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Resumo 
  

 

O Estágio Profissional é a etapa final da formação inicial do professor, onde 

ocorre o confronto entre os conhecimentos adquiridos no decurso da formação 

inicial e a prática real de ensino. O presente relatório de estágio, de caráter 

reflexivo, insere-se no âmbito do segundo ciclo do Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, sendo, portanto, a última etapa deste ciclo de estudos. 

Nele está relatado o meu percurso como estudante-estagiário, como me 

enquadrei na turma, quais as dificuldades que senti na chegada à escola 

cooperante, qual o método de ensino que apliquei. É também apresentado o 

contexto escolar onde o estágio foi realizado, bem como todas as experiências, 

aprendizagens e objetivos alcançados. Tentei também explicar o porquê de a 

disciplina de Educação Física ser deveras importante nos currículos 

académicos, tentando contrariar o estigma que a rodeia de ser uma disciplina 

irrelevante. A metodologia adotada na realização deste relatório foi uma divisão 

por partes do mesmo: a parte inicial mais pessoal e reflexiva, onde descrevo as 

minhas vivências e quem sou; outra, onde caracterizo o que é o estágio 

profissional e a profissão docente; e a parte principal, a realização do estágio. 

Em suma, está descrito como o eu estudante se tornou no eu professor. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Palavras-Chave: Ensino – Professor – Educação Física – Desporto – Estágio 

Profissional 
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Abstract 
 
 
The Professional Stage is the final step of the initial formation of the teacher, 

where the confrontation takes place between the knowledge acquired in the 

course of the initial formation and the actual practice of teaching. This reflexive 

report is part of the second cycle of the Master’s Degree in Physical Education 

Teaching in Basic and Secondary Education of the Faculty of Sport of the 

University of Porto, and is, therefore, the last step in this cycle of studies. In it, I 

describe my experience as a trainee student, how I fitted into the class, what 

difficulties I experienced when I arrived at the school, what teaching method I 

applied. It’s also presented the school context where the professional stage took 

place, as well as all the experiences, learning and objectives I achieved. I also 

tried to explain why the class of Physical Education is very important in the 

academic curriculum, trying to counter the stigma surrounding it of being an 

irrelevant class. The methodology adopted in the realization of this report was a 

division in parts: the initial part is more personal and reflexive, where I describe 

my experiences and who I am; another, where I characterize what is the 

professional stage and the teaching profession; and the main part, the 

accomplishment of the professional stage. Overall, it is described how the I 

student has become the I teacher. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Keywords: Education – Teacher – Physical Education – Sports – Professional 

Stage 
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1 Introdução 
 

 

1.1 Enquadramento geral do estágio 
 

O presente Relatório de Estágio Profissional (REP) é o resultado de uma 

experiência concreta de um Estudante Estagiário (EE), no âmbito da prática de 

ensino supervisionado (PES), inserido no 2o Ciclo do Mestrado em Ensino de 

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

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). É, portanto, a última etapa 

deste 2º ciclo de estudos. 

Segundo as normas deste estabelecimento de ensino, esta experiência 

prática visa refletir a integração na vida profissional de forma progressiva e 

orientada num contexto real. Esta integração foi, sem dúvida, gradual e foi 

realizada no decurso do ano letivo de 2018/ 2019, na Escola Secundária de 

Valongo. 

Como afirmam Batista e Queirós (2013), o Estágio Profissional (EP) 

pretende capacitar um futuro professor de Educação Física (EF) com 

ferramentas que o ajudem a desenvolver-se e a melhorar-se nesta profissão. 

Além do mais, esta experiência prepara-nos para as exigências requeridas por 

esta profissão: poucas vezes saberemos o que esperar, pois, os desafios são 

constantes. O estágio por si só não prepara a 100% os futuros docentes para o 

desempenho da sua função, mas fornece, a meu ver, as principais noções do 

que significa ser professor em pleno século XXI. 

Citando também Silva, os cursos de formação de professores de Educação 

Física têm a função de proporcionar aos estudantes “disciplinas, conhecimentos, 

estágios e experiências que possibilitem uma base teórico-prática para atuarem 

nas escolas” (2011, cit. por Krug, 2015, p. 250).  

Neste documento estão descritas as dificuldades, as estratégias, os 

resultados e as novas experiências que fui encontrando ao longo deste ano 

letivo, a partir do momento em que entrei na Escola Cooperante (EC). O EP 

decorreu num agrupamento de escolas do concelho de Valongo, com um Núcleo 

de Estágio (NE) constituído por três EE, que, tal como eu, também iniciaram esta 

etapa final para nos tornarmos professores de EF. 
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Não existe nenhum manual de instruções para ultrapassarmos os 

obstáculos com que nos formos deparando. Contudo, devemos procurar 

compreender, avaliar e desenvolver o contexto em que esta experiência está 

inserida, de modo a que os seus contributos se tornem relevantes. 

Visto que é a primeira experiência em contexto real, tudo o que consegui 

adquirir foi de extrema utilidade para a minha evolução enquanto professor: ouvi 

conselhos de colegas e de professores, aprendi a refletir nas minhas decisões e 

desenvolvi estratégias que me ajudaram na construção da minha identidade 

enquanto professor. 

Em suma, Bernardi (2008, cit. por Krug, 2015, p. 250) afirma que o Estágio 

Profissional Supervisionado (EPS) tem a função de colocar os EE frente a frente 

com a sua futura profissão. Para além disso, o autor destaca que o estagiário 

precisa de deixar de lado a postura de aluno, a qual assume desde o ensino 

primário, para assumir a postura de docente. No entanto, essa passagem não é 

automática, precisa de tempo e de experiência para acontecer. 

 

 

1.2 A importância da formação inicial no processo de criação da 
identidade do docente 

 

A formação inicial de professores é fundamental para a criação do docente 

e da sua identidade como tal. Entendo esta formação como um processo do 

desenvolvimento profissional e pessoal do Professor Estagiário (PE) pois 

capacita-nos, a nós enquanto futuros professores, a lidar com todos os desafios 

colocados pelas mudanças na nossa sociedade. Como afirma Teresa Medeiros 

e Emília Gomes (2005), a formação inicial permite aos futuros professores a 

possibilidade de “serem capazes de tomar decisões e efectuarem escolhas 

fundamentadas perante a incerteza, a instabilidade, a complexidade e a 

singularidade que caracterizam o acto educativo” (pp. 19-20). 

A Prática Pedagógica (PP) tem também um papel crucial na formação 

inicial de professores, na medida em que permite que os formandos “equacionem 

as suas práticas, as experienciem e problematizem, tendo em conta os projectos 

pedagógicos de escola e de turma, os temas integradores, o programa e o 

desenvolvimento de cada aluno numa turma” (ibidem). Na verdade, a PP é uma 
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área de experimentação e de reflexão sobre o processo de ensino (da parte do 

professor) e de aprendizagem (tanto da parte do professor como de o aluno pois 

ambos aprendem). É nesta área que “se produz e difunde um saber 

eminentemente prático vocacionado para intervenção” (p. 21) do professor. É 

aqui, neste momento, que o futuro professor se confronta “com o assumir de um 

novo, desconhecido e tão desejoso papel – o de ser professor” (ibidem). Existem 

quatro funções, segundo as autoras acima mencionadas, na prática pedagógica: 

socializadora, relacional, reflexiva e desenvolvimentista. 

Assim, entende-se que “[…] a Prática Pedagógica deve permitir um espaço 

de auto-reflexão do formando no contexto profissional onde se insere, com 

implicações nos domínios da auto-avaliação, da auto- estima e do auto-conceito 

profissional” (p. 22). Todavia, 

[…] esta última vertente do desenvolvimento pessoal e profissional do 

futuro professor começa a ser equacionada nas instituições de Ensino 

Superior, e paulatinamente, tem-se assistido, mais recentemente, a uma 

formação não só centrada no saber e no saber fazer, mas também no 

conhecimento e na interacção pessoal do formador e do formando, 

ambos como pessoas em desenvolvimento” (Medeiros, Teresa, Viveiros, 

Helena, 2005). 

Também, e segundo afirma Pimenta e Anastasiou, 

A construção da identidade docente baseia-se nos valores de cada 

indivíduo, no modo como cada um constrói as suas histórias, no modo 

como cada um se situa no mundo enquanto professor, nas suas 

representações, nos seus saberes, nas suas angústias e anseios. (2002, 

cit. por Gomes, 2013, p. 248) 

Ou também, como afirma Gomes (2013, p. 247), “quando se fala em 

identidade, entende-se a identidade como um processo contínuo e dinâmico, que 

implica a criação de sentido e (re)interpretação dos próprios valores e 

experiências.” 

Creio que o meu processo de criação de identidade como docente foi algo 

gradual, foi formado à medida que o estágio se ia desenrolando. Isto permitiu 
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que criasse o meu próprio método de lecionar, uma metodologia específica e 

muito própria. 

Na formação inicial de professores, é durante o Estágio Profissional 

Supervisionado (EPS) que os EE passam pela transição da condição de 

estudantes para a condição de professor. Segundo Bernardi et al., o estágio “é 

uma simulação da atuação do professor” (2008, cit. por Krug, 2015, p. 250). 

Também Leone e Leite (2001, cit. por Krug, 2015, p. 250) destacam que 

O processo de transição do ‘ser estudante’ para o ‘ser professor’ começa 

durante a formação inicial, por meio da realização de atividades de 

estágio e prática de ensino, de conhecer, refletir e interpretar a cultura 

escolar. 

Tardif, Lessard e Lahaye (1991, cit. por Krug, 2015, p. 257), ao abordarem o 

ritual de passagem de aluno a professor, consideram que no exercício quotidiano 

da sua função, o professor depara-se com várias barreiras que não são 

previsíveis e passíveis de uma definição acabada: 

O docente desenvolve, então, habilidades pessoais, tais como 

capacidade de improvisação, macetes1, gestos, atitudes e estilos que 

possibilitam vencer as barreiras e construir uma maneira própria de 

ensinar. Assim, as tomadas de decisões frente a esse contato direto com 

os estudantes e a rotina escolar norteiam a compreensão sobre o ser 

professor responsável pela mediação da construção de conhecimento 

com um grupo de estudantes. 

Como se mencionou anteriormente, esta aprendizagem de aluno a 

professor, foi dinâmica e negociável: diversas vezes tive de me restringir às 

normas do que é esperado profissionalmente, o que nem sempre coincidia com 

a forma como achava que deveria abordar a situação. Por exemplo, durante o 

ano existiram certos episódios em que o comportamento de um aluno foi mau e 

que, pessoalmente, queria ter resolvido o assunto de uma forma mais “drástica”, 

mas que tive de me ajustar à forma de como um professor deve lidar com a 

                                                           
1 Segundo o dicionário Priberam da Língua Portuguesa, “Macetes” significa “técnica ou ação para 
conseguir alguma coisa; recurso; truque”. É uma expressão utilizada no Português do Brasil. 
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situação. Para haver um equilíbrio entre o meu ego (no sentido de eu, pessoa, 

personalidade) “pessoal” e o meu ego “docente” tive que me conformar com este 

paradigma. Foi, sem dúvida, um conflito interno. 

Em relação ao dinamismo, esse é influenciado por fatores externos, 

nomeadamente o ambiente em que estava inserido, o tipo de turma, o 

comportamento de alunos e, até mesmo, o estabelecimento de ensino. O facto 

de estar numa escola com boas condições (tanto a nível de materiais como o 

espaço em si) e com alunos bem-comportados, permitiu que tivesse uma 

abordagem como professor diferente do que se estivesse numa escola com 

condições fracas e alunos malcomportados. 

É importante compreendermos que a turma e os alunos não podem ser 

vistos como algo imutável. Da mesma forma que o professor evolui, os alunos 

também sofrem evolução, embora de forma mais “explosiva”. Assim, o dever 

enquanto professor é ver a turma como uma unidade orgânica, um “ser vivo” em 

constante mutação.  

Não podemos esquecer que o ambiente em que os alunos estão inseridos 

também é fundamental na interação entre eles e o professor: “Ensinar é […] uma 

ação cultural, pois se concretiza na interação entre professores e alunos, 

refletindo a cultura e os contextos sociais a que pertencem” (Ferreira, s.d., p.3). 

O autor continua: 

É preciso perceber a existência de uma cultura – sobreposta ao 

pedagógico e influenciando diretamente na prática pedagógica. Esta 

cultura será mais importante, do que a própria formação técnica, para o 

entendimento correto desta prática. (Ibidem) 

 
São três os conceitos que parecem essenciais para descrever a 

necessidade da profissão docente em fazer-se evoluir, contrariando os 

paradigmas atuais: inovação, eficácia e novos conteúdos. 

As instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, têm a 

obrigação (ou melhor, o dever) de fornecer aos futuros docentes as ferramentas 

chave para a sua formação, de modo a que as exigências do sistema educativo 

sejam correspondidas.  
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São estes futuros docentes que têm nas mãos a geração vindoura e é a 

eles que cabe a responsabilidade que formar cidadãos íntegros, ativos, 

dinâmicos, criativos e inovadores. Concordando com a afirmação de Ferreira 

(s.d., p.1), “Formar profissionais capazes de criar situações de aprendizagem 

deveria ser o eixo central da maior parte dos programas de formação inicial e 

continuada dos professores da pré-escola à universidade”.  

O desenvolvimento profissional dos professores é um processo individual 

e coletivo. É individual porque cada professor tem um estágio profissional 

diferente (mas também vivências) e, por isso, um desenvolvimento diferente, 

mas, ao mesmo tempo, esse professor está inserido numa classe que está em 

constante desenvolvimento coletivo, que contribui para o desenvolvimento das 

suas competências profissionais. Ou seja, um professor nunca age sozinho, está 

inserido numa coletividade. 

 

 

1.3  Estrutura, finalidade e processo de realização do relatório 
 

Este RE tem uma estrutura dividida em 4 grandes capítulos:  o capítulo 1, 

onde é feita um enquadramento geral do estágio, qual o seu objetivo e de que 

modo a formação inicial condicionou a minha identidade como docente; o 

capítulo 2, que representa o enquadramento pessoal; o capítulo 3, o 

enquadramento institucional e o capítulo 4, o enquadramento operacional.  

Na primeira parte, no capítulo 1, faço uma introdução ao que poderá ser 

lido neste REP, bem como uma breve exposição do que consiste a formação 

inicial na criação da minha identidade como docente e também quais os objetivos 

que pretendo alcançar no final do estágio profissional.  

Na segunda parte, no capítulo 2, abordo o enquadramento pessoal, onde 

faço um pequeno resumo das minhas vivências e experiências profissionais e de 

vida, que me levaram a escolher este trajeto formativo, bem como as 

expectativas que tinha para este EP. Neste capítulo dou a conhecer um pouco 

de mim e o que fez de mim a pessoa que sou hoje. 

Na terceira parte, no capítulo 3, faço um enquadramento institucional, o que 

significa ser professor. Ao contrário do que muitos pensam, ser professor não é 

apenas saber dar aulas: é saber transmitir e aplicar conhecimentos de forma a 
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que os nossos alunos consigam aplicá-los. Caracterizo, também, o contexto em 

que estive inserido, assim como a EC e o NE do qual fiz parte. 

Na quarta parte, o capítulo 4, o capítulo mais importante deste REP, inclui 

a realização operacional, isto é, a realização prática deste estágio. Aqui falarei 

de como lecionei as aulas ao longo do ano letivo, quais as modalidades 

abordadas, como os alunos reagiram ao meu método de ensino, como foi feito o 

planeamento e como realizei os diversos tipos de avaliação.  

Para além desses capítulos principais, existem outros quatro igualmente 

importantes, que dizem respeito às atividades desportivas que aconteceram na 

Escola Secundária de Valongo (capítulo 5), à minha turma de alunos do 5º ano 

da Escola Básica de Sobrado (capítulo 6), à demonstração de Judo à minha 

turma de 11º ano da ESV na última aula do 3º período (capítulo 7) e ao meu 

projeto individual com um aluno com necessidades educativas especiais 

(capítulo 8). 

Assim, este RE traduz o fim de um ciclo, mas, também, o início de outro: é 

um ciclo de aprendizagem contínua. Além disso, este relatório será sempre uma 

permanente memória das minhas origens profissionais e de como me tornei no 

professor que pretendia ser.  

Ser professor pode não ser fácil, mas afirmo com toda a certeza que vale a 

pena. Quando me sentir sem rumo, sei como voltar a encarrilar: relendo o meu 

percurso.  
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2 Enquadramento Pessoal 
 

 
2.1 Eu, enquanto aspirante a Professor de Educação Física 
 

 

O meu nome é Marcelo Costa Cruz, nasci a 1 de fevereiro de 1995 na África 

do Sul, mais concretamente em Pretória. Aos cinco anos de idade, juntamente 

com os meus pais, mudamo-nos para a cidade de Braga, em Portugal. Desta 

forma, tenho dupla nacionalidade. Todavia, por diversos motivos, já morei em 

diferentes locais: o primeiro, em Pretória, onde nasci; o segundo, a cidade de 

Braga e também em Coimbra, onde me licenciei na Faculdade de Ciências do 

Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEF-UC); e o 

terceiro – até ao momento – em Bratislava, Eslováquia, durante um semestre em 

Erasmus. 

Em todos estes locais vivi diferentes experiências que, sem dúvida, 

influenciaram o meu caracter e os meus valores. Estes últimos, talvez, foram a 

base para o meu crescimento enquanto ser humano e como futuro professor de 

Educação Física. 

Conclui o ensino secundário na área de Ciências e Tecnologias na Escola 

Secundária Camilo Castelo Branco, em 2014. No mesmo ano, entrei na FCDEF-

UC onde me licenciei em Ciências do Desporto e Educação Física. Atualmente, 

a terminar o Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e 

Secundário, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Desde que me lembro que pratico desporto. Pratiquei vários desportos, 

sendo que as minhas favoritas são as modalidades de combate, tais como 

Kickboxing e Judo.  

No entanto, o Judo cativou o meu coração e, desde então, não vivo sem 

esta modalidade: faz parte da minha essência e, quem me conhece, pode 

confirmar isso. As modalidades de combate, na minha opinião, são a melhor 

forma de construir carácter, disciplina, humildade e respeito e, quem é praticante 

deste género de modalidade nota-se genuinamente na forma como se 

apresenta, age e pensa. 

O Judo entrou na minha vida no 2º ano da licenciatura e, no final do 

semestre, surpreendido pela minha evolução e facilidade em perceber os 
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conceitos da modalidade, o professor Alain Massart, que também é treinador de 

Judo da Associação Académica de Coimbra (AAC), convidou-me para ser atleta 

da mesma. Foi um dia muito marcante para mim, pois já estava completamente 

cativado por esta modalidade e não podia ter um melhor Mestre para aprender 

do que o Mestre Alain. Aprendi tanto sobre Judo e sobre mim durante o meu 

tempo na AAC: fiz amigos e parceiros de treino onde derramamos “sangue, suor, 

lágrimas”. Quando acabei a Licenciatura regressei a Braga e, por esse motivo, 

tive que deixar a AAC mas, continuei a treinar no Clube de Judo do Porto (CJP). 

Posso garantidamente dizer que fui sortudo em ter pais compreensivos e 

que me apoiaram e apoiam, incondicionalmente, nas minhas escolhas. Sempre 

fui bom aluno no que respeita a classificações, mas nem sempre em 

comportamento, aspeto que, com a idade e a maturidade, melhorou. 

Quando fui para o secundário não sabia o que queria seguir como carreira. 

Então, fui para o curso de Ciências e Tecnologias onde sempre me diziam que 

era onde havia maior saída profissional. No fundo, sabia que queria ser professor 

de algo, queria ensinar, queria moldar jovens para se tornarem melhores 

pessoas e cidadãos no futuro. A princípio, pensei em ser professor de Inglês, 

dado que Inglês é a minha língua materna; mas depois vi que desporto sempre 

fez parte da minha vida e cada vez que ia para uma aula de Educação Física 

sentia-me feliz. Quando contei aos meus pais esta minha decisão de estudar 

desporto, eles apoiaram-me em tudo o que podiam e posso dizer que não seria 

o homem que sou hoje sem eles. 

Como disse anteriormente, morei em Coimbra durante três anos e longe 

dos meus pais. Foram três anos espetaculares, tive uma liberdade que me 

permitiu crescer e aprender a tomar conta de mim. Ir para Coimbra não foi 

planeado, mas, olhando para trás, não trocava esse período por nada.  

No último ano da Licenciatura tive a oportunidade de ir um semestre para 

Erasmus e, como sempre gostei de aventuras e viajar, agarrei imediatamente 

essa oportunidade. Fui para Bratislava, a capital da Eslováquia, onde estudei na 

Comenius University – Faculty of Sports. Podia, certamente, escrever várias 

páginas a falar desta aventura, mas vou apenas dizer que foram os melhores 

meses que vivi até então: viajei, conheci pessoas de todas as partes do mundo 

e fiquei a conhecer várias culturas. O que era suposto ser um semestre (3 meses) 

tornou-se um período de quase 6 meses. Foi uma altura espetacular. Como 
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disse, o Judo faz grande parte de quem sou e por isso continuei a praticar em 

Erasmus no clube de Bratislava. 

Agora, com o Mestrado no Porto, voltei a morar em casa dos meus pais, o 

que tem pontos positivos (não ter despesas adicionais e mais tempo livre, pois 

os meus pais tratam das tarefas do quotidiano) e maus (menos liberdade, mais 

isolamento pois, enquanto estava na residência universitária, podia conviver 

mais com os meus colegas). 

Mas, quem sabe, se no futuro embarco numa aventura pelo estrangeiro… 

 

 

2.2 Estágio: Expetativas vs Realidade 
 

No primeiro ano de Mestrado não tinha grandes expetativas do estágio que 

iria ter, talvez porque sentia que já tinha responsabilidades suficientes para me 

focar e não fazia sentido estar a pensar no ano seguinte se ainda tinha muitos 

desafios pela frente. À medida que a data do primeiro dia da ida à escola se 

aproximava, comecei a pensar de forma mais séria sobre o estágio, a sua 

dificuldade, qual a sua importância, como seria a escola, a cidade, os alunos, o 

professor orientador (PO) e os colegas de estágio. 

Na minha perspetiva, agora vejo que este estágio foi uma transição da 

teoria para a prática: foi uma "ponte" que liga estas duas realidades. Todavia, 

como sabemos, existe um fosso considerável entre a teoria e a realidade. 

Apesar de ter tido alguma experiência prática a dar aulas, tudo o que 

abordei foi a teoria de como ser professor. Como referi, dou aulas de Judo no 

CJP a diversos tipos de atletas, desde os mais novos aos mais velhos. É uma 

experiência muito enriquecedora e gratificante, que me ajudou aquando do início 

do estágio. Estas aulas de Judo foram a prova, mesmo antes de iniciar o 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário do 

desejo que já́ tinha em me tornar professor de EF.  

Para mim, este estágio foi a aplicação e a adaptação de conceitos teóricos 

que aprendi no mundo real (nomeadamente os conteúdos teóricos que aprendi 

no primeiro ano de Mestrado) e a aprendizagem de aspetos que não vêm em 

livro nenhum e que são adquiridos com experiência no terreno.  
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Uma das minhas expectativas em relação ao apoio do professor 

cooperante (PC) é que este seria uma importante ajuda na transição e adaptação 

a este novo papel pois eu sei o que é ser aluno, mas não sei o que é ser 

professor. Posso dizer que, para mim, o professor cooperante foi um amigo sábio 

que me ajudou sempre que pôde e que, também, me ajudou a encontrar 

soluções para desafios que encontrei.  

Em relação às instalações da Escola Secundária de Valongo (ESV), 

imaginava uma escola pública com pessoas dedicadas que faziam o seu melhor 

para dar uma boa qualidade de ensino à nova geração que frequentava essa 

escola.  

Todas as minhas expectativas, embora algumas delas se tenham revelado 

negativas numa primeira visita, acabaram por ser superadas: no final de agosto 

desloquei-me pela primeira vez à ESV para me inscrever oficialmente como 

professor estagiário e quando cheguei deparei-me com uma escola em obras 

(renovação do isolamento do telhado dos pavilhões) e alguns detritos das 

mesmas estavam espalhados pelos corredores e pavilhão, o que deu uma má 

primeira impressão. Mas, quando iniciei o ano letivo, a escola recebeu material 

novo e o mesmo foi acontecendo ao longo do ano: raquetes de Badminton, 

balizas de Futsal, material de treino funcional, tabelas de Basquetebol, cacifos 

novos entre outros. Posso dizer que nunca tive falta de material, quer em 

quantidade ou qualidade, o que nem sempre aconteceu nos meus tempos de 

aluno.  

Nesse mesmo dia de agosto, dirigi-me à secretaria e fui muito bem 

recebido. De certa forma, este momento de recepção na escola pode ser 

entendido como um fenómeno de inserção, isto é, de passagem de aluno a 

professor. Pimenta e Lima (2004, p. 43, cit. por Krug, 2015, p. 255) salientam 

que 

cabe ao estágio possibilitar que os acadêmicos “compreendam a 

complexidade das práticas institucionais e das ações praticadas por seus 

profissionais como alternativa no preparo para a sua inserção 

profissional”. 
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Foi-me explicado todo o processo de inscrição e foi-me dada uma 

explicação do layout da escola. Contudo, o que me ficou na memória deste dia 

foi o momento em que me inscrevi como professor pela primeira vez, isto é, 

quando preenchi toda a papelada burocrática para poder dar aulas na escola 

como professor-estagiário. Foi um sentimento difícil de explicar, talvez 

descrevesse como uma mistura de orgulho com alegria e sentimento de inclusão.  

Durante o primeiro dia do arranque do ano letivo, e sendo tradição do 

agrupamento, todos os docentes tiraram uma fotografia em frente ao edifício da 

Câmara Municipal de Valongo, a qual será posteriormente exposta na sala de 

professores. Sinto um enorme orgulho pois ficou marcado nessa fotografia o 

corpo docente, no qual estou presente e ficarei na história da escola. Juntamente 

a esta fotografia, estão todas as dos anos anteriores, onde estão também outros 

colegas estagiários.  

Terminado este relatório, espero ter aperfeiçoado as ferramentas que tinha 

e ter adquirido novas competências que me permitam vir a ser, de maneira 

autónoma, um professor de excelência. 

 

 

2.3 Adaptações aos requisitos do estágio 
 

A principal adaptação que tive de tomar foi conciliar os horários da 

fisioterapia e dos tratamentos que estava a receber (duas horas por dia) para 

conseguir estar na escola a tempo de dar as aulas que me competiam e de 

observar as aulas dadas pelos meus colegas. Foi uma altura complicada, mas 

tudo acabou por se resolver da melhor maneira e consegui cumprir todas as 

tarefas que me competiam. 

Também, foi necessário a criação de uma rotina de preparação de aulas, a 

qual não estava habituado pois nunca o havia feito. Esta rotina consistia na 

realização de planos de aula aos fins-de-semana que iria utilizar na semana em 

questão; porém, todos os dias ia à ESV não apenas para dar as minhas aulas, 

mas também para observar as aulas dos meus colegas.  

Envolveu muita reflexão, pois todas as semanas tinha que enviar um diário 

de bordo sobre as minhas aulas da semana e dos meus colegas de estágio ou 

outros acontecimentos que achei relevantes, como por exemplo as atividades 
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desenvolvidas na escola. Estes diários de bordo eram escritos todas as Sextas-

feiras, após terminar a semana de aulas. Veja-se a reflexão escrita por mim no 

diário de bordo, em meados do primeiro período:  

Esta semana os meus colegas não puderam dar as aulas das suas 

turmas e, por isso, dei todas as aulas das 3 turmas. Foi uma experiência 

muito interessante pois ao início pensei que seria desgastante e 

desagradável dar tantas aulas pois não estou habituado, mas posso dizer 

que adorei a experiência, senti que sofri uma maior evolução na minha 

qualidade de ensino como professor. (reflexão da semana de 22 a 25 de 

janeiro de 2019) 

 

2.4 A minha experiência como professor estagiário 
 

O Estágio Profissional (EP) é uma fase do processo de aprender a ser 

professor, talvez a mais importante e com maior grau de complexidade. A 

aprendizagem docente é um processo que envolve a apropriação de saberes 

que estão vinculados à realidade concreta da atividade docente nos diversos 

campos de atuação. 

Desta forma, o professor tem o papel de filtrar os conhecimentos para que 

estes encaixem na realidade em que está inserido. Isto é, o docente é o principal 

agente que proporciona mudanças significativas no conhecimento dos seus 

alunos. Assim, cabe ao professor a responsabilidade de desenvolver um trabalho 

adequado à realidade e aos interesses dos seus alunos, possibilitando 

mudanças na aprendizagem.  

Usando o ensaio de Hugo Krug como linha orientadora, “[...] não basta levar 

à sala de aula conteúdos criticamente selecionados e estrategicamente 

organizados, é necessário que professores e alunos se transformem, no 

cotidiano de suas práticas, em sujeitos do seu ensinar e do seu aprender [...]” 

(Krug, 2015, p. 257).  

No entanto, dizer que ser professor é apenas levar conteúdo para as aulas 

seria um eufemismo. Ser professor é também estimular o desenvolvimento e a 

evolução do conhecimento transmitido. Com isso, a aprendizagem torna-se 

bidirecional pois o professor também aprende à medida que ensina.  
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No início do estágio profissional os sentimentos que senti eram mistos. À 

medida que a data de começar o ano letivo se aproximava, a ansiedade ia 

também aumentando. Não sabia o que esperar, o que iria ver ou como seria a 

escola, se conseguiria dar as aulas que me seriam propostas ou se iria conseguir 

lidar com uma grande quantidade de alunos. Também me apercebi das tarefas 

que teria de desempenhar, o que, de certa forma, me assustou; mas apesar 

disso, penso que as desempenhei da melhor forma que soube e consegui. Ao 

longo do estágio, a ansiedade foi atenuada porque a minha confiança nas 

minhas capacidades enquanto professor foram melhorando. 

Contudo, a meio caminho, houve diversas situações de desânimo, como é 

normal em qualquer estágio. Revi as minhas hipóteses de continuar, mas nunca 

pensei em desistir. Em algumas aulas foi difícil controlar certos maus hábitos dos 

alunos, nomeadamente, os atrasos à aula ou as “desculpas” para não fazerem 

aula: nestes casos, tive que criar um sistema de responsabilização, isto é, quem 

cometia estes percalços sofria um pequeno “castigo”. 

Dada a situação dos meus colegas de estágio (que será mencionada no 

subcapítulo seguinte), não existia dinâmica de grupo, então as tarefas não eram 

divididas uniformemente. Deste modo, coube-me a mim preencher as lacunas 

que eles não podiam ocupar devido a essas mesmas situações pessoais.  

Perto do final do estágio, a ansiedade regressou, não pelas mesmas razões 

iniciais, mas porque me deparei com o final de uma longa etapa. Já me sentia 

professor, isto é, interiormente já me via como professor, já tinha uma rotina 

definida. O facto de ter de deixar a escola e os meus alunos fez-me sentir triste, 

uma tristeza que nunca pensei sentir. A incerteza do meu futuro após terminar o 

Mestrado também é algo que me preocupa, pois tenho receio de não vir a 

exercer a minha profissão num futuro próximo. 

No entanto, levo da ESV ensinamentos que poderei usar a posteriori, em 

qualquer emprego/ profissão que venha a exercer.  

 

 
2.5 Relação com o professor cooperante, turma e escola 
 

Sempre tive a expectativa de que o Professor Cooperante (PC) fosse como 

um “amigo sábio” que me poderia ensinar aquilo que não vem nos livros mas 
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que se adquire com experiência prática; um amigo que me ajudasse com os 

inúmeros desafios que iriam aparecer e que, por fim, que me chamasse à 

atenção quando alguns erros fossem cometidos, mas que me incentivasse a 

tentar a sair da minha zona de conforto. Quando o conheci fiquei contente, pois, 

as minhas expectativas pareciam corresponder à realidade. O professor Andrade 

desde logo se disponibilizou para nos ajudar em tudo o que fosse preciso, deu-

nos o seu número pessoal, e sentia-se uma disponibilidade absoluta em tornar 

o processo de integração mais fácil e gradual possível. 

No início de setembro conheci os meus colegas de estágio. Apesar de 

termos tido um ano letivo juntos no mesmo curso, os nossos caminhos nunca se 

haviam cruzado antes. Como sou extrovertido, não sabia bem que esperar dos 

meus colegas de estágio e, por isso, as minhas expectativas estavam razoáveis. 

Contudo, apesar disso, não teria problema em criar laços de amizade com eles 

que resultassem num bom ambiente de estágio. Quando os conheci, percebi que 

não tinham a minha idade e que estavam em situações de vida bem diferentes 

da minha. Ambos tinham perto de 30 anos, um deles já tinha uma filha, ambos 

tinham empregos para além do Mestrado, logo, para eles, este ciclo de estudos 

poderia não ter a mesmo prioridade que tinha para mim.  

Eu apesar de ainda não ter essas responsabilidades também estava a 

passar por alguns problemas pessoais: estava em sessões de fisioterapia todos 

os dias para reabilitar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que tinha 

rompido uns meses antes num treino, o que me afetou bastante durante o 

primeiro período, pois era complicado conciliar os deveres do estágio com a 

fisioterapia e consultas médicas.  

A relação com os alunos na escola foi para mim entendida como mais um 

momento de passagem de aluno a professor. Cunha (1996) compreende a aula 

como um lugar de interação entre pessoas e, portanto, um momento único de 

troca de influências. 

A relação professor-aluno, no sistema formal, é parte da educação e 

insubstituível na sua natureza. Destaca que o aluno espera ser 

reconhecido como pessoa e valoriza no professor as qualidades que os 

ligam afetivamente. (Cunha, 1996, cit. por Krug, 2015, p. 256) 
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Isto é, durante o desenrolar das aulas, o estagiário pode estabelecer uma 

relação positiva com os alunos, que ultrapasse a barreira dos métodos 

tradicionais na relação verticalizada de professor-aluno e passe para uma 

relação de amizade, relação esta que é de extrema importância para facilitar o 

processo de ensino e de aprendizagem.  

Além disso, entendo que o professor inserido no contexto educacional é um 

elemento importantíssimo nas relações educativas e em tudo que acontece no 

ambiente escolar, podendo, assim, transformar a realidade escolar e 

proporcionar meios para promover a aprendizagem dos alunos, distanciando-se 

dessa forma, do modelo tradicional que assombra as instituições de ensino. 

Ferreira (s.d.) afirma que 

Cada aluno é um sujeito diferente e o professor também é um sujeito 

muito específico que, embora tenha frequentado um curso de formação, 

possui uma base antropológica (cultural) que poderá afetar o seu 

desempenho. (p. 4) 

Ser chamado de ‘professor’ pelos meus alunos foi também mais um 

momento em que entendi que era professor. Ser um estudante estagiário é uma 

das experiências mais enriquecedoras que o estudante pode ter, pois é a 

primeira e única ação como docente durante a sua formação inicial. Segundo 

Marques, Ilha e Krug, 

Através dessa vivência o acadêmico (re)constrói conhecimentos, dentre 

eles, questões de planejamento, ou seja, de funcionamento da aula, 

organização dos conteúdos e atividades no espaço e no tempo, 

metodologias e estratégias a serem utilizadas, bem como a relação 

professor-aluno. (2009, cit. por Krug, 2015, p. 256) 

Cabe ao professor a responsabilidade de desenvolver um trabalho 

adequado à realidade e interesse dos seus alunos. Isto é, nem todos os alunos 

tem o mesmo ritmo de aprendizagem, daí ser necessário adaptar aquilo que se 

lhes está a ensinar. Além de que nem todos os alunos gostam das mesmas 

modalidades, por isso o professor tem que motivar os alunos menos 
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interessados para a prática desportiva. Isso foi o que sempre tentei pôr em 

prática nas minhas aulas. Segundo Freire (1996), 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua produção ou a sua construção, e nas condições de verdadeira 

aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos na 

construção e reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, 

igualmente sujeito desse processo. (1996, cit. por Krug, 2015, p. 258) 

Dessa forma, o trabalho que realizei no âmbito do Estágio Profissional 

Supervisionado (EPS), foi de extrema importância e muito significativo para a 

minha formação enquanto futuro professor de Educação Física, na medida em 

que proporcionou um ambiente de ensino favorável à construção da minha 

identidade de docente. 

 

2.6 Dificuldades e aprendizagens, pessoais e profissionais 
 

Com toda a certeza posso afirmar que este ano letivo foi um ano rico, com 

diversos desafios, evoluções pessoais e profissionais e superação. Não foi um 

ano apenas com bons momentos, mas para os saber e poder apreciar também 

temos que ter maus momentos e, muitas vezes, foram esses que me fizeram 

crescer mais enquanto pessoa e como futuro professor. 

A maior dificuldade que senti foi planear aulas para variados níveis, isto é, 

para diversos tipos de alunos com diversos níveis de experiência/ conhecimento 

desportivo. Por exemplo, ao dar uma aula de Futebol numa turma, vou ter alunos 

que não sabem executar um movimento básico da modalidade, como o passe, 

e simultaneamente vou ter alunos que praticam a modalidade há vários anos e 

que requerem um trabalho menos exigente para serem estimulados.  

Encontrar o equilíbrio correto no planeamento das aulas, de forma a todos 

poderem aprender, provou ser algo difícil, mas não impossível. Como diz 

Marques, Ilha e Krug, 

um dos aspectos de grande importância na prática pedagógica dos 

professores refere-se à preocupação com o planejamento. Tendo em 
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vista que ele orienta toda docência do professor para que esse 

desenvolva um trabalho com propósito, coerente e com seguimento ao 

se configurar em uma estratégia de acompanhamento diário dos 

objetivos que vem atingindo, ou não, no que tange à aprendizagem dos 

seus alunos. (2009, cit. por Krug, 2015, p. 261) 

Os livros dizem para usarmos os alunos com maior competência a ajudar 

os alunos com mais dificuldades, mas, na realidade, os alunos que poderiam 

ajudar os outros não o querem fazer, apenas querem competir e trabalhar com 

alunos do mesmo nível. Já para não falar que, muitas vezes, o número de alunos 

com dificuldades é bem maior do que o número de alunos com facilidade e, dado 

o tamanho das turmas, torna ainda mais difícil lidar com esta discrepância.  

Quando comecei o estágio reparei que tinha um aluno mais rebelde, apesar 

de ser um excelente aluno cansava-se com facilidade das tarefas e queria passar 

a outras mais complexas, algo que a turma ainda não estava preparada. Então, 

com o tédio, ele reagia de forma mais infantil com o material e, por vezes, com 

os colegas, o que fazia com que houvesse desarmonia na turma. No entanto, 

por ironia, esse mesmo aluno acabaria por me dar sugestões de aula, sobre a 

sua perspetiva de como a organização da aula deveria ser feita e, de certa forma, 

ajudou-me a melhorar as minhas aulas. Por isso, uma grande lição que retiro é 

que, por vezes, temos de saber ouvir o outro e, mesmo sendo professores, 

podemos aprender com os alunos.  
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3 Enquadramento Institucional 
 
 

3.1 Entendimento sobre o Estágio Profissional 
 

Como já foi referido na Introdução2 do presente Relatório de Estágio (RE), 

esta unidade curricular corresponde à última etapa de conclusão do 2º Ciclo em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, dando-nos a 

possibilidade de ingresso na carreira docente. Nesta fase é feita uma conjugação 

de todo o suporte teórico adquirido tanto na Licenciatura como no primeiro ano 

de Mestrado, com a prática supervisionada na escola. 

O Estágio Profissional (EP) é uma fase do processo de aprender a ser 

professor. A aprendizagem da profissão docente envolve a apropriação de 

conhecimentos, saberes e fazeres próprios, que estão vinculados à realidade 

concreta da atividade docente. 

No EP mobilizam-se todos os conhecimentos adquiridos nas unidades 

curriculares específicas deste Mestrado, tais como na Didática do Desporto, nos 

Estudos Práticos de Exercício Físico e Desporto, na Psicologia da Educação ou 

até mesmo na Gestão e Cultura Organizacional da Escola, entre outros temas e 

unidades curriculares que frequentei no primeiro ano deste 2º ciclo de estudos.  

Como Silva, Batista e Graça (2014, p. 115) referem, 

o 2º ano é ocupado principalmente com a realização do estágio 

profissional, que procura desenvolver, essencialmente, competências no 

campo da ação, através da prática. Assim os estudantes tornam-se 

‘professores’ através da realização de um estágio profissional em 

contexto real de prática pedagógica supervisionada […] 

A entrada na profissão de professor é feita aos poucos, e, nesta fase final, 

os conhecimentos do Estudante Estagiário (EE) ainda estão demasiado “à 

deriva” para os transmitir aos alunos e, de início, o EE enfrenta um choque com 

a realidade. Queirós (2014, p. 73) afirma que  

                                                           
2 Cf. p. 3 deste relatório de estágio 
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O ‘choque com a realidade’ transformou-se deste modo numa expressão 

vulgarmente utilizada para se referir à situação pela qual passam os 

professores no seu primeiro contacto com a docência, quando os dilemas 

vividos assumem uma dimensão assustadora, fruto muitas vezes de um 

distanciamento entre o idealizado e o realmente vivido. 

Apesar de todas as experiências e de todos os conhecimentos já adquiridos 

durante a formação inicial, o EE vai cometer erros que só serão colmatados com 

a apropriação de mais conhecimentos. Mesmo assim, não podemos crer que 

estes erros sejam “graves”, mas sim erros de aprendizagem. Quem nunca errou 

quando estava no início de carreira? É preciso saber lidar com o erro e 

compreendê-lo: o porquê de ter acontecido e como não vai voltar a acontecer.  

Durante todo o estágio, o EE conta com o apoio de dois professores, o 

professor cooperante (PC) e o professor orientador (PO). Ambos têm a 

responsabilidade de o orientar e ajudar a criar metas e objetivos para que o EE 

tenha a maior e melhor evolução possível. 

Como defendem Silva, Batista e Graça (2014, p. 116), 

 

[…] o processo de estágio tem como bússola um currículo estruturado 

que fornece tanto ao estudante estagiário, como ao professor cooperante 

e ao orientador da faculdade objetivos a alcançar, bem como metas sobre 

o quê, e como deve ser desenvolvido e experienciado o processo de 

estágio. 

 

Os estágios e projetos são um veículo essencial para a construção de 

conceções de educação e de professor ainda no currículo da formação inicial. 

Nesse sentido, para desempenhar o papel de um bom educador e construir aulas 

de qualidade, existe a necessidade do docente não querer apenas dominar o 

conhecimento teórico, mas relacionar este com o conhecimento da prática. 

Embora esta seja a última fase deste ciclo, isso não quer dizer que a 

formação e a aprendizagem termine aqui. A formação do professor não deve ser 

pontual, estática e apenas durante o seu percurso académico. Pelo contrário, é 

contínua e constante. Cunha (2008, p. 99) salienta, 
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[…] o desenvolvimento pessoal, social, ético, profissional e científico do 

professor, a formação é um processo eminentemente pessoal, construído 

pelo próprio sujeito, baseando-se nas suas próprias vivências, nas suas 

experiências, motivações e projetos de vida […] contrário a um processo 

linear, que se constrói por acumulação de conhecimentos, ou de cursos 

que se possam frequentar […]. 

 

3.2 O que é ser professor, principalmente de Educação Física? 
 

Ser professor é mais do que uma mera profissão, é uma vocação. Está 

inteiramente relacionada com os nossos desejos, sentidos e emoções, vocação 

essa que implica, também, foco e determinação.  

Entendemos que a profissão docente é multifacetada: “O ato de educar, a 

ação educativa, transcende às ações dos professores e extrapola os limites 

físicos da sala de aula” (Ferreira, s.d., p.3). Começa quando ainda somos jovens, 

prolongando-se pela nossa vida fora, atravessando e ultrapassando inúmeras 

dificuldades. A atividade docente representa um desafio e exige conhecimentos, 

competências e preparação específica para o seu êxito e prática. Como afirma 

Gomes (2013, p. 247), “O professor, independentemente das alterações que 

ocorram no ensino e na educação, tem sido e continuará a ser considerado um 

elemento central na e à sociedade.” 

A função do professor é a de proporcionar o entendimento da disciplina de 

Educação Física para os seus alunos, bem como resolver alguns conflitos que 

hipoteticamente possam surgir durante a aula, de modo a que haja harmonia e 

a aula possa decorrer da melhor forma possível. Segundo Marques, 

[...] não basta levar à sala de aula conteúdos criticamente selecionados 

e estrategicamente organizados, é necessário que professores e alunos 

se transformem, no cotidiano de suas práticas, em sujeitos do seu ensinar 

e do seu aprender, do ato do ensino/aprendizagem (1989, p. 24, cit. por 

Krug, 2015, p. 256) 

Desta forma, acredito que todas as experiências que fui adquirindo ao longo 

da minha vida académica, desportiva e pessoal, deram resposta às diversas 
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exigências e desafios com que me deparei no decorrer do estágio. Graças a elas 

e juntamente com as que adquiri durante o EP, foi possível o aproveitamento 

positivo e deveras enriquecedor o que alcancei. 

A formação do docente não é algo estático e imutável, é uma formação 

necessária e imprescindível, mas que não se fica apenas por aí. O verdadeiro 

docente forma-se ao longo do tempo, sobretudo no momento da sua prática 

profissional, criando a sua própria identidade e mudando a sua visão à medida 

que vai progredindo na sua profissão. Não é a mera aquisição de conteúdos para 

posteriormente os transmitir. A identidade do docente nunca se forma sozinha, 

precisa de um coletivo, como reafirma Gomes (2013, p. 248), 

De fato, o professor conquista espaço para desenvolver o seu trabalho, 

embora de forma institucionalizada pela identidade coletiva, ou seja, 

padronizado pelas particularidades da docência, congregando na sua 

identidade social e pessoal a sua Identidade Profissional. […] Partindo 

deste enquadramento e considerando que o processo de formação do 

professor também, ele, é um processo de socialização, pode inferir-se 

que as interações sociais são elementos que contribuem para a 

construção da identidade, pela criação de um sentimento de pertença a 

um grupo. A prática profissional surge, naturalmente, como um elemento 

central em todo este processo de desenvolvimento. De fato, a construção 

da Identidade Profissional depende, indubitavelmente, de um contexto de 

ação, que exige constantes adaptações, numa perspetiva prática e 

reflexiva de natureza individual e coletiva. 

Em suma, ser professor é uma tarefa exigente e multifacetada, mas as 

possibilidades que esta profissão transmite são inesgotáveis. Possibilidades 

estas que podem influenciar uma geração, sendo uma espécie de role model 

para os alunos, na medida em que, suponhamos, que um aluno não gostava da 

disciplina, mas com conselhos, apoio e conhecimentos do professor, começou a 

gostar de desporto e, até, decidiu ser professor de educação física.   

A Educação Física (EF) tem uma importância elevada, sendo a única 

disciplina onde se trabalha o corpo como um todo, física, cognitivamente e socio-
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afetiva. Como diz a citação latina, mens sana in corpore sano3. O exercício físico 

transmite valores como a disciplina, a perseverança e o respeito, entre muitos 

outros, que podem ser úteis em determinadas situações da vida. 

É a disciplina com mais benefícios para a saúde, física e mental, das 

crianças, dos jovens e dos adultos. Vejamos alguns desses benefícios: 

• A prática desportiva contribui para um melhor convívio em sociedade; 

• Promove o contato com o outro através do trabalho em equipa e, portanto, 

as relações sociais são enriquecidas; 

• Enquanto as crianças interagem, vão adquirindo novos valores, tais como 

o respeito e a solidariedade; 

• O desporto combate o sedentarismo, tornando quem o pratica mais 

saudável. Na infância e na adolescência, torna-se mais benéfico e 

essencial porque o desenvolvimento físico é mais intenso; 

• Promove a confiança nos jovens, proporcionando uma influência positiva 

na personalidade, caráter e autoestima da criança e do jovem; 

• O exercício físico é essencial para o desenvolvimento das habilidades 

motoras e para o desenvolvimento dos reflexos. Por exemplo, a 

coordenação olho-mão é melhorada, assim como os movimentos do 

corpo, o que ajuda a manter uma postura corporal saudável; 

• Ajuda a lidar com o stress do dia-a-dia, sendo uma forma de relaxamento, 

não só físico, mas também mental;  

• O exercício ajuda as crianças a comer bem e fornece as diretrizes 

essenciais para a nutrição. 

Huizinga (1995) diz que o conceito de jogo e de lúdico é de grande utilidade 

para a edificação do ser humano e com a EF é possível dar resposta a estes 

elementos de uma forma que mais nenhuma outra disciplina o pode fazer: afirma 

a sua legitimidade pela evidência do seu valor educativo, pelo seu poder de 

aumentar a capacidade de compreender e agir no mundo.  

A EF, apesar de atualmente desvalorizada é, na minha opinião, uma das 

disciplinas mais importantes do currículo educativo pois num mundo em que os 

                                                           
3 Traduzindo a expressão latina, “Mente sã em corpo são”. 
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alunos têm cada vez mais carga horária das disciplinas teóricas, maior carga 

extracurricular para essas mesmas disciplinas teóricas, a EF apresenta-se como 

uma solução para equilibrar essa tendência. É o único momento em que os 

alunos não estão confinados a quatro paredes e que se podem expressar de 

uma forma mais livre, sem nunca pôr em causa a aprendizagem de valores e 

conceitos tão ou mais importantes que aqueles lecionados nas disciplinas 

teóricas. Seriam inúmeras as razões que poderíamos enunciar para explicar tal 

desvalorização. Menciono um dos fatores mais relevantes: a desigualdade entre 

a EF e as restantes disciplinas. Os seus docentes, muitas vezes, participam nas 

atividades da escola ou reuniões escolares, mas não assumem um papel de 

destaque.   

A ESV surpreendeu-me pela positiva neste aspeto pois organizou inúmeras 

atividades físicas e eventos para os alunos. No entanto, no geral, as escolas 

(para não mencionar o Ministério da Educação), não incentivam os alunos para 

a prática desportiva: foram criadas as Olimpíadas da Matemática ou até mesmo 

Clubes de Leitura, mas que é feito de atividades físicas, competições 

(interturmas) entre escolas ou outro género de “clubes” que integrem os 

estudantes no desporto? Porém, mesmo a contar com o Desporto Escolar estas 

“falhas” não são colmatadas. 

Para além disso, em 2012 a disciplina de Educação Física deixou de contar 

para a média final do Ensino Secundário, à exceção dos casos de os alunos que 

pretendiam seguir a área de Desporto. Esse fator contribuiu ainda mais para o 

declínio de interesse e empenho por parte de certos alunos: sabendo que a 

disciplina não teria qualquer peso na sua média final, não tinham motivação nem 

se preocupavam com a mesma. Porém, no ano passado, em 2018, EF voltou a 

contar para a classificação final do ensino secundário e, portanto, para o cálculo 

da média de acesso ao Ensino Superior.  

A disciplina de Educação Física é muito mais do que os conteúdos 

lecionados: não é apenas praticar desporto durante 90 minutos sob a 

coordenação de um professor. São horas a planear uma única aula, é um esforço 

interminável para melhorar não só a nível pessoal, mas, principalmente, a ajudar 

os alunos a evoluírem, física e psicologicamente. 
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3.3 A Escola Cooperante 

A escola onde realizei o Estágio Profissional (EP), pertence ao concelho de 

Valongo, distrito do Porto, pertencente ao Agrupamento de Escolas de Valongo 

(AEV). A Escola Secundária de Valongo (ESV) existe desde 26 de setembro de 

1989. Fez, este ano, 30 anos. 

 
Fig. 1: Placa de inauguração da Escola Secundária de Valongo 

 

Vejamos uma fotografia da fachada da ESV, bem como a vista aérea 

retirada do Google Maps para termos uma noção da dimensão da escola.  
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Fig. 2: Fachada principal da ESV 

 

 

 
Fig. 3: Vista aérea retirada do Google Maps da ESV 
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 Criado há cerca de 6 anos, o Agrupamento de Escolas de Valongo (AEV) 

pretende que nas suas escolas haja uma “qualidade que se impõe pela 

excelência das suas práticas.”  

É uma escola pública que responde perante as instâncias do Ministério da 

Educação. 

A oferta curricular é bastante diversificada:  

• Pré-escolar; 

• 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico; 

• Ensino Secundário, com cursos Cientifico-Humanistas:  

o Ciências e Tecnologias; 

o Ciências Socioeconómicas; 

o Línguas e Humanidades. 

• Cursos Profissionais de nível 4 de qualificação; 

• Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF); 

• Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA);  

• Ensino Recorrente. 

 

Segundo podemos ler na página online do agrupamento, “as escolas são 

estabelecimentos aos quais está confiada uma missão de serviço público, que 

consiste em dotar todos e cada um dos cidadãos das competências e 

conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades, 

integrar-se ativamente na sociedade e dar um contributo para a vida económica, 

social e cultural do País. (Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril)”. Não poderia 

estar mais de acordo.  

Os jovens de hoje são o futuro de amanhã, por isso, cabe-nos a nós, 

professores, muni-los dos melhores valores para serem bons cidadãos.  

No AEV, tanto na escola básica como na secundária, os princípios 

orientadores são os seguintes4: 

• Promover o sucesso educativo na sua plenitude; 

• Integrar a escola na comunidade que serve e estabelecer a interligação 

do ensino e das atividades económicas, sociais, culturais e científicas; 

                                                           
4 Princípios retirados do website do Agrupamento de Escolas de Valongo. 
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• Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democráticos no sentido 

da educação para a cidadania; 

• Assegurar a participação de todos os intervenientes no processo 

educativo, dos alunos e das suas famílias, docentes e não docentes, da 

autarquia e de entidades representativas das atividades e instituições 

económicas, sociais, culturais e científicas, tendo em conta as 

caraterísticas específicas dos vários níveis e tipologias de educação e de 

formação; 

• Valorizar a cidadania europeia; 

• Preservar o património natural e cultural, a defesa ambiental e gestão dos 

recursos; 

• Promover a saúde individual, familiar e da comunidade. 

A escola encontra-se situado numa zona residencial com uma população 

bastante heterogénea e em crescimento. Nas imediações, podemos a Câmara 

Municipal de Valongo, bem como o Pavilhão Desportivo de Valongo. Não 

obstante, a escola tem presente elementos de todas as classes 

socioeconómicas.  

Em termos de recursos para a prática da EF, a escola tinha à sua 

disposição um pavilhão polidesportivo, bem como dois campos desportivos 

exteriores. Vejamos algumas fotografias dos mesmos: 

 
Fig. 4: Fachada da entrada do pavilhão polidesportivo 
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Fig. 5: Alguns alunos no campo desportivo exterior 

 

 

 

 

 
Fig. 6: Campo desportivo exterior, com vista para a Serra de Valongo 
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Fig. 7: Interior do pavilhão polidesportivo 

 

Como podemos observar nas quatro fotografias, os espaços estão em bom 

estado para a prática desportiva, embora demonstrem que já têm alguns anos. 

Quando as condições não eram as mais adequadas à prática da disciplina, 

não se juntava mais do que uma turma nos espaços interiores, mas dava-se aula 

teórica. Esta adversidade dificulta o ensino de EF, tendo em conta o grande 

número de alunos que constitui cada turma.  

 

 

3.4 O Núcleo de Estágio 
 

O núcleo de estágio da ESV era constituído por 3 elementos: eu e mais 

dois estagiários.  

Antes de aprofundar a dinâmica do núcleo, é importante mencionar o 

primeiro ano de Mestrado (2017/ 2018), uma vez que nesse ano todos os alunos 

foram distribuídos em três turmas; eu fiquei colocado na turma A e os meus 

colegas turma B ou C. Pouco interagi com eles e, para ser, sincero nem sequer 

sabia quem eram ou os reconhecia. Isso, de certa forma, influenciou o núcleo de 

estágio dado que, de forma geral, as pessoas que estão inseridas no mesmo NE 

já se conhecem a priori logo, a sua dinâmica já está bem definida.  
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No meu caso, apenas conheci os meus colegas de estágio quando se 

iniciou o ano letivo. Nenhum de nós tinha pensado ser colocado na Escola 

Secundária de Valongo, nem morávamos perto um dos outros, por isso toda as 

ligações que normalmente já estão criadas, connosco não existiam, tendo de ser 

criadas aos poucos. Além desses fatores, os meus colegas estavam inseridos 

em realidades muito diferentes da minha e também com outro tipo de 

responsabilidades. Observando a nossa relação fora do estágio, posso dizer que 

foi boa embora superficial. Penso que temos uma espécie de amizade que 

apenas existe por causa do estágio e que, quando o estágio acabar, poderá não 

se manter.  

Durante o estágio tentamos sempre ajudar-nos uns aos outros e, para isso, 

criamos um grupo de chat para podermos conversar e partilhar documentos ou 

algumas ideias. Fizemos bom uso dessa ferramenta e isso ajudou-nos a 

fortalecer a nossa dinâmica de grupo.  

Ao longo do ano, em certas alturas, os meus colegas tinham obrigações a 

que não poderiam faltar e, quando isso acontecia, a nossa dinâmica permitiu que 

nos ajudássemos: quando os meus colegas não podiam dar as suas aulas, 

devido a essas mesmas obrigações, eu dava as aulas deles às suas turmas. 

Foram experiências enriquecedoras, embora com trabalho acrescido, já que 

pude dar mais aulas e a alunos diferentes.   
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4 Enquadramento Operacional 
 

 

4.1 O primeiro dia na ESV 
 

O arranque oficial do ano letivo aconteceu no início de setembro e começou 

com o que é tradição na Escola Secundária de Valongo (ESV): a reunião geral 

de pessoal docente e não docente e o convívio dos professores de todo o 

agrupamento. É um dia especial em que todos os professores e estagiários do 

agrupamento participam num conjunto de atividades ao longo de dois dias.  

Infelizmente, devido a circunstâncias inesperadas, no primeiro dia os meus 

colegas de estágio não puderam comparecer, o que me acarretou um pouco 

mais de responsabilidade e ansiedade, pois teria que representar o núcleo de 

estágio perante todo o agrupamento.  

A manhã começou com uma reunião do grupo de professores de Educação 

Física; para mim, foi uma reunião muito interessante pois permitiu-me ver como 

o planeamento do ano letivo estava definido e qual a dinâmica nas várias escolas 

do agrupamento.  

O que mais me surpreendeu foi a relação entre os professores: pareciam 

amigos e não apenas colegas de trabalho, uma espécie de relação de amizade 

que se estendia para além da escola, o que é algo muito positivo. A reunião foi 

equilibrada, com momentos sérios e formais em que se debateram certos 

assuntos, como o planeamento do ano letivo, os problemas de legislação e, 

claro, problemas específicos de cada um. Porém, esses momentos eram 

cortados, na medida do possível, por outros mais casuais, onde havia boa 

disposição. Foi agradável ver este lado mais pessoal dos professores de EF pela 

primeira vez.  

De seguida tivemos o almoço do agrupamento e, o melhor desse almoço, 

self-service, para além do convívio, foi a boa qualidade da refeição. Usaram este 

almoço para dar uma oportunidade aos alunos dos Cursos Profissionais de 

Cozinha e Pastelaria, Restaurante e Bar e Operações Turísticas de terem uma 

experiência prática, dado que foram eles que serviram o catering.  

No final do primeiro dia foi feita a reunião geral de pessoal docente e não 

docente de arranque do ano letivo no auditório Vallis Longus da Câmara 
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Municipal. Nessa reunião, foi explicado o tema central para o plano anual de 

atividades: «VIAGENS...». 

Foi feita uma apresentação oficial do agrupamento para os novos docentes 

e, depois de todos os assuntos serem discutidos, foi apresentado um convidado 

pertencente ao Ministério da Educação que fez uma palestra. A esta altura devo 

dizer que a minha atenção estava centrada numa situação específica dentro do 

nosso núcleo de estágio: como já referi, os meus colegas têm realidades 

diferentes da minha e o EP não teria a mesma importância para eles do que tem 

para mim; um dos meus colegas estava com dúvidas se conseguiria conciliar o 

seu emprego com o estágio e, por isso, eu e o PC tentamos ajudá-lo de forma a 

encontrar uma solução.  

Não pude comparecer no segundo dia de atividades, infelizmente por 

motivos médicos, mas pelo que os meus colegas me descreveram foi um dia 

muito interessante e com bastantes atividades. 

 

 

4.2  A minha turma residente 

Na semana seguinte à reunião oficial do arranque do letivo as aulas, 

propiamente ditas, começaram. Segundo Gómez (2000), a escola é um 

ambiente de aprendizagem, onde existe uma pluralidade cultural, mas que 

direciona a construção de significados compartilhados entre o professor e o 

aluno.  

O professor cooperante José Andrade deu a primeira aula em cada turma, 

de forma a fazer uma introdução da situação e a apresentação. Penso que é 

uma boa prática, devido ao facto de o PC ser quem tem acompanhado as turmas 

desde o início do secundário e ter melhor conhecimento das mesmas.  

Seguiu-se a apresentação individual dos alunos e depois dos estagiários 

(mais a informação dos conteúdos, código de conduta e critérios de avaliação do 

presente ano letivo).  

Para além da apresentação, o professor Andrade estabeleceu um sistema 

de divisão das turmas pelos três estagiários: cada um ficava com uma turma, o 

que significava que não teríamos que partilhar turmas e permitia uma maior 
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autonomia e exposição em tudo desde decisões, logística, a planos de aula, o 

que por si só facilitava uma maior evolução como professor.  

Antes de nos ser atribuída uma turma, teríamos que lecionar uma aula em 

cada uma das turmas. Recordo-me de ter questionado o motivo dessa exigência, 

por curiosidade, dado o facto de as turmas serem escolhidas maioritariamente 

pelo horário onde estão inseridas; o professor cooperante explicou que essa era 

uma maneira de o ajudar na seleção da turma que melhor se enquadrava com 

cada estagiário e evitar arrependimentos ou complicações no futuro.  

Eu lecionei uma aula em cada uma das turmas e diria que todas eram 

constituídas por alunos empenhados e disciplinados. 

No entanto, a personalidade dos alunos entre as turmas era diferente: um 

dos 11º anos pareceu-me a mais “infantil”; outro 11º ano pareceu-me a mais 

“irregular”, tendo momentos em que mostrava bom comportamento mas era 

facilmente influenciada por dois ou três alunos que tinham um comportamento 

menos exemplar; já o último 11º ano pareceu ser a turma mais “séria” das três, 

mas notava-se falta de coesão, o que criava conflitos (mais tarde fiquei a saber 

que esses problemas foram abordados no ano anterior).  

Acabei por propor para minha turma o último 11º ano (24 alunos), pois senti 

que era a turma que me iria proporcionar um maior desafio de liderança devido 

à falta de coesão: esta turma trouxe alguns problemas ao longo do ano letivo 

anterior, nomeadamente “grupos” que entre si não se relacionavam.  

Contudo, o que aconteceu, passado algum tempo, foi que acabei por 

trabalhar com todas as turmas, acabando por gostar de todas e sentir que todas 

poderiam ter contribuído para o meu processo de aprendizagem de uma forma 

relevante.  

Os meus colegas preferiam a mesma turma, devido ao horário, pois era a 

que melhor se encaixava com as obrigações que tinham fora do estágio. Como 

tal, o professor cooperante acabou por realizar uma reunião entre os três, de 

forma a fazer uma distribuição de turmas que fosse justa e mais de acordo com 

o perfil de cada estagiário.   
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4.3 Planeamento 
 

O planeamento consiste na escolha de determinados objetivos de 

organização a médio e longo-prazo, bem como na previsão dos meios e formas 

para que esses mesmos objetivos tenham uma maior probabilidade de sucesso. 

Por outras palavras, o planeamento encarrega-se da execução direta dos planos 

(de aula, por exemplo), os quais serão realizados e supervisionados 

de acordo com o que está planeado. 

Para se ter um planeamento eficaz deve-se pensar em três etapas 

fundamentais: determinar o que se quer fazer, escolher como fazê-lo e realizar 

o plano. Ou seja, a determinação do que se quer fazer passa pela definição dos 

objetivos a cumprir; escolher como fazê-lo, passa pela definição das estratégias 

chegar aos objetivos a cumprir; a realização do plano é o culminar de todas as 

ideias previamente pensadas. 

No entanto, não se consegue planear tudo ao pormenor como se gostaria. 

Por muito que idealizemos, por exemplo, que uma aula seja de determinada 

forma, ela poderá não ser aquilo que esperamos. Os nossos planos nem sempre 

seguem o rumo que gostaríamos: isso seria uma utopia. Usando o que Ferreira 

(s.d.) concluiu 

[…] a ação educativa é complexa e, mesmo que se faça […] um 

planeamento prévio das ações, o tempo real é diferente. Embora nós 

desejássemos alunos criativos, cooperativos e ativos, eles não são 

sempre assim. Na sala de aula veremos conflitos, alunos aborrecidos e 

cheios e mecanismos de fuga e de defesa. (p. 7) 

No EP foram realizados três níveis de planeamento, do mais geral para o 

mais específico (macro, meso e micro).  

O planeamento macro – ou Plano Anual (PA) – é criado e idealizado no 

início do ano letivo e contém a calendarização do ano letivo com as diversas 

atividades que possam vir a existir ou até mesmo quais os recursos existentes 

para a concretização de determinada matéria. O planeamento meso diz respeito 

ao plano das Unidades Didáticas (UD): é realizado no início de cada modalidade 

desportiva, tendo em conta aspetos como o plano anual e a avaliação 
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diagnóstica. Por último, o planeamento micro, corresponde ao plano de aula 

(Pa), que deve contemplar os aspetos da unidade didática para se definir quais 

as atividades a realizar nas aulas, de modo a que os objetivos propostos no início 

do ano letivo sejam cumpridos.  

O planeamento, de uma forma geral, foi, sem dúvida, um novo território 

para mim e o que me ficou marcado desse processo foi a ideia de compromisso: 

no planeamento tive que ter em conta os critérios da escola, os critérios do grupo 

de educação física e a situação em que a turma se encontrava. Fazer um 

planeamento que contemplasse esses fatores foi um desafio, mas também 

gratificante, principalmente quando tudo encaixava e os resultados apareciam. 

Outro aspeto relevante foi a constante mudança de planeamento: novas 

variáveis iam aparecendo e, com isso, são sempre necessários ajustes aos 

planos iniciais. Contudo, sem esses ajustes a qualidade das aulas seria afetada 

e, como resultado, a aprendizagem dos alunos ficaria comprometida. 

O plano anual é elaborado com base no modelo de Vickers (1990), que 

consiste no Modelo de Estrutura de Conhecimentos (MEC): um modelo baseado 

nos objetivos e conteúdos. Ou seja, serve como guião para o ensino. O MEC 

pretende ligar o conhecimento acerca de uma matéria com a metodologia e as 

estratégias para o ensino.  

Neste modelo, os conceitos estão dispostos consoante uma estrutura 

hierárquica de conhecimentos: 

• Análise 

o Módulo 1 – Estrutura do conhecimento; 

o Módulo 2 – Análise das condições de aprendizagem/ 

envolvimento; 

o Módulo 3 – Análise dos alunos. 

• Decisões 

o Módulo 4 – Determinação da extensão e sequência dos 

conteúdos; 

o Módulo 5 – Definição dos objetivos; 

o Módulo 6 – Configuração da avaliação; 

o Módulo 7 – Desenho das atividades de aprendizagem/ 

progressões; 
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• Aplicação 

o Módulo 8 – Aplicação prática de todos os conhecimentos. 

  

Contudo, os conteúdos que teria de abordar e os critérios de avaliação 

(tanto diagnóstica como sumativa) foram-me dados pelo núcleo de Educação 

Física (módulo 1). A análise das condições de aprendizagem foi feita logo no 

início do ano e todos os materiais estavam em boas condições e foram 

suficientes para todos os alunos (módulo 2). Já a análise dos alunos (módulo 3) 

foi feita na avaliação diagnóstica (AD), qual o seu nível de desenvolvimento 

numa modalidade especifica, quais as suas necessidades e motivações, entre 

outros parâmetros. Estes três módulos dizem respeito ao plano anual. 

No campo da extensão dos conteúdos (módulo 4), foi feita a calendarização 

dos conteúdos a abordar durante aquele período letivo, através de uma unidade 

didática. Ao decidir o planeamento da UD tinha, obrigatoriamente, de traçar 

objetivos (módulo 5). Para isso, tive de ter em conta a AD pois, assim, sabia o 

estado real dos alunos, quais as suas dificuldades, de forma a criar objetivos 

reais a cumprir. A avaliação (módulo 6) foi também definida no início do ano e 

seria feita através de uma tabela que foi fornecida pelo grupo de EF. Seguiria os 

mesmos critérios da avaliação diagnóstica e fazia-se uma comparação entre a 

AD e a avaliação sumativa, de forma a compreender a evolução do aluno na 

unidade didática. Estes módulos, do 4 ao 6, dizem respeito ao planeamento das 

unidades didáticas. 

A progressão pedagógica (módulo 7) foi feita na planificação das aulas, 

mais concretamente nos exercícios escolhidos, onde se seguia a organização 

metodológica do conteúdo Base-Topo: realizavam-se inicialmente exercícios 

mais simples e analíticos na introdução a um conteúdo novo, que eram 

encadeados com outros exercícios, cada vez mais complexos, que usavam os 

anteriores como base e que, eventualmente, culminavam na realização do 

exercício final. Esta metodologia base-topo foi usada em todas as modalidades 

pois tinha de começar as introduções às modalidades, na minha opinião, com 

conteúdos mais simples e diretos e, gradualmente, ir avançando mais conteúdos 

mais complexos, mas sempre em ligação com o que abordado antes. Este 

módulo é o plano de aula. 
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O modelo termina com a aplicação prática de todos os módulos anteriores 

e alguns ajustes, conforme as necessidades. Estamos perante a aplicação do 

plano de aula. 

 

4.3.1 Plano Anual 
 

O Plano Anual (PA) é a primeira etapa do planeamento para a organização 

do ensino, onde é apresentada uma ideia global das unidades didáticas a 

abordar ao longo do ano letivo. É um plano pormenorizado, mas que requer um 

certo trabalho de análise e diversas reflexões a longo prazo.  

Pouco tempo antes de iniciar oficialmente o ano letivo, o meu NE, 

juntamente com o professor cooperante, mapeou as modalidades a serem 

abordadas, o número de aulas previsto para cada modalidade e, também, os 

períodos de pausas previstos.  

Durante o ano letivo iríamos abordar três modalidades: Voleibol no primeiro 

período, Badminton no segundo e, por fim Futebol, no terceiro. É relevante dizer 

que, dado à rotação de espaços, ocasionalmente, a aula era dada no exterior e 

quando isso acontecia, independentemente da modalidade a ser abordada no 

momento, era praticado Futebol nessa aula.  

Fiquei contente com o conteúdo a abordar durante o ano letivo, uma vez 

que, comparado com alguns colegas meus, era uma menor quantidade de 

modalidades, o que me iria permitir aprofundar mais o conteúdo lecionado. 

Tanto o Voleibol como o Futebol são modalidades em que me sinto à 

vontade de ensinar a um nível mais elementar, embora não pudesse dispensar 

um “refrescar de conhecimentos” através de um estudo da documentação 

fornecida pelos professores da FADEUP no ano anterior nas disciplinas de 

Didática Específica do Desporto I – Voleibol e Didática Especifica do Desporto I 

– Futebol.  

Todavia, Badminton era a modalidade na qual me sentia menos à vontade, 

uma vez que nunca pratiquei fora das aulas e por nunca ter tido muito interesse 

na sua prática. Isso fez com que tivesse de fazer um estudo mais aprofundado 

e pormenorizado de forma a dominar os conteúdos e a não comprometer a 

aprendizagem dos alunos. Mais uma vez, usei material fornecido na disciplina 
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de Estudos Práticos de Exercício Físico e Desporto – Badminton para me auxiliar 

no planeamento.  

De seguida, apresenta-se a distribuição das modalidades desportivas 

lecionadas por período na ESV no ano letivo 2018/2019: 

 
Período 

 

 
Modalidade 

 
 
 
1º Período 

 
Voleibol 

 
 

Futebol 
 

 
 
2º Período 

 
Badminton 

 
 

Futebol 
 

 
3º Período 
 

 
Futebol 

 

Tab. 1: Tabela das modalidades desportivas lecionadas em cada período 
na ESV 

 

Encontra-se no separador Anexos5 (Anexo 1), alguns critérios de avaliação 

da modalidade de Voleibol. 

  

4.3.2 Planeamento da Unidade Didática 
 

Antes de se iniciar o planeamento das UD é necessário conhecer bem a 

matéria que se vai ensinar, para poder distribuí-la da melhor forma pelo número 

de aulas. É importante definir os objetivos, conhecer bem o espaço de aula, quais 

os seus perigos e benefícios, que material temos à disposição, quais as 

atividades mais adequadas para atingir os objetivos propostos, entre outros 

aspetos.  

                                                           
5 Cf. páginas XXI e XXII deste relatório de estágio 
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No planeamento das unidades didáticas (UD) grande parte do conteúdo a 

abordar era definido pelo grupo de EF da ESV, ou seja, antes de fazer qualquer 

UD já sabia o que teria de avaliar e que conteúdos tinham que ser abordados, o 

que me encaminhou na construção das UD de cada modalidade restando 

apenas distribuir os conteúdos pelas aulas e conciliar as datas das mesmas com 

a rotação dos espaços.  

Senti que em cada uma das unidades didáticas havia pouco tempo para 

cada componente, e por isso senti dificuldades em conciliar o desenvolvimento 

da turma com os prazos da UD e acabei, muitas vezes, por mudar as datas de 

introdução de novos conteúdos por achar que os alunos ainda não estavam 

preparados para tal.  

Por vezes, questionava-me se deveria avançar com os conteúdos 

planeados e abdicar de esperar que os alunos com mais dificuldades 

alcançassem o nível dos colegas ou se ajustava e, eventualmente, comprometia 

um pouco os tempos de certos conteúdos mais avançados, de forma a garantir 

que todos na turma sabiam, pelo menos, o básico da modalidade em questão. 

Acabei por seguir, na maioria das vezes, a segunda opção pois acredito que se 

algum dos alunos não conseguisse saber os básicos de uma modalidade iria 

estar comprometido nos anos a seguir quando se voltasse a lecionar essa 

mesma modalidade, mas com conteúdos mais avançados que requerem e 

supõem a compreensão de conteúdos básicos abordados nos anos anteriores. 

Veja-se a minha reflexão escrita no diário de bordo: 

 

De certa forma, sinto-me num dilema, em que a solução, pensando 

racionalmente, é simples, mas que avaliando pelo sentimento não é 

assim tão simples. Nestes últimos tempos, tenho visto dificuldades em 

fazer o básico da modalidade de voleibol, o passe, os deslocamentos e 

por isso pensando racionalmente o caminho a seguir é insistir nestes 

fundamentos da modalidade até que os alunos que têm dificuldade 

atingirem um resultado satisfatório. No entanto, existe uma parte da turma 

que já domina estes aspetos e que anseiam pela competição, pelo remate 

e pelo jogo. Eu pensei em usar esses alunos como “plataforma de ajuda” 

aos alunos com mais dificuldades, mas não está a resultar dado que os 

alunos com mais dificuldades também não demonstram grande interesse 
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em trabalhar mais para atingir os mesmos resultados que os seus colegas 

mais habilidosos. Penso que vai chegar a um certo ponto em que tenho 

que avançar, não só pelo facto de ter que acompanhar um calendário, 

mas também porque seria injusto para os que dominam os básicos não 

terem uma oportunidade de explorarem mais profundamente a 

modalidade. (reflexão da semana de 15 a 19 de outubro de 2018) 

 

Optei por estender o número de aulas a lecionar o passe no Voleibol para 

5 em vez das 3 aulas originalmente planificadas e, com isso, reduzir o número 

de aulas do remate e bloco para 2 das 4 previstas, de forma a garantir que todos 

sabiam fazer um passe e que, eventualmente, nos anos seguintes, quando 

abordassem Voleibol, não estivessem comprometidos por não saberem o passe. 
 

 

4.3.3 Plano de Aula 
 

O Plano de Aula (Pa) corresponde ao terceiro nível do planeamento (micro), 

sendo que é o mais pormenorizado dos três planeamentos apresentados, pois 

inclui o plano meso e macro.  

Todos os planos de aula seguiram uma estrutura semelhante, 

independentemente da modalidade. Começavam com uma ligeira ativação e, de 

seguida, era feito o circuito de treino funcional. Após a conclusão deste, os 

alunos tinham a oportunidade de beber água e recebiam uma breve explicação 

sobre como iria decorrer a aula e aprofundava na explicação o exercício que iria 

ser executado de seguida.  

Penso que não faz sentido explicar os exercícios todos de uma vez pois os 

alunos, pouco tempo depois, não se vão lembrar do que ouviram. Por isso, é 

mais eficaz usar vários tempos de explicação – todos eles devem ser breves e 

por tópicos, de forma a maximizar a informação retida pelos alunos e a maximizar 

o seu tempo de prática. Mesmo assim, descobri que muitas vezes os alunos ou 

não retinham algumas partes da explicação ou eram descoordenados na 

formação de grupos de trabalho e, por isso, mais tarde (gostaria de ter pensado 

nisso mais cedo), por vezes projetava os grupos já feitos previamente de forma 
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a tornar as transições de explicações para a prática o mais rápido possível. 

Transcrevo a minha reflexão sobre os materiais audiovisuais: 
 

Usei o projetor e posso dizer que a diferença é grande, é um meio muito 

bom de instrução pois serve como plataforma para mostrar imagens e 

vídeos para toda a turma ao mesmo tempo e, por isso, torna a instrução 

muito eficiente já para não falar que por vezes uma imagem vale mais 

que mil palavras e, por isso, os alunos poderem ver a execução de um 

gesto técnico em câmara lenta e poderem fazer pausa para ver as 

componentes críticas em cada fase do movimento torna o processo de 

transmissão de conhecimento muito mais fácil e eficiente. Vou 

certamente usar o projetor sempre que for apropriado, apenas gostaria 

de ter usado mais cedo. (reflexão da semana de 12 a 15 de fevereiro de 

2019) 

 

Nas explicações tentei também incorporar imagens e vídeos de forma a 

facilitar a compreensão dos conteúdos e penso que poderia ter aprofundado 

essa ferramenta, especialmente na frequência de uso, pois apesar de usar o 

projetor na introdução de novos conteúdos, poderia usar para demonstrar vídeos 

de erros comuns que os alunos comentem, highlights de jogos de alta 

competição para os alunos terem noção de como os gestos e o jogo se 

desenvolve em jogos com atletas profissionais.  

Em relação ao uso de materiais audiovisuais, Fonseca e Conboy (1994) 

dizem o seguinte: “[...] as melhores técnicas de avaliação são a observação das 

práticas lectivas e o feedback, através de audiovisuais” (cit. por Gonçalves, 2011, 

p. 111).  

Na criação de grupos normalmente criava grupos por níveis, ou seja, os 

alunos com maior facilidade na modalidade em conjunto com os alunos com 

maior dificuldade, de forma a proporcionar aos alunos com maior dificuldade as 

melhores condições de aprendizagem e, ao mesmo tempo, os alunos com maior 

facilidade aprendiam devido ao facto de terem que ter um maior rigor na 

execução de técnicas para os seus colegas.  

Obviamente que os alunos com maior facilidade nem sempre viam este 

método como um desafio, mas sim como um castigo e, com isso, havia 
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desmoralização. Nesses casos, tentava explicar o raciocínio por detrás do 

método e explicava o que o aluno tinha a ganhar em estar com um colega com 

mais dificuldades. Em cada exercício tentava criar critérios de êxito, quantitativos 

ou qualitativos, de forma a motivar os alunos na tarefa. Não só ajuda na 

motivação, mas também ajuda o aluno a focar os aspetos mais importantes do 

exercício em questão.  

Outro aspeto que dei bastante importância nas minhas aulas foi no meu 

posicionamento e no posicionamento dos alunos. Eu geralmente estava 

posicionado de forma a ver todos os alunos ao mesmo tempo e movia-me pelas 

margens do espaço. Quando chamava os meus alunos para a instrução de um 

exercício, fazia questão de os posicionar de costas para qualquer distração ou 

de costas para o sol (se fosse o caso) e se tivessem a manusear qualquer 

material (bola ou raquete) tinham que deixar o material no sítio onde estavam a 

fazer o exercício. Isto fazia com que houvesse uma maior concentração durante 

a explicação do exercício.  

Por fim acabava a aula fazendo uma recapitulação dos conteúdos 

abordados, o que também me dava uma ideia geral da perspetiva dos alunos de 

como havia corrido a aula, se havia dúvidas ou não. 
 

 

4.4 Adaptações do treino ao contexto da escola 
 

A disciplina que aprendi com a modalidade de Judo, a minha personalidade 

e também a forma como abordo os treinos, ajudou-me na forma como lecionei 

as aulas. Foi essa transferência de valores de Judo, os princípios6, que ajudou 

na contextualização das aulas. O respeito pelo outro, seja colega ou professor e 

                                                           
6 Existem no Judo 3 princípios-chave, segundo o Mestre Jigoro Kano:  

• Princípio da Máxima Eficácia do Corpo e do Espírito (Seiryoku Zen’Yo) – tratar e fortalecer o 
corpo, a mente e o espírito, mantendo-os sempre saudáveis, para que nos possam servir de 
forma racional, inteligente e utilitária, não só nas lutas de judo, mas em todos os aspetos do 
nosso quotidiano;  

• Princípio da Prosperidade e Benefícios Mútuos (Jita Kyoei) – o progresso pessoal está 
intimamente ligado à solidariedade humana e à entreajuda, pois só assim é que nos tornamos 
atletas e humanos completos; 

• Princípio da Suavidade e controle (Ju Yoku Go o Seisu) – apesar de diretamente ligado ao plano 
físico, este princípio deve ser utilizado inteligentemente, ou melhor, a força deve ser 
racionalizada, para não ser de mais, para não tornar a luta violenta. 
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a entreajuda como forma de melhorar as capacidades de ambos (colega-colega) 

como se fosse uma relação simbiótica: tudo isto resulta numa maior pré-

disposição para aprender.  

Penso que dessa forma os alunos conseguem incorporar uma nova 

vertente educacional. Isso resultará em alunos mais focados e que consigam ter 

maior proveito nas restantes disciplinas. Desta forma, serão cidadãos mais 

respeitosos e com uma maior ética de trabalho. 

Mediante a evolução das capacidades dos alunos na Avaliação Diagnóstica 

(AD), tive que reajustar o planeamento inicial, isto é, embora tenha planeado, por 

exemplo, cinco aulas de passe de Voleibol apercebi-me que seriam necessárias 

mais aulas do mesmo gesto técnico para que os alunos conseguissem assimilar 

melhor o conteúdo.   

 

 

4.5  Treino Funcional 
 

Uma particularidade na ESV, especificamente nas turmas do professor 

cooperante José Andrade, é a presença de um circuito de treino funcional (TF) 

em todas as aulas de EF.  

O TF funciona por estações. Em cada estação trabalha-se um exercício 

para um grupo muscular, nunca havendo repetição do mesmo, ou seja, vão-se 

intercalando os diversos grupos musculares. Existem 14 estações, 13 para 

alunos e uma para o PC. 

O treino funcional é uma excelente adição às aulas de EF pois permite aos 

alunos que tenham uma maior gama de exercícios benéficos, não só para a sua 

saúde, mas também à sua aptidão física: faz com que tenham melhores 

resultados nos seus desportos extracurriculares e nos testes de aptidão física do 

FITescola7. Na minha turma organizei o TF por equipas.  

Passo a explicar: dentro de cada estação está uma dupla de alunos do 

mesmo nível de aptidão física, mas cada uma delas pertence a uma das equipas 

(Equipa A e Equipa B). Em cada estação, o membro da equipa A faz o exercício 

                                                           
7 O FITescola é uma plataforma online, do Ministério da Educação, que tem como objetivo a promoção de estilos de 
vida saudáveis educando os jovens para serem fisicamente ativos. Permite também a avaliação da aptidão física e da 
atividade física de crianças e adolescentes através da aplicação de uma bateria de testes selecionados para o efeito. 
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durante 25 segundos e, de seguida, anota o número de repetições na tabela de 

equipas presente em cada estação. Depois, passados 5 segundos, o aluno da 

equipa B começa o exercício, durante 25 segundos; no final, têm cerca de 5 

segundos para anotar o resultado na folha de registo e passar para a próxima 

estação do circuito.  

No final faz-se uma comparação entre os alunos de cada dupla e entre as 

equipas, de forma a ter uma equipa vencedora. O facto de os elementos das 

duplas estarem ao mesmo nível e pertencerem a equipas diferentes, garante 

duas constantes essenciais para este exercício resultar da melhor forma: 

competição e autorregulação.  

Além do mais, como estão ao mesmo nível, cria-se competição entre a 

dupla pois nenhuma quer perder e ambos querem ser os melhores no que estão 

a desempenhar. Também, como são de equipas contrárias, cria-se um 

mecanismo de autorregulação em que o aluno que está a fazer o exercício está 

a ser observado pelo elemento da equipa contrária e, por isso, não pode mentir 

ou fazer batota, quer na execução do mesmo, quer na anotação do número de 

repetições. Obviamente, para além dessa autorregulação também me posiciono 

num lugar em que posso ver todas as duplas a trabalhar ao mesmo tempo, de 

maneira a que possa intervir e ver possíveis anomalias.  

Outro aspeto importante é que este circuito tem transferência direta para a 

avaliação de aptidão física do FitSchool feita em conjunto com a FITescola. 

Veja-se a seguir um exemplo de uma tabela de equipa de circuito: 

 
Tab. 2: Tabela de equipas para o circuito de treino funcional 
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4.6 Aptidão Física 
 

Na ESV todas as turmas têm de fazer a bateria de testes do FIT escola que 

consiste em “Vai e vem”, flexões de braços, abdominais, flexibilidade dos 

membros inferiores, flexibilidade dos membros superiores, impulsão horizontal, 

peso e altura. Esta avaliação é feita para todas as turmas durante a mesma 

semana, o que requer organização por parte de todos os professores.  

Porém, o professor cooperante para além de fazer o FIT escola também 

faz na mesma semana a bateria de testes desenvolvida pela FADEUP chamada 

FitSchool, que consiste num circuito composto por estações: trx, plataforma 

instável, corda, kettlebell, burpies e, por fim, sprints de 10 m. 

O facto de termos de fazer não só uma bateria de testes, mas sim duas, 

obrigou-nos a ter uma maior organização e eficiência na execução de ambos os 

testes. Apesar de esta carga de trabalho ser mais complexa, os alunos saem a 

ganhar, pois têm uma avaliação mais exaustiva e completa das suas 

capacidades físicas e podem ter um seguimento dos seus resultados através da 

plataforma FIT escola, que permite comparar e analisar os mesmos de forma a 

melhorar no futuro os resultados do presente.  

Com o FitSchool, o treino funcional, feito todas as aulas, passa a fazer 

ainda mais sentido, uma vez que agora os alunos têm uma motivação extra para 

se esforçarem ainda mais no treino, dado que este tem transferência direta para 

a avaliação FitSchool.  

No geral, penso que é o melhor dos dois mundos, pois são maneiras 

diferentes de avaliar a aptidão física e, com isso, os alunos obtêm uma avaliação 

mais justa e “real”, ou seja, mais próxima das suas verdadeiras capacidades.  

Revendo o meu percurso neste aspeto, arrependo-me apenas de não ter 

usado mais a plataforma FIT escola, de forma a comparar resultados entre as 

turmas e mostrar esses resultados aos meus alunos como forma de motivação. 

Vejamos, então, a tabela de resultados do FITSchool. Cada linha equivale 

a um aluno. 
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Tab. 3: Tabela de avaliação do 3º período de FITSchool 

 

 

4.7 Avaliação 
 

A avaliação é um processo de produção de informações sobre o 

processo de aprendizagem. Em momentos diferentes, a avaliação dá-nos 

diversos tipos de informações. Como afirma Gonçalves (2011), “A melhoria 

da qualidade de ensino só é conseguida através da avaliação constante e 

permanente” (p. 11). Usando também a afirmação de Rosado e Colaço (2002) 

que 

definem avaliação como a tarefa de recolher, analisar e interpretar 

elementos reunidos ao longo do tempo acerca de um produto ou sistema 

de ensino, no sentido de dar resposta à questão “em que medida foram 

alcançados os objetivos de ensino estabelecidos?” (cit. por Gonçalves, 

2011, p. 18). 

A avaliação das aprendizagens assenta, então, segundo Abrantes et al 

(2002, cit. por Gonçalves, 2011, p. 34) nos seguintes princípios:  

a) Consistência entre processos de avaliação e competências pretendidas, 

através da utilização de modos e instrumentos de avaliação 
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diversificados, consentâneos com a natureza das aprendizagens e dos 

contextos em que ocorrem; 

b) Primazia da avaliação formativa, com valorização dos processos de 

autoavaliação regulada e a sua articulação com os momentos de 

avaliação sumativa; 

c) Valorização da evolução do aluno, nomeadamente, ao longo de cada 

ciclo; 

d) Transparência do processo de avaliação, nomeadamente através da 

clarificação e da explicitação dos critérios adaptados; 

e) Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação. 

 

Existem diferentes tipos de avaliação consoante a sua finalidade e o 

momento da sua aplicação ao processo, como veremos de seguida. 

 

 

4.7.1 Avaliação Diagnóstica  

 
A Avaliação Diagnóstica (AD) destina-se a verificar se os alunos estão 

na posse de conhecimentos, aptidões ou capacidades necessárias à 

aprendizagem da disciplina/ modalidade desportiva. Carreiro da Costa 

(1985, cit. por Gonçalves, 2011, p.39) diz que a “função da avaliação 

diagnóstica é a de prognosticar/orientar”.  

Este tipo de avaliação é essencial na definição de um perfil de cada 

aluno, quais as suas capacidades, quais as suas dificuldades: 

A avaliação diagnóstica facilita, então, a acção na medida em que o 

fornece a informação adequada permitindo tomar decisões necessárias 

e ajustadas às capacidades dos alunos, promovendo, desta forma, o 

sucesso educativo do aluno. (Gonçalves, 2011, p. 47) 

Os professores devem também aplicar instrumentos de AD para 

saberem como planear as aulas ou adequar os conteúdos a ser lecionados 

consoante o tipo de aluno que tem em mãos.  
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Com a AD o professor toma conhecimento, embora de forma genérica, 

das noções que os alunos possuem de EF e da modalidade em específico. 

Segundo Ribeiro (1999), 

a avaliação diagnóstica serve para se verificar se os alunos estão na 

posse das aptidões e conhecimentos necessários para a unidade iniciar. 

Serve ainda para apurar se os alunos já possuem conhecimentos sobre 

a unidade que se vai iniciar, podendo o professor começar o seu trabalho 

num ponto mais adiantado do que aquele que se previra. (cit. por 

Gonçalves, 2011, p. 47) 

Assim, entendemos que a AD tem como objetivo a análise de 

conhecimentos e reconhecimento de aptidões que os alunos devem possuir 

em determinado momento para que estejam aptos a adquirir novas 

aprendizagens. 

Na ESV a avaliação diagnóstica foi realizada de uma maneira diferente do 

normal. Normalmente, a avaliação é feita apenas pelo professor nas suas 

turmas, mediante critérios já pré-estabelecidos pelo grupo de Educação Física 

da escola.  

Todos nós, professores estagiários, tínhamos turmas do 11º ano, que iriam 

ter as mesmas modalidades desportivas ao longo de todo o ano letivo. Devido a 

este facto, o professor cooperante José Andrade decidiu que iríamos realizar a 

avaliação de forma diferente, o que explicarei de seguida. 

Como eramos três professores e existiam três turmas, ficou estabelecido 

que cada um de nós avaliaria 1/3 dos critérios de avaliação em todas as turmas, 

independentemente se a turma avaliada era a sua ou não. Vejamos: no meu 

caso, no início do ano letivo, na modalidade de Voleibol ia avaliar o passe e 

receção nas três turmas; um outro colega ia avaliar a manchete e o serviço; por 

fim, o outro colega ia avaliar o bloco e conhecimento de jogo. 

Este método de AD, usado durante todo o ano letivo, teve pontos positivos, 

mas também negativos.  

Esta estratégia adotada é mais justa e consistente, dado que todos os 

alunos das três turmas iam ser avaliados pelo mesmo professor, nos mesmos 

critérios, o que evita discrepâncias naturais. Além do mais, a carga de ‘trabalho’ 
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tornava-se mais leve pois temos menos componentes críticas a avaliar. Desta 

forma, a avaliação é mais rigorosa e minuciosa.  

Contudo, embora esta estratégia seja mais justa para os alunos e melhore 

a logística da avaliação, também requer que as turmas sejam todas do mesmo 

ano e tenham o mesmo calendário de atividades, o que em si é uma situação 

pontual. Simultaneamente, também requer uma maior organização e preparação 

entre os professores estagiários.  

Desta forma, acredito que se for possível fazer a avaliação desta forma, 

ponderando os prós e os contras, os prós sobrepõem-se aos pontos negativos. 

Assim, a avaliação é mais consistente e seria um bom método a adotar a 

posteriori pelos professores de EF. 

 

 

4.7.2 Avaliação Formativa 

A Avaliação Formativa (AF) tem como função regular e orientar. Para 

Ribeiro e Ribeiro (1990, cit. por Gonçalves, 2011), os professores devem 

dominar a avaliação formativa, uma vez que é esta que acompanha todo o 

processo de ensino-aprendizagem, identificando as aprendizagens bem-

sucedidas e as que levantam maiores dificuldades, de forma a que se possam 

ultrapassar as últimas levando os alunos ao sucesso. 

Assim, entendemos que a AF é a única que permite a correção de erros ou 

falhas, e serve como uma espécie de feedback entre o aluno e o professor, não 

só de Educação Física, mas também das restantes unidades curriculares. Só 

com a análise dos erros é que é possível alcançar melhores resultados. 

Nas minhas aulas, esta avaliação foi realizada com base da observação, 

tentando ajudar os alunos à medida que me apercebia de quais as suas 

dificuldades. Tentei realizar a AF ao longo de todo o ano letivo, em todas as 

modalidades desportivas lecionadas, mas isso nem sempre se revelou possível.  

Para Ribeiro (1999), a avaliação formativa determina a posição do aluno ao 

longo de todo o ano letivo, no sentido de identificar as suas dificuldades e dar-

lhe possibilidades de solução. Para este autor,   
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O professor tem de averiguar quais os objetivos que, ao longo do 

processo ensino-aprendizagem, já estão ultrapassados. Se o aluno já os 

ultrapassou, o processo pode seguir sem problemas, senão, o professor 

tem de arranjar outras para o ultrapassar. Se o professor não se 

socorresse deste tipo de avaliação e verificasse apenas, no final da 

unidade, os alunos que não tinham aprendido, teria poucas 

possibilidades de refazer o caminho andado. Nessa altura, teria que se 

seguir, correndo o risco de não ter havido progressos e da probabilidade 

de sucesso estar afectada. (Idem, cit. por Gonçalves, 2011, p. 53) 

 

 

4.7.3 Avaliação Sumativa 

A Avaliação Sumativa (AS) procede a um balanço das aprendizagens 

e competências adquiridas no final de cada período letivo e eventualmente 

um balanço do ano letivo completo. Segundo Aranha (2004), 

é a avaliação sumativa que permite comparar os resultados iniciais com 

os finais, permitindo assim fazer a súmula do que aconteceu ao longo do 

processo, verificando o grau de (in)sucesso do produto. Quanto menor 

for a diferença entre resultados pretendidos e alcançados, maior é o grau 

de sucesso. (cit. por Gonçalves, 2011, p. 57) 

A AS visa uma série de fatores e, portanto, presta-se a uma 

classificação (ou de 0 a 100, ou de 0 a 20). Com a AS completa-se o ciclo 

da avaliação. 

Como é comum, no final de cada período havia a avaliação sumativa e, 

com isso, eu propunha notas que eram discutidas e ajustadas com o professor 

cooperante. Após os ajustes serem feitos, a tabela era impressa para ser levada 

para a reunião de conselho de turma. Em cada período o processo e avaliação 

era diferente, não só pelo que era avaliado, mas também pelo facto de cada uma 

das avaliações serem afetadas pelas avaliações anteriores, com a exceção do 

primeiro período.  

No primeiro período a avaliação foi a mais complicada, pois nunca 

tínhamos feito este processo e, apesar de nos terem dado uma tabela base de 
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avaliação, com determinados critérios, a tabela estava incompleta e, por isso, 

tive de trabalhar nela. No segundo e no terceiro período, a avaliação decorreu 

de forma mais tranquila pois já tinha a noção do que me esperava, tendo 

conseguido preparar-me melhor.  

A avaliação sumativa é talvez uma das partes mais difíceis de ser 

professor. Ao avaliarmos um aluno temos de ser objetivos, mas ao mesmo tempo 

temos de comparar a avaliação dele com a de outros alunos e ponderar as 

dificuldades que os mesmos possam ter ultrapassado ao longo do ano, a sua 

atitude e o progresso para com a aprendizagem da modalidade.  

Por isso, acabamos sempre por sentir que os critérios são insuficientes. Um 

problema que penso que a Educação Física se depara são os parâmetros de 

avaliação.  

Veja-se as tabelas de avaliação dos três períodos na minha turma na ESV. 

 

 

Tab. 4: Tabela de avaliação final de 1º período do 11º ano 
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Tab. 5: Tabela de avaliação final de 2º período do 11º ano 

 

 

 

 

Tab. 6: Tabela de avaliação final de 3º período do 11º ano 
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4.7.4 Auto e Heteroavaliação 

A auto e heteroavaliação são uma ferramenta essencial para os 

professores, pois permite-nos perceber o ponto de vista dos alunos e comparar 

com o nosso. Para Rosado e Colaço (2002), 

a auto-avaliação é uma das pedras basilares da avaliação formativa e, 

portanto, consistirá na regulação do processo ensino-aprendizagem. A 

auto-avaliação permite ao indivíduo a identificação dos erros de percurso 

cometidos e ajuda na procura de soluções alternativas (cit. por 

Gonçalves, 2011, p. 63). 

A visão e a perceção do professor sobre como se desenrolou o período 

muitas vezes é diferente da do aluno e, por isso, torna-se fundamental analisar 

ambas as perceções (aluno e professor), de forma a comparar os argumentos 

por detrás dessas perceções e encontrar um entendimento entre a avaliação que 

o professor tem do aluno e a avaliação que o aluno tem dele mesmo.  

Assim, no final de cada período, na última aula (à exceção do 3º período), 

a mesma era dedicada a este processo, onde cada aluno preenchia a ficha de 

autoavaliação que, posteriormente, iria ser analisada por mim e depois, por 

ordem numérica, o aluno dizia a classificação que merecia, em voz alta, a mim 

e à turma. Qualquer um dos colegas poderia dar a sua opinião argumentada 

sobre a autoavaliação do colega que estava a falar e, de seguida, eu explicava 

quais eram para mim os pontos fortes e fracos do aluno durante o período e o 

que tinha que melhorar no próximo período ou ano letivo.  

Este processo geralmente ocupava cerca de 80 minutos e nos últimos 10, 

após ter dispensado os alunos, lia as folhas de autoavaliação. No início do 

período seguinte, na primeira aula, disponibilizava o início da aula para quem 

quisesse analisar a tabela de avaliação que justifica a sua nota e respondia a 

qualquer dúvida ou questão que me colocassem. 
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5 Atividades Escolares 

 

Durante o ano letivo ocorreram várias atividades escolares organizadas 

pelo grupo de Educação Física da ESV.  

Eu e os meus colegas de núcleo de estágio participamos na organização 

de equipas do torneio de Basquetebol e na organização do circuito de corta-

mato. Também decorreu um torneio de Voleibol, mas o meu núcleo de estágio 

não esteve envolvido. 

Em ambas as atividades tive diferentes funções: no torneio de Basquetebol 

fiquei responsável pelo sorteio de equipas e pela organização das mesmas 

durante o torneio. Foi um desafio interessante porque tive de articular com muitas 

pessoas ao mesmo tempo (árbitros, capitães de equipa, professores), de forma 

a manter os resultados corretos e atualizados. No corta-mato fiquei responsável 

pela divulgação do evento na minha turma, criar e enviar as tabelas com os 

inscritos para o coordenador do evento e no dia do evento ajudei na montagem 

do circuito. Encontra-se no separador Anexos8 (Anexo 2) o circuito de corta-mato 

que se realizou este ano letivo. 

O torneio de Basquetebol decorreu na semana aberta no segundo período. 

Durante esta semana não havia aulas, pelo que todos os alunos estavam 

convidados a assistir e a participar. Existiram 11 equipas, cada uma constituída 

por 3 atletas. As equipas foram distribuídas por sorteio, de forma a competirem 

umas contra as outras, de forma a haver imparcialidade. Foi combinado entre 

professores e estágios chegar um pouco mais cedo para se poder montar o 

equipamento, dividir os espaços e organizar materiais, para tudo ficar pronto 

antes do torneio. Os alunos participantes estavam entusiasmados e pareciam 

ansiosos por ajudar no torneio: os árbitros e os juízes de mesa eram alunos. 

Pode ler-se a minha reflexão sobre o torneio de Basquetebol, transcrita de 

seguida: 
Esta semana ficou marcada essencialmente pela organização do torneio 

de basquetebol na semana aberta que decorreu na escola. […] As 

maiores dificuldades foram a organização das equipas e algumas coisas 

pontuais no dia do torneio, como por exemplo algum material que faltava 

                                                           
8 Cf. página XXIII deste relatório de estágio 



70 
 

e que poderia atrasar o começo do torneio. No geral, penso que foi uma 

boa experiência para mim e para o núcleo, tive a oportunidade de 

trabalhar com os meus colegas do núcleo de estágio e pude ganhar 

experiência em organização de eventos escolares. (reflexão da semana 

de 26 de fevereiro e de 1 de março de 2019) 

 

O circuito de corta-mato foi realizado na sua totalidade na ESV. Foi 

montada uma tenda, dentro da qual foi instalado o sistema de som, gerida, em 

parte, pelos alunos. As condições atmosféricas não foram as melhores, porém o 

corta-mato realizou-se na mesma. Participaram cerca de 100 atletas, 

pertencentes a vários anos letivos e distribuídos em categorias, por anos de 

nascimento. Foi oferecido o lanche aos alunos e aos professores, na forma de 

um vale que seria trocado na cantina. O circuito terminou após a hora prevista, 

pois ainda foi necessário arrumar o material e distribuir os vales aos restantes 

alunos. Os vencedores do corta-mato ficaram automaticamente selecionados 

para competir regionalmente (no Campeonato Regional de Corta-mato). 

Transcrevo, de seguida, a minha reflexão escrita no diário de bordo acerca da 

prova de corta-mato: 

 
Esta semana foi essencialmente marcada pela organização do corta-

mato escolar, no qual eu e os meus colegas não intervimos muito na sua 

organização, uma vez que o núcleo do ISMAI tratou disso e não pediu 

ajuda. No entanto, no dia do evento, ajudei na organização e na 

preparação. O que mais interessante desse evento foi o almoço do grupo 

de EF, onde os professores foram almoçar juntos a um restaurante, é 

uma tradição e, embora estivesse um pouco relutante, visto que era o 

único do meu grupo a ir ao almoço, acabei por ir e foi uma excelente 

decisão. (reflexão da semana 15 a 18 de janeiro de 2019) 

 

Foi interessante confraternizar com os outros professores e ver os meus 

alunos a competir. Também adquiri experiência em organização de eventos e 

superei, na minha perspetiva, os desafios que me propuseram. Senti, com estas 

atividades, que fazia parte do espírito coletivo da ESV. 
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Nesse dia, após o corta-mato, os professores foram almoçar a um 

restaurante tradicional do grupo, onde se juntaram antigos professores da escola 

e professores amigos. 

Foi um ambiente muito descontraído e alegre, que me permitiu ficar a 

conhecer melhor os outros professores e saber um pouco mais sobre as 

tradições da ESV e do seu grupo de educação física. 
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Capítulo 6 
Os pequenos de Sobrado 
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6 Os pequenos de Sobrado 
 

Durante o 2º período, para além das aulas à minha turma de 11º ano, 

lecionei na Escola Básica de Sobrado, uma vez por semana, a uma turma de 5º 

ano, constituída por vinte alunos (12 raparigas e 8 rapazes).  

Inicialmente, o planeamento para o período era apenas ginástica e, por 

isso, tendo em conta o espaço disponível, decidimos fazer as aulas em formato 

de circuito. Ou seja, abordamos um tema e construíamos um circuito em torno 

dele. Em cada estação ficava um par que trabalhava ao mesmo tempo e mudava 

para a estação seguinte ao meu sinal. 

O espaço e as instalações eram excelentes, com todo o material necessário 

e em ótimas condições. Será relevante mencionar que nestas aulas também era 

usado um circuito de treino funcional. Este circuito era adaptado à idade dos 

alunos e, com isso em mente, eram usados exercícios simples apenas com a 

carga do peso do próprio corpo.  

Apesar de inicialmente ter planeado apenas lecionar ginástica, os alunos 

demonstraram uma evolução rápida, logo foram precisas menos aulas do que o 

previsto. Com isto, eu e a professora responsável decidimos introduzir o Voleibol 

que iria ser lecionado no ano seguinte.  

O foco foi, essencialmente, fazer com que os alunos estivessem 

confortáveis a lidar com a bola e, por isso, demos maior importância na 

sustentação da bola e no passe.  

Retirei lições importantes sobre o modo de lecionar com alunos desta 

idade. A mais importante, para mim, foi o facto de tornar todos os exercícios mais 

lúdicos e com alguma competição se for possível.  

O que reparei foi que os alunos do 11º ano conseguiam entender e executar 

com maior rigor exercícios analíticos quando era necessário, mas os alunos do 

5º ano, quando lhes era apresentado o mesmo tipo de exercício, eles 

transformavam-no num jogo com competição entre eles. Quando notei esta 

particularidade adicionei sempre uma componente lúdica aos exercícios e 

notava que eles tinham uma excelente adesão ao exercício.  

Gostei da experiência de lecionar aulas a esta turma de excelência e levarei 

estas lições comigo para futuras experiências. 
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Capítulo 7 
Demonstração de Judo 
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7 Demonstração de Judo 
 

Durante o meu tempo de aluno do Ensino Básico e Secundário nunca tive 

exposição a desportos de combate ou artes marciais. Porém, nessa altura já 

praticava uma modalidade de combate: Kickboxing.  

Os desportos de combate são tão diferentes do habitual, uma vez que o 

seu modo de atuação se afasta do que é, habitualmente, lecionado na escola. 

Isto é, por norma, são lecionados desportos coletivos, de contacto ou não, e não 

desportos individuais de contato.  Mesmo assim, são experiências que todos os 

alunos deveriam ter.  

Outro ponto é a exposição para esta vertente do desporto. Os meus 

colegas na altura não sabiam nada de desportos de combate, quer sejam 

técnicas ou regras, quer sejam atletas extraordinários, quer sejam factos 

importantes, tais como, o Judo ser considerado pela Unesco como o desporto 

mais adequado para crianças e ser um desporto Olímpico, tal como é a luta 

greco-romana. Em suma, falamos de uma cultura e realidade desportiva menos 

conhecida pela maior parte dos alunos. Desta forma, sempre tive esta vontade 

de expor esta realidade. Leia-se a minha reflexão sobre esta vontade: 

 

Então tive a ideia de organizar algumas aulas [de judo] durante o ano 

para dar a conhecer esta modalidade, será algo simples e a este nível 

elementar não é preciso material específico da modalidade com judogi, 

preciso apenas de tapetes de ginástica. Então a minha ideia será uma ou 

duas [aulas] por período para aprender os básicos de desporto de 

combate e para mudar a rotina de desportos coletivos ou então reservar 

algumas aulas no 3º período dado que apenas leciono futebol. (reflexão 

da semana de 8 de outubro a 12 de outubro de 2018) 

 

Este ano, no primeiro período, ao chegar a uma aula após ter tido treino na 

noite anterior e ter sofrido as habituais lesões que advém de lutar em ambiente 

de treino, mais concretamente em linguagem própria do judo, “randori9”, um 

aluno perguntou-me como tinha ficado com essas lesões. A minha resposta foi 

                                                           
9 Randori é uma luta em treino.  
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que tinham sido consequência do treino. Logo de seguida, esse mesmo aluno 

questionou-me qual a modalidade que praticava. Ao mencionar Judo, o aluno 

pareceu-me confuso, pois não sabia que desporto era esse. Perguntei a mais 

alunos se a conheciam e, para meu espanto, apenas um deles o reconheceu, 

mas confundiu-o com o Jiu-jitsu brasileiro. Esta confusão entre as modalidades 

é compreensível, uma vez os dois desportos partilham técnicas e advém das 

mesmas origens japonesas.  

Nesse momento soube que podia tentar criar uma oportunidade para os 

alunos para estes saberem o que é o Judo. Falei com o professor cooperante 

sobre a possibilidade de conseguir lecionar algumas aulas de Judo. A receção à 

ideia foi excelente, mas o planeamento era apertado; apenas iria haver 

oportunidade de fazer isto no 3º período, pois era o único período que apenas 

iria abordar uma modalidade (Futebol). 

Durante o ano letivo, após ter dado a notícia que poderia vir a lecionar 

algumas aulas de Judo, os meus alunos foram-me questionando e mostrando 

interesse sobre essas aulas, o que me deixou motivado para tentar tornar esta 

ideia uma realidade. No 3º período, eu e o professor cooperante falamos sobre 

a possibilidade de, caso não houvesse imprevistos, usar a última semana de 

aulas para esse efeito: eram apenas duas aulas, mas, mesmo assim, foram mais 

aulas do que era suposto acontecer. Para expor e criar curiosidade aos alunos 

sobre este desporto serviam o propósito.  

No entanto, na penúltima semana de aulas, alguns alunos faltaram às aulas 

de avaliação de aptidão física e, por isso, no penúltimo dia de aulas tive que 

avaliar o resto dos alunos e realizar a autoavaliação e, por isso, apenas sobrou 

uma aula.  

Na demonstração de Judo comecei por explicar algumas noções básicas 

como regras, o tipo de desporto, como decorre e com que regras os combates e 

competições são feitas. Após essa introdução, abordei as quedas: no Judo é tão 

importante saber projetar alguém como saber cair quando somos projetados. 

Dado que estávamos a trabalhar num plano horizontal, dei uma breve introdução 

da componente de chão, pois no Judo grande parte do combate pode decorrer 

no chão e, muitas vezes, é onde é decidido quem vence. Abordei maneiras de 

imobilizar e apenas mencionei chaves e estrangulamentos. Deixei os meus 

alunos explorar as possibilidades em combates no chão em pares.  
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A razão pelo qual decidi seguir este caminho foi o facto de o combate no 

chão ser bastante seguro pois estamos no tapete e não há perigo de quedas ou 

impactos. Quando expomos uma modalidade temos de dar o maior número de 

vertentes possíveis dessa modalidade e uma delas é o combate.  

Com esse pensamento abordei o combate em pé. Como é óbvio, nesta 

parte não autorizei combates pois havia risco de lesões, mas num ambiente 

controlado abordei uma técnica de projeção simples, o O-goshi, uma técnica de 

projeção de anca simples de entender, mas que servia muito bem o propósito da 

aula. Por fim, fiz o exercício com a maior semelhança à realidade: um dos alunos 

projetava o outro com a técnica aprendida e continuava o combate no tapete.  

Olhando para trás diria que a aula foi um sucesso e que os alunos saíram 

com uma ideia mais apurada do que era o Judo.  

Tive dois alunos que no final da aula me disseram que gostavam de voltar 

a fazer esta modalidade e que provavelmente iriam procurar um local para 

praticarem. O facto de ter cativado estes alunos para a modalidade deixou-me 

feliz e com um sentimento de realização. 
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Capítulo 8 
Projeto Individual 
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8 Projeto Individual 

 

Uma vez que as turmas do 11º ano do professor cooperante tinham um 

circuito de treino funcional de aptidão física todas as aulas, pretendia averiguar 

de que forma esse treino beneficiava as turmas na obtenção de resultados na 

bateria de testes FIT Escola, que era realizada por todas as turmas da Escola 

Secundária de Valongo.  

Esta era a minha ideia inicial para a realização do meu projeto de 

investigação. No entanto, no final do primeiro período, uma das professoras 

responsáveis pelo ensino de alunos com necessidades educativas especiais 

abordou o meu núcleo de estágio, com a hipótese de treinar um aluno com estas 

condições. Assim, fiquei com este projeto como o meu estudo de investigação, 

ao invés da ideia inicial. 

Ao longo de toda a minha experiência a dar treino, nunca tive de lidar com 

alunos com necessidades educativas especiais, o que acho que é uma realidade 

que acontece com frequência nas escolas. Desta forma, achei importante ter 

esta experiência durante o estágio, de forma a dar-me bases valiosas para 

futuros desafios que possa encontrar como professor.  

Com isto em mente, a partir do 2º período, tomei responsabilidade de dar 

treinos de condição física a um aluno com necessidades educativas especiais. 

Este aluno tinha um atraso motor e mental moderado, o que criava 

condicionantes na sua aprendizagem. Para além disto, este mesmo aluno 

passou por uma rápida perda de peso (cerca de 30kg), o que criou um défice de 

força e de postura.  

Deveria ter lecionado um circuito de treino funcional todas as semanas, que 

consistia em exercícios de força e de correção de postura, mas nem sempre o 

pude fazer pois ou tive de substituir colegas nas aulas deles ou por outro motivo 

relacionado com eventos escolares. Estes treinos obrigaram-me a refletir sobre 

os exercícios e a pensar em maneiras de simplificar ao máximo o exercício, mas 

de forma a não prejudicar a qualidade do mesmo.  

Inicialmente, o aluno não estava habituado a exercícios que envolviam 

maior carga que o próprio peso do corpo e, mesmo esses exercícios, ele 

executava-os com má postura corporal e coordenação. Assim, preparei treinos 
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com material do treino funcional, que usava nos meus alunos do 11º ano, mas 

adaptei os exercícios para usar o peso do próprio corpo. No final de cada 

semana, falava com a professora responsável sobre como ele estava a reagir ao 

treino no dia-a-dia e usava o feedback para ajudar a regular os meus exercícios. 

Eventualmente, quando ele já estava habituado à rotina de treino, comecei a 

usar exercícios com pesos e mais complexos, como por exemplo exercícios de 

coordenação. Verifiquei um aumento de resistência e de força, 

comparativamente com o início, visto que o aluno já conseguia executar os 

exercícios com o peso que os alunos da minha turma também usavam. 

Algo que gostaria de ter mudado, foi tentar conciliar os treinos com a 

atividade coletiva, isto é, não ser apenas eu e ele, mas sim ter mais alunos para 

lhe permitir desenvolver espírito de equipa e poder confraternizar com os outros. 

Das vezes que conversei com a professora responsável, ela partilhou 

experiências e histórias que teve e isso permitiu-me ficar uma ideia muito mais 

realista do que é ser um professor de alunos com necessidades educativas 

especiais.  

Contudo, embora tenha aprendido bastante com este aluno,  esta parca 

experiência não se pôde constituir como projeto de investigação, pois deveria ter 

acompanhado o aluno desde o início do ano letivo, permitindo-me ter um maior 

acompanhamento e mais tempo de treino com ele. Por diversas vezes tive de 

substituir os meus colegas de estágio nas aulas dele, devido a imprevistos nas 

suas vidas pessoais, pelo que me vi com ainda menos sessões de treino do que 

o incialmente previsto.  

Em suma, aprendi bastante com esta experiência, mas sei que não foi o 

suficiente para formular uma opinião mais concreta. Porém, a lição que daqui 

retirei permitirá que seja um melhor professor e com uma noção mais realista 

desta vertente de ensino. 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9 
Considerações Finais 
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9 Considerações Finais 
 

Finalizando este relatório de Estágio Profissional, revejo o meu percurso 

realizado com alguma saudade por ter sido o culminar da minha aventura pela 

universidade.  

Simboliza também o início de uma etapa profissional repleta de incerteza. 

O futuro é uma incógnita, dependente das nossas escolhas.  

Todas as adversidades que cruzaram o meu caminho ao longo deste ano 

fizeram de mim um melhor profissional, um professor-estagiário em início de 

carreira e, sobretudo, uma pessoa melhor.  

Não foi fácil ultrapassar as dificuldades que cruzaram o meu caminho, pois 

existiram momentos menos bons, mas, embora tenha sido complicado, não 

desisti. Como se costuma dizer, há sempre um lado positivo em tudo e, mesmo 

quando as coisas parecem não ter solução, consegui manter-me de pé.  

A minha relação com os alunos foi excelente, eram dedicados, 

trabalhadores e ajudaram-me imenso com as minhas aprendizagens. Eles 

aprenderam comigo e eu aprendi com eles.  

O professor cooperante foi sempre paciente quando cometia algum erro e 

apoiou-me quando queria experimentar algo novo. 

Entrei para o estágio apreensivo, sem saber o que esperar, mas com 

vontade de aprender algo novo. Se a minha atitude tivesse sido outra, se tivesse 

desistido e baixado os braços, talvez não tivesse chegado até aqui. 

Agora, no final deste percurso de cinco anos, vejo as minhas expectativas 

superadas. Sabia que seria uma etapa fundamental, mas não tinha consciência 

do quanto iria mudar e marcar a minha vida. 

Em suma, faço um balanço extremamente positivo deste estágio, pois ao 

longo do mesmo consegui obter as ferramentas essenciais para o desempenho 

da profissão que escolhi: ser professor de Educação Física.  

De futuro espero aprender mais e ser um bom profissional na minha área e 

espero um dia ajudar outros futuros docentes como eu fui ajudado. 

Um professor nunca deixa de ser aluno, na medida em que está em 

permanente aprendizagem. Embora já tenha adquirido conhecimentos que 
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levarei comigo para a minha carreira profissional, tenho noção que ainda tenho 

muito para aprender. 

Este relatório servirá não só como uma recordação do meu estágio 

profissional e da minha génese como docente, mas também como uma base 

para a minha evolução como professor, do que foi preciso ultrapassar, da minha 

resiliência e ajudou-me a desenvolver habilidades essenciais para a profissão 

docente. 

Para mim, este ano de estágio serviu como uma espécie de laboratório, 

onde pude experimentar, errar, testar e aprender o que realmente significa ser 

professor. Cada erro foi uma experiência e cada tentativa uma nova 

aprendizagem. 

Espero, enquanto professor, ser capaz de fazer a diferença.  
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Anexo 1 – Alguns critérios de avaliação da modalidade de Voleibol 
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