta questão foi implementada, com o intuito de constatar não só as 

instituições em que os docentes se formaram, bem como, implicitamente 

identificar se no recente plano curricular do mestrado em ensino nessas 

instituições, existe alguma disciplina que aborde a inclusão e as NEE. 

Analisando esta questão é possível apurar que 8 dos professores 

participantes nesta investigação, realizaram o seu curso na Universidade da 

Madeira (UMa), deste modo, explorando o plano curricular de mestrado desta 

mesma instituição, posso apurar, que no primeiro ano letivo mais precisamente 

no segundo semestre, existe uma cadeira de Inclusão em Educação Física e no 

Desporto Escolar, onde tem como um dos objetivos identificar alunos com 

necessidades educativas especiais com a finalidade de delinear uma 

intervenção adequada.  

Seguidamente, outros 4 professores, realizaram o curso na Universidade 

de Lisboa (FMH), o qual, consultando o plano de estudos do mestrado, é possível 
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observar que no primeiro ano, justamente no primeiro semestre, possuem uma 

cadeira sobre Estratégias de Inclusão em Educação Física, que tem como 

objetivo desenvolver um conjunto de atitudes e valores que permitam uma 

aceitação da diversidade, facilitando assim a inclusão na EF e desporto.  

Em terceiro lugar temos a Universidade de Coimbra (FCDEF) e a 

Universidade do Porto (FADEUP) onde em ambos, 3 professores realizaram o 

curso. Na FCDEF examinando o seu plano de estudo do mestrado, encontro no 

primeiro ano, no segundo semestre uma cadeira de Necessidades Educativas 

Especiais em EF. Já na FADEUP no mestrado, no segundo ano, no primeiro 

semestre existe uma cadeira com o nome Tópicos de Educação Física e 

Desporto I, onde no final do semestre, existe um seminário sobre o desporto 

adaptado. 

Já a Escola Superior de Educação Jean Piaget, foi onde tirou o curso um 

dos professores, no segundo ano do primeiro semestre do mestrado, possui uma 

disciplina de Inclusão em Educação Física Escolar. 

Ou seja, analisando estas cinco instituições, é possível concluir que no 

presente ano letivo 2018 / 2019 estas instituições, possuem pelo menos uma 

disciplina que aborda o tema das NEE. Não obstante, é necessário realçar, que 

estas instituições, já passaram por diferentes transformações, modificando 

assim o plano curricular da formação docente, colocando em causa, se estas 

cadeiras sempre existiram quando os docentes de EF, estavam se formando. 
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Questão 2: Durante o curso universitário, realizou alguma formação 

/ disciplina, que abordasse o tema da Necessidades Educativas Especiais 

(NEE)? 

 

 

Gráfico 4. Formação / Disciplina NEE 

 

Nas ilações retiradas na questão anterior, é possível apurar nesta 

questão, que apesar das cinco instituições recentemente terem nos seus 

currículos disciplinas sobre NEE e inclusão, antes isto não era uma realidade 

para 9 (28%) dos participantes, que responderam que não tiveram durante o seu 

curso uma formação / disciplina que abordasse este tema. 

Isto demonstra que as instituições que antes não tinham estas disciplinas, 

tiveram a sensibilidade de a incluir na formação docente, com o intuito de 

“construir uma Educação Inclusiva … uma comunidade de aprendizagem, que 

otimize as condições de sucesso, de mais e melhor sucesso para todos os 

alunos.” (Gonçalves, 2018, p.137). 

Segundo uma investigação com a duração de 3 anos, realizada pela 

European Agency for Development in Special Needs Education, (2012), com o 

intuito de constar como são preparados os professores, para serem inclusivos, 

teve como objetivo analisar as capacidades, conhecimentos, atitudes e valores 
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de todos os docentes que ingressaram para a profissão, independentemente do 

conteúdo curricular, do ano escolar ou da faixa etária dos alunos. Neste estudo, 

participaram 25 países, entre eles Portugal.  

No final do estudo, chegaram à conclusão, que a formação inicial dos 

professores “tem vindo a aumentar, mas é ainda bastante limitada, investigação 

que documente a forma como os professores que trabalham em ambientes 

inclusivos estão a ser - ou deveriam ser -  preparados para o seu trabalho" 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2012, p.36). 

Segundo o Jornal Oficial da União Europeia (2010,p.5) é necessário “dotar 

os professores de competências para gerir a diversidade e dela beneficiar, 

promover o recurso ao ensino e à aprendizagem cooperativas, bem como alargar 

o acesso e a participação são formas de aumentar a qualidade em benefício de 

todos.” 

Já Correia (1999), é da opinião que os cursos de formação inicial dos 

professores, devem incluir obrigatoriamente a Educação Especial, não só a nível 

teórico como prático, onde seja executado pelo menos um estágio de um 

semestre, para que os professores ganhem um conjunto de skills que lhes 

permita atuar corretamente. “Pois, sem o conhecimento dos problemas dos 

alunos e das implicações que os mesmos têm no seu processo educativo, os 

professores não lhes podem fazer o atendimento adequado.” Correia (cit. Moura, 

2014, p. 21-22). 

Apesar desta realidade, nesta questão é possível averiguar ainda que 10 

(72%) dos docentes, ou seja, a maioria, responderam que obtiveram durante o 

curso uma formação / disciplina que abordasse as NEE. Podemos concluir que 

em Portugal começa a haver uma consciencialização sobre a importância da 

educação inclusiva, fator que é possível verificar na questão 1, onde no ano letivo 

2018 / 2019, as instituições estudadas, possuem todas elas uma disciplina que 

aborde as NEE.  
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 Questão 3: Depois de concluir o curso superior, sentiu a necessidade 

de realizar uma formação extra sobre NEE? 

 

 

 

Gráfico 5. Necessidade de formação em NEE após o curso 

 

 Aqui é possível verificar que 14 (74%) dos professores tiveram 

necessidades de ter uma formação de NEE após o curso e apenas 5 (26%), não 

tiveram essa necessidade.  

 Uma formação contínua tem como “objeto central trazer elementos que 

permitam ao professor melhorar o seu fazer pedagógico e consequentemente 

melhorar os índices de aproveitamento escolar.” Tal como, ajuda “ao professor 

repensar a sua prática profissional, tornando-se ao mesmo tempo agente e 

sujeito socializado, construtor de novos conhecimentos, do seu contexto social 

e socializador” (Santos, 2012, pp.27-28). 

 De acordo com Silva (cit. Vasconcelos, 2012, p.2) “na perspetiva desta 

autora, sem formação adequada não é possível implementar uma escola capaz 

de responder eficazmente a todos os alunos.” 

 A ausência da formação, poderá colocar em causa o tipo de trabalho a 

realizar com os alunos com NEE comprometendo “assim o sucesso das medidas 
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educativas ao limitar-lhes a capacidade de resposta quer ao nível da gestão da 

sala de aula e das estratégias e atividades de ensino, quer ao nível dos 

conhecimentos básicos e técnicas que lhes permitam conhecer e compreender 

as necessidades das crianças e jovens com necessidades educativas especiais 

e do processo como estes podem estar inseridos nas escolas regulares”. 

(Mesquita, Rodrigues e Mittler, cit. Moura, 2014, p. 21).  

 Deste modo, é possível concluir que é muito importante haver uma 

formação contínua, na medida que permite atribuir aos docentes novos 

conhecimentos com a finalidade de agir de acordo com as necessidades 

educativas dos alunos com NEE ou sem NEE. Analisando as repostas fornecidas 

pelos docentes, é evidente que os mesmos estão cientes sobre esta questão, 

optando por a maioria em adotar uma formação sobre NEE após o curso. 

 Para fazer uma análise mais pormenorizada sobre esta questão, consultei 

os questionários de cada professor, com o intuito de apurar quais dos 

professores que tiveram uma disciplina durante o curso universitário, sentiram a 

necessidade de tirar uma formação extra após o curso sobre NEE e quantos não 

tiveram. Pretendeu-se entender se os professores que não tiveram qualquer 

disciplina que abordasse as NEE recorreram a uma formação extra sobre este 

tema após o curso.  

 Assim, uma vez organizada e estruturada a informação, cheguei aos 

seguintes resultados: dos 10 professores que tiveram no curso pelo menos uma 

disciplina de NEE, 8 deles tiveram a necessidade de recorrer a uma formação 

de NEE após o curso, enquanto apenas 2 professores não tiveram necessidade 

de tirar a formação. 

 Já dos 9 professores que não tiveram no curso uma disciplina de NEE, 6 

tiveram a necessidade de tirar uma formação após o curso de NEE e 3 não 

tiveram qualquer necessidade de tirar a formação de NEE. 

 Ou seja, aqui é possível notar que tanto os professores que tiveram pelo 

menos uma disciplina no curso de NEE e aqueles que não tiveram essa mesma 

disciplina, ambos os casos sentiram a necessidade de recorrer a uma formação 

extra sobre as NEE, apostando assim num ensino de qualidade. 
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Questão 4: Durante os anos como docente em uma escola, com que 

frequência teve alunos na turma com NEE? 

 

 

Gráfico 6. Frequência de alunos com NEE 

  

Analisando o gráfico é possível constatar que 9 (47%) dos docentes 

referem que possuem alunos com NEE com alguma frequência. Já 6 (32%) dos 

professores aludem que possuem alunos com NEE com muita frequência. Ou 

seja, aqui é possível apurar, que a EBSAAS é uma escola inclusiva assumindo 

“como prioridade a concretização de uma política educativa centrada nas 

pessoas que garanta a igualdade de acesso à escola pública, promovendo o 

sucesso educativo e, por essa via, a igualdade de oportunidades” (Diário da 

República Eletrónico, 2018, p.2928). 

Já apenas 4 (21%) dos professores denotam que é pouco frequente, ter 

alunos na turma com NEE. Todavia é necessário realçar que dos 19 docentes 

participantes, todos eles tiveram experiência em lidar com alunos com NEE na 

sua turma, não surgindo respostas como “nenhuma vez”. 

 Desta forma, deparando-me com a afirmação de Thomas (cit. Moura, 

2014, p.14), consigo vislumbrar a EBSAAS, como uma escola inclusiva do qual 

“não seleciona, não excluí e não rejeita.” 
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Na construção do questionário, realizei ainda uma questão extra para os 

professores que respondessem “nenhuma vez”, contudo, visto que não houve 

respostas neste sector, a seguinte questão, será apenas uma informação 

meramente expositiva sem qualquer tipo de análise aprofundada. Deste modo, 

as questões consistiam:  

 

Questão 5: Se no próximo ano letivo, tiver algum aluno com NEE na 

sua turma, estará preparado (a) para lidar com este aluno? 

 

Para esta questão foi preparada uma resposta fechada binária, onde os 

docentes, apenas poderiam responder sim ou não. E para quem respondesse 

que “não” estaria preparado, este teria uma outra questão extra, com a finalidade 

de entender melhor a sua resposta  

 

Questão 6: Porquê não se sentirá preparado (a) ? 

E para quem respondesse que “não” estaria preparado, este teria que 

explicar através de uma resposta aberta as suas razões, que certamente nos iria 

fornecer dados interessantes.  
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Questão 7: Teve alguma dificuldade em integrar na turma estes 

alunos com NEE? 

 

 

Gráfico 7. Dificuldades em integrar alunos com NEE na turma 

 

 Nesta questão, é possível identificar que 12 (63%) dos professores 

tiveram dificuldades e apenas 7 (37%), não tiveram dificuldades em integrar na 

turma alunos com NEE.  

 Este processo de inclusão, é a oportunidade de permitir que cada aluno 

pertença à comunidade, validando e valorizando a individualidade de cada um. 

É a capacidade da “remoção das possíveis barreiras à aprendizagem, na medida 

em que implica a presença e a participação, bem como o sucesso de todos os 

alunos, devendo este sucesso ser encarado à medida de cada aluno e não como 

sendo igual para todos.” (Moura, 2014, p.14). 

 A integração dos alunos na turma, muitas vezes passa pelo 

estabelecimento de amizades existentes entre eles, onde segundo a 

investigação de Epstein (cit. Moreira, 2014), refere que a idade é um fator 

relevante na escolha dos amigos. O contacto ocular e físico, a comunicação não 

verbal e a comunicação verbal, tal como, a aparência física também são um dos 

fatores que ajudam no estabelecimento da amizade. Deste modo, visto que os 

alunos com NEE apresentam dificuldades a nível motor, sensorial e 
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comunicacional, este fator poderá colocar em causa o processo de 

estabelecimento de laços de amizades na turma. 

 Porém a partir do momento em que haja uma adaptação das crianças sem 

NEE as crianças com NEE na turma, os níveis de aceitação aumentarão 

(Berkson, 1993). 

 Correia (1999), alude que é necessário haver uma compreensão por parte 

da comunidade, para que possam entender a inclusão como um processo 

benéfico para todos. 

 Para além da influência da turma no processo de inclusão, o professor 

assume também uma posição muito importante, contudo, este necessita da 

ajuda de outros intervenientes, como dos professores do ensino especial, pais e 

outros agentes comunitários ou educativos, que visem facilitar a implementação 

de estratégias que potenciem a inclusão do aluno com NEE na turma (Correia, 

2008). 

 Visto que existem vários tipos de NEE, que variam desde problemas 

físicos, sensoriais, intelectuais, emocionais ou sociais, os professores poderão 

possuir inicialmente algumas dificuldades em integrar os alunos na turma, pois 

primeiro precisam analisar e se informar, qual a forma mais adequada para poder 

potenciar a integração do aluno com NEE na turma e perante esta questão é 

essencial que haja apoio de outras entidades, com a finalidade de trabalharem 

todos como um todo (Correia, 1999).  

 Deste modo, analisando as respostas fornecidas pelos docentes, posso 

apurar que é normal a maioria destes professores possuírem dificuldades em 

integrar alunos com NEE na turma, pois existem vários tipos de NEE que por 

vezes ultrapassam o conhecimento destes docentes. Por conseguinte, é 

importante o docente analisar o caso pelo qual está responsável e procurar ajuda 

dos vários membros educativos com o intuito de otimizar a integração dos 

alunos. 

Examinando novamente a questão 2, pude constar que apesar da maioria 

dos professores terem tido uma formação ou alguma disciplina que abordasse 

as NEE, alguns deles tiveram dificuldades em integrar esses mesmos alunos. 

“Vai fazer falta mais formação? Seguramente que sim, mas então que se opte 

por metodologias de formação em ação, em contexto colaborativo, que associem 
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a teoria à prática, que integrem o processo formativo na realidade e necessidade 

de cada contexto específico”. (Gonçalves, 2018, p.52). 

 No segmento desta questão, houve uma pergunta extra para os docentes 

que responderam que “sim” tiveram dificuldades em integrar os alunos na turma. 

Desta forma, foi construída a questão 8, como uma resposta aberta, com o intuito 

de analisar as diferentes estratégias para ultrapassar esta dificuldade. 

Questão 8: Qual foi a estratégia utilizada para ultrapassar essa 

dificuldade?  

“Coadjuvância” 

“Adaptação segundo as NEE que me foram apresentadas no momento” 

“Individualização do Ensino” 

“Colocar esses alunos em grupos com alunos com mais maturidade e 

competências elevadas.” 

“Jogos lúdicos com o resto da turma” 

“Sugerir a codocência”  

“Respeitar as adequações curriculares, simplificar exercícios e muita paciência.” 

“Diálogo com os colegas responsáveis da unidade de alunos com NEE e 

perceber como enquadrar os alunos dentro das turmas.” 

“Pesquisa, informação junto aos colegas da EE” 

“Na escola temos o privilégio de um colega dar apoio à aula, direcionado para 

os alunos com NEE” 

“Em algumas partes da aula fazia exercícios adequados às limitações desses 

alunos em conjunto com a turma” 

“Incluir os alunos com NEE nas atividades de organização da aula, bem como 

adaptar as atividades para que eles possam obter taxas de sucesso 

significativas, condicionando também a atividade dos alunos sem NEE para que 

possam sentir realmente as dificuldades dos seus colegas.” 

 

 Analisando criteriosamente as respostas elaboradas pelos docentes, 

verifiquei que a maioria dos professores, para poder ultrapassar esta dificuldade 

de integração dos alunos na turma, optou por realizar uma adaptação / 
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individualização do ensino com o intuito de potenciar a aprendizagem do aluno 

com NEE.  

 De acordo com Capellini e Rodrigues (cit. Mascaro, 2018), aludem que a 

individualização do ensino requer uma colaboração entre docentes, com a 

finalidade de promover a inclusão dos alunos com NEE em salas de aula 

comuns. Não obstante, também denotam que é um desafio acrescido para os 

docentes, trabalhar em um programa educativo individual (PEI), em turmas 

comuns, com muitos alunos. Ou seja, aqui podemos constar que o ato de 

individualizar o ensino é uma tarefa complexa, quando o mesmo docente possuí 

turmas com muitos alunos. Esta individualização, tem que ter por base o sucesso 

escolar dos alunos com NEE.  

 Segundo o decreto-lei n.º 3 / 2008, (2008, p.154) “importa planear um 

sistema de educação flexível, pautado por uma política global integrada, que 

permita responder à diversidade de características e necessidades de todos os 

alunos que implicam a inclusão das crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais no quadro de uma política de qualidade orientada para o 

sucesso educativo de todos os alunos.” 

 Ainda no decreto-lei n.º 3 / 2008, (2008, p.154) denotam que 

“individualização e personalização das estratégias educativas, enquanto método 

de prossecução do objetivo de promover competências universais que permitam 

a autonomia e o acesso à condução plena da cidadania por parte de todos.” 

 Seguidamente, outras das estratégias mais mencionadas pelos docentes 

de EF, fez referência à importância de colocar os alunos com NEE em grupos de 

alunos, com um maior nível de maturidade, com a finalidade de facilitar não só a 

integração do aluno na turma, como também aumentar a taxa de sucesso do 

aluno com NEE na compreensão dos exercícios. 

 Torna-se importante que haja uma aceitação e o estabelecimento de 

amizades, com o intuito de promover condições que possam facilitar o 

relacionamento entre alunos com NEE e sem NEE (Moreira, 2014). Furman e 

Gavin (cit. Moreira, 2014) revelam que o trabalho em grupo, origina resultados 

positivos, no crescimento pessoal, nas relações em pares em geral, como 

também no ambiente na sala de aula. Porém, não é suficiente colocar os alunos 

juntos, “é necessário estruturar a atividade e o próprio contacto entre pares para 
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que com esta intervenção se possam obter resultados positivos na aceitação dos 

alunos com NEE” (Furman & Gavin, cit. Moreira, 2014, p. 21). 

 Esta integração do aluno com NEE num grupo de alunos sem NEE, 

permite que o aluno com NEE tenha a oportunidade de poder desenvolver-se a 

nível social e académico (Correia, 2008). Existem estudos que indicam que 

“alunos com NEE conseguem obter melhores resultados académicos quando 

inseridos num ambiente inclusivo, pois atingem maiores níveis de escolaridade 

e apresentam menos problemas de comportamento e disciplina” (Morgado, cit. 

Silva, 2015, p.18).  

 Não obstante, é importante realçar, que os alunos sem NEE também 

beneficiam deste contacto com alunos com NEE, à medida que permite que os 

alunos sem NEE, possam desenvolver um conjunto de condutas de respeito e 

aceitação por aquilo que é diferente, dotando-os assim de uma sensibilidade de 

ajuda, partilha e cooperação com o outro (Correia e Morgado, cit. Silva, 2015). 

 Outro dos aspetos nomeados pelos professores da amostra como 

solução, foi a importância de abordar os docentes responsáveis pela unidade de 

alunos com NEE e entender, qual seria a melhor maneira de enquadrar esses 

mesmos alunos na turma. 

 Visto que os professores do ensino especial, receberam uma formação 

específica sobre as NEE, é fulcral que os docentes, do ensino regular procurem 

um conjunto de conhecimentos e competências, junto aos mesmos, com o 

propósito de adquirir ferramentas que os ajudem a integrar os alunos com NEE 

na turma (Rudolfo, 2013). 

 Todavia existe um conjunto de caraterísticas fundamentais que devem ser 

respeitadas, para que possa haver uma colaboração mútua de sucesso entre os 

docentes. Para isto, tem que haver uma participação voluntária, igualdade 

relacional, objetivos comuns, responsabilidades partilhadas, decisões 

partilhadas, recursos partilhados e sobre tudo confiança e respeito (Rudolfo, 

2013). 

 Por último, foi exteriorizado pelos professores de EF, a importância da 

coadjuvação, onde de acordo, com as dificuldades apresentadas pelos alunos 

com NEE ou sem NEE, é solicitada a presença de um outro professor, o qual 

poderá realizar uma aula exclusivamente para esse aluno ou então, ajudar o 

aluno na compreensão dos exercícios realizados pelo professor principal, com a 



92 
 

finalidade de potenciar o processo de integração do aluno na turma, tal como, 

nos exercícios da aula. 

 A coadjuvação é um apoio educativo que é fornecido “ao professor titular 

da turma ou de disciplina. É adequada a turmas marcadas por ritmos de 

aprendizagem diferenciados onde tem que existir uma planificação/organização 

ajustada a essa diferenciação. Destina-se ainda a turmas onde existem alunos 

do ensino básico com dificuldades de aprendizagem em três ou mais disciplinas 

ou alunos com Programa Educativo Individual.” (Agrupamento de Escolas 

Vendas Novas, 2014 / 2015, p. 7). 

 Assim, podemos constatar que a coadjuvação é atribuída aos alunos que 

estão identificados, como alunos que possuem dificuldades na sua 

aprendizagem, e onde há necessidade de ser realizada uma intervenção 

pedagógica. Esta coadjuvação, irá fazer com que existam dois professores no 

mesmo espaço, não obstante, a avaliação será definida por ambos, sendo 

utilizado um instrumento de avaliação adaptado ao aluno que requer a 

coadjuvação (Agrupamento de Escolas Vendas Novas, 2014 / 2015). 

Questão 9: Teve alguma dificuldade em integrar nos exercícios de 

aula os alunos com NEE? 

 

Gráfico 8. Dificuldade em integrar alunos com NEE nos exercícios 
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Aqui denota-se que houve novamente uma dificuldade dos professores 

em integrar os alunos com NEE nos exercícios, só que desta vez, apenas 11 

(58%) professores responderam que tiveram dificuldades e 8 (42%) professores 

não tiveram dificuldade em integrar os alunos com NEE nos exercícios da aula. 

Para que possa haver esta inclusão dos alunos com NEE nos exercícios, 

é necessário que os professores disponham de um conjunto de conhecimentos, 

que os possibilite possuir um conjunto de estratégias, que lhes permita ensinar 

na mesma turma, crianças com necessidades especiais (Costa, cit. Reis, 2011). 

Deste modo, é crucial que o professor tenha conhecimento do problema 

do aluno, para que possa definir quais são as soluções mais adequadas. 

Morgado (cit. Reis, 2011) refere que o professor deverá operacionalizar o seu 

currículo para todos os alunos, porém de forma diferenciada, para que todos os 

alunos possam ter oportunidade de obter progresso no seu percurso educativo. 

“Não faz sentido que ter acesso aos mesmos contextos educativos, seja 

entendido como ter acesso às mesmas aulas, às mesmas salas de aula, tempos 

letivos ou atividades curriculares. Os princípios da inclusão e personalização, 

têm necessariamente de ser coordenados com uma gestão flexível do currículo, 

dos espaços e dos tempos escolares, recorrendo a todas as intervenções 

técnicas e educativas que a avaliação especializada e a monitorização de 

progressos revelem necessárias” (Gonçalves, 2018, p.136). 

Flores (2000) menciona, que muitas vezes a atuação do professor é 

influenciada pelo número de alunos que possui por turma, pelo equipamento 

disponível, pelo tempo e currículo a cumprir. Deste modo, é necessário que haja 

uma estruturação do espaço, do tempo e das atividades com a finalidade de 

facilitar o processo de aprendizagem destes alunos (Ministério da Educação, 

2008). 

Viegas (2014) refere que os alunos sem deficiência têm que ter 

consciência que é necessário que haja uma participação ativa da parte destes, 

com o objetivo de integrar os alunos deficientes nas atividades, 

independentemente das suas limitações físicas ou psicológicas.  

Kunc (cit. Nobre, 2009), relata que muitas vezes o impedimento para que 

haja inclusão está patente no preconceito acerca dos alunos com NEE, que os 

definem como incapazes de realizar determinadas tarefas, limitando desta 

forma, a oportunidade de participação em algumas atividades desportivas. 
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De acordo com Jiménez, Stainback e Stainback, (cit. Almeida, 2015), para 

haver inclusão é necessário não só integrar os alunos na turma, como também 

nas atividades realizadas, pois de nada basta integrar na turma e excluir dos 

exercícios, pois aqui a inclusão deixará de existir. 

Já Rodrigues e Rodrigues (cit. Ferreira, 2012) referem que a educação 

inclusiva, deverá fazer parte da formação inicial do professor, com o intuito de 

ganhar um conjunto de valores inclusivos, com a finalidade de promover a 

equidade e a participação de todos os alunos.  

Com isto conclui-se, que o professor tem um papel crucial na inclusão dos 

alunos com NEE nos exercícios, não obstante, a qualidade da sua intervenção 

depende de outros fatores externos, como o tempo e o local destinado para a 

prática pedagógica, porém é preciso preparar os professores com ferramentas, 

que lhes permitam atuar na comunidade escolar e que sejam preparados não 

apenas a “trabalhar com crianças ditas normais, iguais entre si, que respondem 

como se espera e aprendem sem dificuldade” (Gonçalves, 2018, p.72). 

Para melhor entender estas respostas, decidi analisar os questionários 

individualmente, com a finalidade de entender o porquê de os professores terem 

e não terem dificuldades em integrar os alunos nos exercícios. Para esta análise 

recorri às respostas das questões 2 e 3, por entender que eram as respostas 

que melhor justificariam o resultado obtido nesta questão. 

Deste modo, primeiro analisei os docentes que responderam que sentiram 

dificuldade em integrar os alunos com NEE nos exercícios das aulas e de 11 

respostas, 6 dos professores apesar de terem tido uma disciplina / formação na 

universidade e posteriormente terem tido a necessidade de tirar uma formação 

sobre as NEE foram aqueles que continuaram a sentir mais dificuldades em 

integrar estes alunos.  

Esta análise, fez-me refletir que este fator poderia ter ocorrido, devido a 

variedade de NEE ou ainda por uma formação baseada na teórica sem um 

enquadramento correto com a prática. “Não faz sentido ensinar de forma teórica 

e expositiva, de fora para dentro, tudo que se entende por uma abordagem 

multinível e como se trabalha a flexibilidade e a autonomia… o que faz sentido, 

é procurar novas formas e soluções para a formação neste domínio, que nos 

ajudem a investigar de dentro para fora, em diversidade, flexibilidade e 

autonomia. Encontrar novas formas de apoiar quem está no terreno, a procurar 
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respostas, a precisar de solucionar questões específicas, de forma prática e 

sustentável.” (Gonçalves, 2018, p.52). 

Já os 8 docentes que responderam que não sentiram dificuldades, foi 

interessante verificar que de acordo com a reposta da questão 2, 9 professores 

não tiveram qualquer disciplina / formação de NEE na universidade, e 5 dos 8 

professores não sentiram qualquer dificuldade em integrar os alunos com NEE 

nos exercícios, no entanto, a maioria recorreu a uma formação posterior com a 

finalidade de preencher esta lacuna.  

Com isto conclui-se, que é fundamental que os professores entendam a 

importância da expressão 2Lifelong Learning, pois nos dias que corre e com a 

constante evolução que o ser humano é alvo diariamente, a formação dos 

professores não deverá parar no momento em que este detém a sua 

qualificação. É necessário, haver uma formação contínua, com o intuito, de 

formar-se continuadamente com a finalidade de poder responder aos desafios 

evolutivos. Pois, apenas a formação docente inicial não poderá responder a 

todas e as diferentes necessidades. (Mouzinho, Caena, & Valle, 2015). 

Para os professores que responderam que sentiram dificuldades em 

integrar os alunos com NEE nos exercícios das aulas, foi elaborado uma questão 

extra de resposta aberta, com a finalidade e entender quais foram as estratégias 

utilizadas para ultrapassar essa dificuldade.  

Questão 10: Qual foi a estratégia utilizada para ultrapassar essa 

dificuldade?  

“Ir de encontro às necessidades dos alunos.”  

“Apoio individualizado” 

“Adaptar os exercícios ao grau de dificuldade do aluno” 

“Realizar grupos de nível” 

“Diminuir a complexidade dos exercícios; individualização das tarefas; usar os 

alunos com atestado para ajudar, atribuir tarefas aos restantes colegas por aula. 

“ 

                                                           
2 Lifelong Learning – Refere-se a uma educação contínua onde “nunca é cedo ou tarde demais para 

aprender”. 
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“Depende do tipo de aluno e das suas dificuldades.” 

“Enquadrar esses alunos com regras específicas e ajustadas” 

“Tentativa de atividades simples que os alunos gostassem e tivessem sucesso” 

“Pesquisa e informação junto aos colegas da EE” 

“Individualizar o exercício” 

“Em algumas partes da aula fazia exercícios adequados às limitações desses 

alunos em conjunto com a turma” 

 

 Para poder fazer uma análise correta, desta questão qualitativa, primeiro 

interpretei as respostas e seguidamente coloquei-as em grupos específicos, com 

a finalidade de observar onde incidiam a maioria das respostas. À semelhança 

daquilo que aconteceu na questão 7, as estratégias utilizadas para ultrapassar 

as dificuldades em integrar os alunos com NEE nos exercícios de aula, recaiu 

novamente na individualização, contudo surgindo uma nova resposta que aborda 

o tema de adaptar os exercícios de acordo com os diferentes níveis dos alunos. 

Deste modo, a minha análise e discussão, será realizada em primeiro lugar sobre 

a individualização do ensino e em seguida sobre a adaptação dos exercícios ao 

nível dos alunos. 

 O ser humano é um ser único, um ser singular e com base nesta teoria, 

cada aluno traz consigo uma bagagem escolar diferente, bagagem esta que lhes 

permite ver o mundo de uma maneira muito própria. Desta forma, não devemos 

esperar e encaixar todos os alunos no mesmo padrão de aprendizagem (Storti, 

2010).  

 Já Redig (2012) refere que a individualização deverá ser a base da 

atuação pedagógica, para que possa responder às necessidades dos 

educandos, quer seja no contexto de inclusão ou de uma escolarização 

especializada. A individualização deverá considerar a proposta escolar, no 

entanto, procurar alternativas de aprendizagem para os alunos que precisem de 

alguma especificidade no processo de ensino – aprendizagem. 

 De acordo, com o decreto-lei n.º 3 / 2008, (2008, p. 3), o programa 

educativo individual é um “programa concebido para cada aluno, resultante de 

uma planificação centrada na sua pessoa, onde são identificadas as medidas de 



97 
 

suporte à aprendizagem que promovem o acesso e a participação em contextos 

inclusivos.” 

 Neste decreto-lei, é referido também “o acesso ao currículo e às 

atividades de aprendizagem na sala de aula, podendo envolver a combinação 

adequada de vários métodos e estratégias de ensino, a utilização de diferentes 

modalidades de avaliação, a adaptação de materiais e recursos educativos e a 

remoção de barreiras na organização do espaço e do equipamento, planeadas 

de uma forma interdisciplinar para promover o sucesso educativo.” (Decreto-Lei 

n.º 3 / 2008, 2008, p.2). 

 Com base na citação é importante reter que a individualização do ensino, 

implica adequar os exercícios / atividades a todos os alunos de forma a que todos 

possam ter a mesma oportunidade de aprendizagem.  

 A adaptação dos exercícios aos vários níveis dos alunos, oferece a 

oportunidade de cada aluno ter a possibilidade de se envolver de forma positiva 

nas atividades realizadas na turma, permitindo que o professor prepare “medidas 

de ensino com base na diversificação, com a finalidade de responder às 

necessidades de todos os alunos” (Geraldo, 2013, p.25). 

 Ainscow (1997), alude que todos os alunos, deveriam ter um currículo 

comum, porém com níveis diversificados, baseando-se em atividades que 

permitam com que todos os alunos obtenham a mesma oportunidade de 

aprendizagem, envolvendo-se de forma positiva nos exercícios / atividades 

realizadas nas aulas. 

 Mortimore (cit. Morgado, 2004) refere que os alunos que possuem a 

oportunidade de trabalhar com outros colegas, com níveis de aprendizagem 

próximos, ou quando todos os alunos trabalharem na mesma área curricular, em 

tarefas diferentes de acordo com o seu próprio nível, permite que haja um 

parecer positivo. Não obstante, quando todos os alunos fazem a mesma tarefa, 

não respeitando o nível de aprendizagem, o resultado tende a ser negativo. 

Já Porter (cit. Santos, 2010), menciona que um currículo inclusivo, tem 

que ser comum a todos, que garanta aos alunos um ensino com níveis 

diversificados, para que seja possível dar a mesma oportunidade de 

aprendizagem a todos os alunos.  

Com isto, posso constatar que um ensino por níveis é benéfico para todos 

os alunos e que os professores de EF da escola EBSAAS estão 
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consciencializados deste fator, apresentando esta medida como uma possível 

solução, face às dificuldades em integrar os alunos com NEE na sua turma.  

Questão 11: O seu plano de aula realizado para a turma, possuí 

alguma vertente adaptada aos alunos com (NE)? 

 

Gráfico 9. Plano adaptado aos alunos com NEE 

 

 Perante esta questão, é possível verificar que 14 (74%) dos professores 

realizam um plano adaptado para os alunos com NEE, enquanto que, 5 (26%). 

não altera o seu plano. Como já tinha referido anteriormente, existem vários tipos 

de NEE que poderão não interferir diretamente com o desempenho do aluno na 

aula de EF e desta forma, não sendo necessário adaptar o plano de aula. 

 Cabe então ao professor de EF através de uma avaliação diagnóstica, 

identificar se o aluno que possui NEE, irá requerer de um plano adaptado às 

suas necessidades, ou se este é capaz de cumprir com os objetivos do plano 

principal. É com base nestas informações recolhidas, que o professor irá definir 

um conjunto de estratégias a adotar, consoante a resposta obtida e assim, 

planear uma aula que vá ao encontro das necessidades e capacidades dos seus 

alunos (Moura, 2011). 

74%

26%

PLANO ADAPTADO AOS ALUNOS COM NEE

Sim Não
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 De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências 

Essenciais (s/d, pp.221-222), “apesar da diversidade dos contextos de 

aprendizagem, as situações e métodos de trabalho utilizados evidenciam 

sempre o aluno como protagonista do processo ensino-aprendizagem, apelando 

a uma participação ativa em todas as situações de aula.” Tal como, a aula deverá 

“ser inclusiva pois, nenhum aluno pode ser excluído por dificuldades ou aptidão 

insuficiente, nem por exigências gerais que deixem de considerar as suas 

possibilidades.”. 

 Uma escola inclusiva, é uma escola que opta também por um currículo 

inclusivo, e parte do princípio que os alunos com NEE realizam sempre que 

possível, as mesmas tarefas que os colegas sem NEE, podendo haver 

adaptações nos critérios de êxito, com o intuito de dar a oportunidade a todos os 

alunos a alcançarem o sucesso (Wang, cit. Moura, 2011). 

O currículo, deverá ser comum a todos os alunos, tendo em atenção aos 

níveis diversificados de cada aluno, com a finalidade de envolver todos 

positivamente nas atividades. “Um currículo inclusivo assenta assim em 

situações de aprendizagem que permitam aos alunos "aprender fazendo", 

baseadas no trabalho cooperativo entre alunos e professores, de modo a garantir 

uma aprendizagem significativa para cada aluno” (Porter, cit. Moura, 2011, p.30). 

Já o Decreto-Lei n.º 3 / 2008, (2008, p.158) indica que “A adequação do 

processo de ensino e de aprendizagem integra medidas educativas que visam 

promover a aprendizagem e a participação dos alunos com necessidades 

educativas especiais de carácter permanente.” 

Em suma, cabe ao docente identificar o tipo de NEE do aluno e avaliar as 

suas capacidades, com o intuito de idealizar um plano de aula adequado, que 

preencha não só as necessidades dos alunos sem NEE, bem como, os alunos 

com NEE e que principalmente tenha a capacidade de alterar / adaptar o plano, 

com a intenção de permitir com que todos os alunos possam aprender. 
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Questão 12: Adapta a sua avaliação aos alunos que possuem (NE)? 

 

Gráfico 10. Adaptação da avaliação aos alunos com NE 

 

Analisando esta questão, é possível verificar que a maioria dos 

professores 18 (95%) realiza uma avaliação adaptada aos alunos com NE 

especiais, enquanto, apenas 1 (5%) professor diz não adaptar a avaliação.  

 De acordo com o artigo 28º do decreto-lei nº54 / 2018 de 6 de julho, “As 

escolas devem assegurar a todos os alunos o direito à participação no processo 

de avaliação.” Tal como, devem constituir “adaptações ao processo de 

avaliação: a) A diversificação dos instrumentos de recolha de informação, tais 

como, inquéritos, entrevistas, registos vídeo ou áudio; b) Os enunciados em 

formatos acessíveis, nomeadamente braille, tabelas e mapas em relevo, daisy, 

digital; c) A interpretação em LGP; d) A utilização de produtos de apoio; e) O 

tempo suplementar para realização da prova; f) A transcrição das respostas; g) 

A leitura de enunciados; h) A utilização de sala separada; i) As pausas vigiadas; 

j) O código de identificação de cores nos enunciados.” (Diário da República 

Eletrónico, 2018, p.2926). 

 Deste modo, é possível apurar que para haver uma correta adaptação da 

avaliação aos alunos com NEE, cabe à escola em primeiro lugar adaptar o 

95%

5%

ADAPTAÇÃO DA AVALIAÇÃO AOS ALUNOS COM NEE

Sim Não
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processo de avaliação, para que os docentes, possam recorrer a adaptações 

avaliativas mais indicadas, de acordo, com as necessidades dos seus alunos. 

 Seguidamente caberá ao docente diagnosticar as competências e 

caraterísticas dos seus alunos, com o intuito de preparar as aulas de acordo com 

as suas capacidades. Este planeamento, deverá ajustar-se ao diagnóstico 

realizado anteriormente, ou seja, os processos e recursos utilizados na aula, 

deverão adequar-se aos alunos a que se destinam, para que estes possam ter 

a oportunidade de aprender (Tomlinson, cit. Gonçalves, 2016). Já o processo de 

avaliação, terá que possuir um conjunto de “estratégias de avaliação justas e 

adequadas face ao trabalho desenvolvido com os alunos. O professor não deve 

perder de vista os objetivos curriculares, mas a avaliação deverá refletir a 

evolução que cada aluno sofreu ao nível das suas aprendizagens.” (Tomlinson, 

cit. Gonçalves, 2016, p.20). 

 

Questão 13: Na sua opinião, qual é a solução mais indicada para 

potenciar o processo de aprendizagem / integração dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, nas aulas de Educação Física? 

“Diminuição do número de alunos por turma e/ou (em função das Necessidades 

Educativas dos alunos) a co-adjuvância, ou seja, a integração nas aulas de EF 

de um professor da disciplina para apoio direto do(s) aluno(s) em questão” 

“Com formação adequada a cada aluno com NEE pois cada um tem problemas 

com características diferentes” 

“Haver um professor coadjuvante” 

“Ter acompanhamento de outros professores” 

“Depende MUITO do tipo das NEE” 

“Consoante o grau de NEE do aluno ter um professor de apoio.” 

“Realizar grupos de nível” 

“Tendo em conta o número de alunos por turma, ter um professor coadjuvante. 

Formação do docente para essa realidade.” 

“Em primeiro lugar será necessário definir que tipo de Necessidade Educativa 

Especial estamos a falar. Depois conversar com os Elementos da Educação 

Especial (professores, psicólogos e outros elementos inseridos no processo de 

acompanhamento do aluno), após estes caminhos percorridos, definir 
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metodologias a adotar (ex: apoio de um colega, integração num grupo que tenha 

sensibilidade para estes casos). Cada caso é um caso. Na minha opinião não 

poderá haver situações pré-concebidas e universais.” 

“Depende do tipo de dificuldade e há alunos em que não se consegue a 

integração.” 

“Inserir os alunos nas turmas regulares com adaptações para torna-los alunos 

inclusivos” 

“Haver um acompanhamento mais individualizado, em relação aos alunos que 

dele necessitem” 

“Ter um professor coadjuvante”  

“Formação dos professores” 

“Individualizar o processo”  

“Incluir o aluno nas tarefas das aulas com a restante turma ajustando o nível de 

resposta do aluno com NEE.” 

“Depende do grau de incapacidade dos alunos NEE, mas se possível fazendo 

exercícios em forma de jogos simples” 

“Ter um plano de aula ajustado às necessidades de cada aluno.” 

“Primeiro, condicionar e dividir os alunos com NEE pelas turmas mais 

proficientes e de acordo com a necessidade educativa desses alunos. Segundo, 

adaptar as tarefas e atividades para que todos possam experienciar essas 

dificuldades para uma melhor consciencialização dos alunos para os vários 

problemas” 

 

 Como já foi realizado em outras questões de respostas abertas, foi 

necessário também ler minuciosamente cada questão e agrupar as respostas 

fornecidas em grupos específicos, com o intuito de constatar onde incidiam a 

maioria das respostas. Desta forma, para esta questão, foi possível verificar que 

as respostas persistiam na diminuição de alunos em turmas com NEE, com a 

finalidade de potenciar a integração do aluno, seguidamente, a individualização 

do processo, a formação adequada dos docentes de EF e por último com mais 

enfâse está a coadjuvação.  

 De acordo com o Despacho Normativo nº 10-A/2018, “Aos alunos com 

necessidades específicas que estejam em efetiva permanência na turma, em 
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dinâmicas de verdadeira inclusão, continua a ser garantido o acesso a turmas 

com 20 alunos, permitindo uma mais capaz organização para atender, de forma 

mais intensa, às suas necessidades.” (Diário da República, 2018, pp.4-5). Esta 

redução de alunos por turma, surgiu com o objetivo de potenciar a aprendizagem 

não só de um aluno, mas de todos os alunos. 

 Já o artigo 19 do Despacho normativo n.º 1-B/2017 indica que “as turmas 

que integrem alunos com necessidades educativas especiais de caráter 

permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de 

funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir 

mais de dois alunos nestas condições” (Diário da República, 2017, p.7). 

 Com isto, é possível apurar que as leis definem que apenas um aluno com 

NEE devem estar numa turma com 20 alunos. Deste modo, as escolas, devem 

ter a consciência de construir turmas reduzidas, quando estas possuem alunos 

com NEE com a finalidade dos docentes poderem agir de acordo com as 

necessidades dos seus alunos, prestando assim, um ensino mais adequado. 

 A individualização do ensino, foi um dos temas mais abordados nas 

perguntas de respostas abertas, o que tudo indica que os docentes de EF, tem 

noção que um ensino individualizado às caraterísticas de cada aluno, é 

fundamental, para que este possa obter um ensino mais adequado de acordo 

com as suas caraterísticas. Com isto é possível compreender que existe uma 

consciencialização, de que cada aluno aprende melhor ou com mais dificuldades 

sobre determinados assuntos e que o docente deverá ser capaz de detetar esta 

variável e respeitar o tempo de aprendizagem de cada aluno.  

 Os alunos com NEE, não são exceção e desta forma, de modo que a 

individualização também seja uma das bases para o sucesso destes alunos, foi 

traçada uma proposta na elaboração do PEI no qual o seu principal objetivo 

consiste em proporcionar estratégias pedagógicas que sejam conciliáveis com 

as necessidades individuais de cada estudante (Munster cit. Mascaro, 2018). 

Com isto “o plano leva em conta as necessidades individuais dos sujeitos, tendo 

metas diferenciadas de acordo com as suas peculiaridades”. (Mascaro, 2018, 

p.15).  

 Outra das respostas que mereceu também destaque, foi o facto dos 

docentes de EF referirem que é importante haver uma formação adequada na 
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sua preparação enquanto docentes de EF, para que estes possam ganhar 

capacidades suficientes para melhor adaptar as suas aulas aos alunos com NE.  

Magalhães (2017), refere que um dos obstáculos para que exista uma 

educação inclusiva, está patente quase na inexistência da formação de 

docentes, que lhes permita identificar alunos com NEE e intervir 

adequadamente. “Evidentemente que o sucesso das medidas inclusivas 

depende, fundamentalmente, da capacidade de resposta dos professores ao 

nível de estratégia e das atividades de ensino aos alunos com NEE. Sem a 

formação necessária, o conhecimento da natureza dos seus problemas e as 

implicações que têm no seu processo educativo, os professores do ensino 

regular não lhes podem prestar apoio adequado.” (Correia, cit. Magalhães, 2017, 

pp.50-51)  

 Por último, na análise das respostas desta questão, foi possível encontrar 

um maior predomínio das respostas na coadjuvação, solução esta, também já 

apresentada anteriormente em outra questão. Segundo o Despacho n.º 10563-

A/2015 refere que a coadjuvação é uma das estratégias que valorizam “as 

experiências e as práticas colaborativas” que conduzem a um ensino de 

qualidade (Diário da República, 2015, p.8). Ou seja, a coadjuvação assenta em 

um trabalho entre docentes, com a finalidade de garantir o sucesso escolar do 

aluno. 

 Analisar este tipo de soluções fornecidas pelos docentes de EF da 

EBSAAS, com o intuito de potenciar o processo de aprendizagem / integração 

dos alunos com NEE, foi muito satisfatório, mas é necessário frisar que nem 

todas as soluções mencionadas servem de “receita” para resolver todas as 

dificuldades com que o docente se depara, perante alunos com NEE. É 

necessário, seguir um conjunto de procedimentos necessários, para melhor 

entender o que implica as suas necessidades, para que possa delinear a melhor 

estratégia a adotar. 
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5. Conclusão do Estudo 

Esta investigação, apresentou-se como um grande desafio para mim, pois 

era um tema totalmente desconhecido, sobre o qual não possuía qualquer 

conhecimento, não obstante como estava disposta a aprender, vi neste tema 

esta oportunidade e com o intuito de garantir o sucesso desta minha 

investigação, tive que sair da minha área de conforto e falar com pessoas 

entendidas na área, com o propósito de realizar uma análise o mais correta 

possível, com ilações apropriadas.  

Uma vez finalizado o estudo, foi possível apurar que a maioria dos 

professores teve na sua formação docente pelo menos uma disciplina que 

abordasse o tema da NEE. Não obstante, existindo ainda um número relevante 

de docentes que não tiveram esta mesma disciplina.  

Contudo, é importante realçar que apesar deste fator, as universidades do 

qual os docentes realizaram a sua formação, hoje em dia, todas elas possuem 

no mestrado pelo menos uma disciplina que aborde este tema. O que demonstra 

uma sensibilidade das instituições perante esta questão. 

No meu ponto de vista, este dado é um bom indicador, porém, para além 

de apresentar uma componente teórica, também deverá apostar na prática, 

deste modo, dotando os futuros professores de ferramentas que lhes permitam 

realizar um ensino de excelência a estes alunos. 

Apesar da maioria dos docentes terem tido pelo menos uma disciplina que 

abordasse o tema das NEE, estes continuaram a sentir dificuldades em integrar 

os alunos na turma e nos exercícios de aula. Apesar das dificuldades 

apresentadas, os professores mostraram-se muito pró-ativos, procurando 

formações que completassem os seus conhecimentos, tal como, indicaram um 

conjunto de soluções a que recorreram para preencher estas lacunas, 

mencionando a individualização, a coadjuvação, a adaptação dos exercícios por 

níveis, a colocação dos alunos com NEE com um grupo de alunos com mais 

maturidade e o trocar de ideias com os professores do ensino especial. Este fator 

demonstrou, que a formação docente não deverá parar quando este termina o 

curso, mas sim procurar atualizar-se constantemente, para que possa ter a 

oportunidade de oferecer um ensino de qualidade e adequado às novas 

tendências.  
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Neste estudo, foi possível constatar ainda, que todos os professores ao 

longo da execução da sua carreira, tiveram alunos com NEE, sendo que a 

maioria respondeu que adaptava os seus planos de aulas e as suas avaliações 

a estes alunos.  

Por último, as soluções mencionadas pela maioria dos professores para 

potenciar a aprendizagem e a integração dos alunos com NEE nas aulas de EF, 

refletiu-se na necessidade de obter turmas reduzidas para incutir um ensino 

individualizado e assim assegurar o ensino a estes alunos. Tal como, idealizar 

uma formação docente com conhecimentos específicos e práticos, evitando 

assim um ensino desadequado e desajustado. 

Todavia, foi realçado, que cada aluno carece de uma solução específica, 

onde através de uma avaliação diagnóstica o docente conseguirá à partida 

encontrar uma solução mais ajustada, realizando assim um plano de aula e uma 

avaliação mais apropriada às caraterísticas e às potencialidades dos alunos com 

NEE.  

 Com a conclusão deste estudo, é necessário realçar, que as ilações 

tiradas desta investigação não poderão ser de modo algum generalizadas, visto 

que a população alvo deste estudo, restringiu-se apenas aos professores de EF 

da EBSAAS. Por isso seria interessante, em um próximo estudo, aplicar o 

mesmo estudo, só que desta vez, em uma grande escala, onde pudessem ser 

analisadas as respostas de outros docentes de EF de outras escolas da Ilha da 

Madeira. 
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Considerações Finais 

 A realização deste estágio profissional, foi com certeza um dos pontos 

altos da minha formação docente, pois permitiu-me colocar em prática toda a 

teoria abordada, onde o estágio foi o culminar de um percurso árduo, mas muito 

satisfatório, tendo assim surgido a oportunidade de dar os meus primeiros 

passos, rumo à concretização do sonho de ser professora de EF.  

 Esta experiência, teve os seus altos e baixos, não obstante, através deles 

adquiri um conjunto de competências essenciais, que me ensinaram a ler a aula 

e adaptar o meu ensino e a minha postura não só ao contexto como às 

caraterísticas dos alunos, permitindo deste modo, limar as arestas com o intuito 

de criar a minha identidade enquanto futura professora de EF. 

Aqui fui capaz de entender que ser professora de EF não se limita ao mero 

ato de lecionar, existindo outras funções / papéis que também fazem parte desta 

profissão. Tal como, foi possível verificar que a formação do professor não 

termina, quando este acaba o curso, este terá que atualizar-se e formar-se 

constantemente, para que possa acompanhar as novas tendências do ensino e 

assim prestando um ensino de qualidade aos seus alunos.  

Para além deste fator, o estágio profissional, permitiu ainda desenvolver 

e participar em um conjunto de atividades elaboradas dentro e fora do recinto 

escolar, que possibilitou adquirir um conjunto de vivências e experiências em 

contexto laboral, que apelaram à minha capacidade de adaptação e de 

autonomia. Em cada um dos desafios lançados fui sempre capaz de procurar 

atender a todos os objetivos, cumprindo um conjunto de tarefas zeladas por um 

comportamento apropriado, tal como, um conjunto de valores éticos, tendo 

sempre a plena consciência da minha posição na entidade acolhedora.  

O estágio profissional fez com que evoluísse de aula para aula, onde 

através das reflexões realizadas, permitiram refletir sobre a minha atuação, 

detetando não só as minhas dificuldades como as minhas potencialidades. Não 

obstante estou ciente, que ainda existe um longo caminho a percorrer e muito 

que aprender, no que toca à minha atuação como professora. Mais tarde, serei 

a professora principal de várias turmas e o peso da responsabilidade certamente 

será outro, o que resultará numa nova aprendizagem. 
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Com a conclusão deste estágio profissional, espero ter correspondido às 

expetativas idealizadas por ambos os orientadores no decorrer deste trajeto 

educativo, agradecendo com todo o respeito e consideração o auxilio e 

dedicação prestados. Realçando que foi sem dúvida uma boa forma de 

transmissão de conhecimentos, a qual, permitiu que houvesse não só uma 

evolução pessoal como profissional.  

Deste modo, termino esta grande jornada com a esperança de conseguir 

ingressar na escola o mais rápido possível e poder dar continuidade ao exercício 

da profissão que me faz feliz: ser professora de Educação Física. 
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Anexo 1. Questionário Individual dos Alunos 

Questionário Individual do Aluno 

Parte 1 - Dados Pessoais do Aluno 

Nome : Nome a ser chamado nas aulas:  Ano escolar: Turma: Nº de aluno: 

Data de Nascimento: Idade: Sexo: M          F Telefone do aluno: Morada: 

Freguesia: Código Postal: E-mail: 

Parte 2 - Identificação do Encarregado de Educação  

Nome : Grau de parentesco:  Idade: Profissão: 

Habilitações literárias: Morada: Freguesia: Código Postal: 

Telefone: Nº de telefone em caso de urgência: E-mail: 

Parte 3 - Identificação do Agregado Familiar 

Nome do pai: Idade: Profissão: Habilitações literárias: 

Situação Profissional do Pai: Empregado        Desempregado          Aposentado  Telefone: Morada: 

Freguesia: Código Postal:   

Nome da mãe: Idade:  Profissão: Habilitações literárias: 

Situação Profissional da Mãe: Empregado        Desempregado         Aposentado  Telefone: Morada: 

Freguesia: Código Postal:   

Nº de irmãos: Nº de irmãos que se encontram a estudar: O aluno vive com: Pai         Mãe        Irmãos          Avós         Tios         Outros: 

Nº total dos elementos que vivem com o aluno:   

Parte 4 - Situação Escolar 

Que escola frequentaste no ano letivo anterior? Transitaste o ano letivo anterior?   Sim              Não 

Obtiveste classificação negativa em alguma disciplina no 3º período?   Sim           Não     Se respondeste sim, menciona qual(is): 

Já ficaste retido algum ano?  Se a respondeste sim, menciona em que ano(s) escolaridade: 

Disciplina que mais gostas? Disciplina que menos gostas? 

Já beneficiaste de apoio pedagógico?    Sim              Não      

Se respondeste sim, menciona em que disciplinas e em que anos(s) escolares: 

Parte 5 - Informação Desportiva 

Qual foi a nota do ano anterior na disciplina de Ed. Física: Modalidade favorita: Modalidade que menos gostas: 

Assinala de 1 a 5 (1- não gosto; 2- gosto pouco, 3- gosto mais ou menos; 4- gosto; 5- gosto muito) a tua preferência nas modalidades aqui referidas: 

Voleibol ___        Desportos de Raquetas ___              Basquetebol ___             Râguebi ___               Ginástica ___             Corfebol ___              Futebol ___               Madeirabol ___   

Alguma vez participaste no desporto escolar?   Sim            Não         Se respondeste sim, qual a modalidade? 

Este ano pretendes participar no desporto escolar?   Sim            Não         Se respondeste sim, qual a modalidade? 

Praticas alguma modalidade desportiva?  Sim           Não         Se respondeste sim, qual a modalidade? 
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Já praticaste alguma modalidade desportiva?  Sim            Não           Se respondeste sim, qual foi a modalidade? 

Se respondeste sim, quais foram os motivos de desistência: 

Se nunca praticaste alguma modalidade desportiva, explica os motivos: 

Parte 6 – Hábitos escolares 

Assinala de 1 a 5 (1- não gosto; 2- gosto pouco, 3- gosto mais ou menos; 4- gosto; 5- gosto muito) a tua preferência nas alíneas abaixo. 

Escola:___          Aulas:___         Aulas de educação física: ___ 

Preferias estar a frequentar outra escola? Sim           Não         Se respondeste sim, refere o nome da escola que preferias: 

Hábitos de estudo (assinala apenas uma opção):  Diariamente            Semanalmente            Vésperas de testes              Raramente               Nunca 

Onde costumas estudar?    Escola          Casa (quarto)            Casa (sala)          Casa (cozinha)           Casa de familiares / amigos             Outro: 

Método habitual de estudo:    Sozinho              Com o pai/mãe           Com irmãos          Com amigos            Com o explicador  

Que tipo de aulas preferes (seleciona duas opções)?    Teóricas             Práticas            Interativas               Audiovisuais  

Que método de avaliação preferes (seleciona uma opção)?    Teste           Trabalho de grupo            Trabalho de pares            Ficha teórica            Avaliação prática 

Gostarias de entrar no ensino superior? Sim           Não Porque? 

Que profissão gostarias de ter?  

Participas em alguma atividade fora da escola?    Escoteiros           Música            Teatro             Voluntariado          Outro:                                         Nenhuma  

Com que frequência os teus pais / encarregado de educação perguntam como está a situação escolar? 

Diariamente                Semanalmente                Só depois dos testes                No fona de cada período              Nunca   

Parte 7 - Hábitos de vida diária 

Geralmente a que horas se levanta?__h___min Geralmente a que horas se deita? ___h___min Onde toma o pequeno almoço? Casa        Escola        Café      Outro: 

Geralmente onde almoça? Casa        Escola        Café       Outro:  Habitualmente desloca-se para a escola: Carro        A pé        Autocarro      Outro: 

Quanto tempo é a deslocação de casa para a escola e da escola para casa? Menos de 5 minutos          Entre a 5 a 10 minutos         Entre 10 a 15 minutos         Mais de 15 minutos 

Qual é a ordem de saída autorizada pelo seu encarregado de educação:  Livre            Condicionada            Não autorizada 

Nos seus tempos livres que costuma fazer: Estudar        Desporto         Televisão        Computador        Leitura        Música         Outros:  

Parte 8 - Saúde 

Tens algum problema de visão?  Sim             Não             Qual / quais? Tens algum problema de audição?  Sim            Não             Qual / quais? 

Tens alguma doença respiratórias?  Sim            Não           Qual /quais? Tens alguma doença cardíaca? Sim           Não            Qual / quais?  

Tens alguma doença que não conste nas alíneas acima?    Sim             Não                  Qual / quais? 

Tens alguma alergia?      Sim             Não             A quê?   

Tens alguma doença que te impossibilita de praticar atividade física?    Sim         Não            Qual / quais? 

Já tiveste alguma lesão? Sim            Não            Qual / quais? 

Já foste operado?  Sim         Não             A quê? 

Tomas algum medicamento frequentemente?  Sim        Não         qual / quais e para quê?  
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Anexo 2. Planeamento Anual 

1º Período 2º Período  3º Período 

Mês Dia Hora Local Modalidade Mês Dia Hora Local Modalidade Mês Dia Hora Local Modalidade 

Setembro 

 

3ª 
18 

11h30-
13h00 

P - C Apresentação  

Janeiro 

5ª 03 10h30-
11h15 

C – 3 AD Futebol 

Abril 

3ª 23 11h30-
13h00 

P- C AD 
Ginástica 

5ª 
20 

10h30-
11h15 

P- C Fitnessgram 3ª 08 11h30-
13h00 

C – 4 
e 5 

AD 
Basquetebol 

5ª 25    

3ª 
25 

11h30-
13h00 

P - C AD Voleibol 5ª 10 10h30-
11h15 

C – 3 Futebol 3ª 30 11h30-
13h00 

P-C Ginástica 

5ª 
27 

10h30-
11h15 

P- S AD Badminton 3ª 15 11h30-
13h00 

C – 4 
e 5 

Basquetebol 

Maio 

5ª 02 10h30-
11h15 

C – 4 e 
5 

AD Râguebi 

Outubro 

 

3ª 
02 

11h30-
13h00 

P - C Voleibol 5ª 17 10h30-
11h15 

C – 3 Futebol 3ª 07 11h30-
13h00 

P-C Ginástica 

5ª 
04 

10h30-
11h15 

P- S Badminton 3ª 22 11h30-
13h00 

C – 4 
e 5 

Basquetebol 5ª 09 10h30-
11h15 

C – 4 e 
5 

Râguebi 

3ª 
09 

  Torneio Mini 
Andebol 

5ª 24 10h30-
11h15 

C – 3 Futebol  3ª 14 11h30-
13h00 

P-C Ginástica 

5ª 
11 

  Torneio Mini 
Andebol 

3ª 29   Torneio Futsal 5ª 16 10h30-
11h15 

C – 4 e 
5 

Râguebi 

3ª 
16 

11h30-
13h00 

P - C Voleibol 5ª 31  C – 3 Futebol 3ª 21 11h30-
13h00 

P-C AS Ginástica 

5ª 
18 

10h30-
11h15 

P- S Badminton 

Fevereiro 

3ª 05 11h30-
13h00 

C – 4 
e 5 

Basquetebol 5ª 23 10h30-
11h15 

C – 4 e 
5 

AS Râguebi 

3ª 
23 

11h30-
13h00 

P - C Voleibol 5ª 07 10h30-
11h15 

C – 3 Futebol 3ª 28 11h30-
13h00 

P-C Fitnessgram 

5ª 
25 

10h30-
11h15 

P- S Badminton 3ª 12 11h30-
13h00 

C – 4 
e 5 

Basquetebol 5ª 30 10h30-
11h15 

C – 4 e 
5 

 Râguebi 

3ª 
30 

11h30-
13h00 

P - C Voleibol 5ª 14 10h30-
11h15 

C – 3 Futebol 

Junho 

3ª 04 11h30-
13h00 

P-C Ginástica 

Novembro 

 

5ª 
01 

   3ª 19 11h30-
13h00 

C – 4 
e 5 

Basquetebol 
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3ª 
06 

11h30-
13h00 

P - C Voleibol 5ª 21 10h30-
11h15 

C – 3 Futebol  

5ª 
08 

10h30-
11h15 

P- S Badminton 3ª 26 11h30-
13h00 

C – 4 
e 5 

Basquetebol 

3ª 
13 

11h30-
13h00 

P - C Voleibol 5ª 28 10h30-
11h15 

C – 3 Futebol 

5ª 
15 

10h30-
11h15 

P- S Teste Voleibol e 
Badminton 

Março 

3ª 05    

3ª 
20 

11h30-
13h00 

P - C Voleibol 5ª 07 10h30-
11h15 

C – 3 Teste 
Basquetebol e 
Futebol 

5ª 
22 

10h30-
11h15 

P- S Badminton 3ª 12 11h30-
13h00 

C – 4 
e 5 

Basquetebol 

3ª 
27 

11h30-
13h00 

P - C Voleibol 5ª 14 10h30-
11h15 

C – 3 Futebol 

5ª 
29 

10h30-
11h15 

P- S Badminton 3ª 19 11h30-
13h00 

C – 4 
e 5 

AS 
Basquetebol 

Dezembro 

 

3ª 
04 

11h30-
13h00 

P - C AS Voleibol 5ª 21 10h30-
11h15 

C – 3 AS Futebol 

5ª 
06 

10h30-
11h15 

P- S AS Badminton 3ª 26 11h30-
13h00 

C – 4 
e 5 

Basquetebol 

3ª 
11 

  Dia do Andebol 5ª 28 10h30-
11h15 

C – 3 Futebol 

5ª 
13 

10h30-
11h15 

P- S  Badminton 

Abril 

3ª 02   Dia Futsal 

5ª 04 10h30-
11h15 

C – 3  Basquetebol  
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Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

Estágio Profissional 

2º Ano 2º Semestre 

2017/2018 

Questionário Investigação – ação:  

Estudo de Investigação: Dificuldades e estratégias dos Professores 

de Educação Física na integração de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais – o caso da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva 

Este questionário enquadra-se numa investigação – ação no âmbito de 

um relatório final de estágio no Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, realizado na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins 

académicos (relatório de estágio), estando garantida o anonimato de cada 

docente. Não existem respostas certas ou erradas, desta forma, solicito 

respostas espontâneas e sinceras que corresponda com a realidade. Desde já, 

agradeço a sua colaboração. 

Idade:__________. 

Sexo:  

Masculino       Feminino  

Questão 1- Em qual Universidade, realizou o seu curso como 

Professor (a) de Educação 

Física?_________________________________________________________. 

 

Anexo 3. Questionário: Investigação Ação 
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Questão 2 - Durante o curso universitário, realizou alguma formação 

/ disciplina, que abordasse o tema da Necessidades Educativas Especiais 

(NEE)? 

Sim                Não 

Questão 3 - Depois de concluir o curso superior, sentiu a 

necessidade de realizar uma formação extra sobre NEE?   

Sim                Não 

Questão 4 - Durante os anos como docente em uma escola, com que 

frequência teve alunos na turma com NEE? 

Muitas vezes            (Passa para a questão 9) 

Algumas vezes         (Passa para a questão 9) 

Poucas vezes           (Passa para a questão 9) 

Nenhuma vez           (Passa para a questão7) 

 

Questão 5 - Se no próximo ano letivo, tiver algum aluno com NEE na 

sua turma, estará preparado (a) para lidar com este aluno? 

Sim           (Passa para a questão 7)     Não      (Passa para a questão 6).  

Questão 6 - Porquê não se sentirá preparado 

(a)?___________________________________________________________. 

Questão 7- Teve alguma dificuldade em integrar na turma estes 

alunos com NEE? 

Sim         (Passa para a questão 8)   Não       (Passa para a questão 9) 

Questão 8 - Qual foi a estratégia utilizada para ultrapassar essa 

dificuldade?____________________________________________________. 

Questão 9 - Teve alguma dificuldade em integrar nos exercícios de 

aula os alunos com NEE? 

Sim         (Passa para a questão 10)   Não      (Passa para a questão 11) 
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Questão 10 - Qual foi a estratégia utilizada para ultrapassar essa 

dificuldade?____________________________________________________. 

Questão 11 - O seu plano de aula realizado para a turma, possuí 

alguma vertente adaptada aos alunos com (NE)? 

Sim        Não        

Questão 12 - Adapta a sua avaliação aos alunos que possuem (NE)? 

Sim        Não        

Questão 13 - Na sua opinião, qual é a solução mais indicada para 

potenciar o processo de aprendizagem / integração dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, nas aulas de Educação 

Física?_________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Obrigada por contribuir nesta investigação.  

 

 

 

    

    


