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RESUMO 
 

A elaboração deste documento insere-se no âmbito da unidade curricular de 

Estágio Profissional, que é parte integrante do plano de estudos do 2º ciclo 

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

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Este 

Relatório de Estágio é um documento reflexivo que expõe a minha vivência como 

estudante-estagiária, através de uma prática de ensino supervisionada em 

contexto real de ensino, com enfoque em quatro áreas de desempenho. O meu 

Estágio Profissional decorreu na Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni, no concelho do 

Porto, num núcleo de estágio constituído por quatro estudantes-estagiários, sob 

o acompanhamento de uma Professora Cooperante, e de uma Professora 

Orientadora da Faculdade. Este relatório contempla ainda um estudo de 

investigação-ação sobre a inclusão de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais nas aulas de Educação Física. A escolha deste tema surgiu no âmbito 

da política educativa de Escola Inclusiva implementada na escola onde se 

desenrolou a prática pedagógica supervisionada. O ano de estágio foi um marco 

importantíssimo na minha vida de estudante-estagiária, onde pela primeira vez 

assumi em pleno as responsabilidades de docência da disciplina de Educação 

Física, onde progressivamente alcancei a autonomia do processo educativo. A 

prática de ensino supervisionada requer muito trabalho e dedicação, no 

planeamento, organização, conceção e avaliação. Contudo, o primeiro grande 

desafio como estudante-estagiária foi o relacionamento com os alunos, a postura 

a adotar, o saber lidar com as expetativas, as potencialidades e as dificuldades, 

inerentes à individualidade dos alunos e à coletividade da classe. Entender a 

dinâmica da classe, é essencial para o desenvolvimento pleno e harmonioso de 

todo o processo de ensino-aprendizagem. O ano de estágio foi uma experiência 

repleta de desafios, enriquecedora e gratificante.   

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROFESSOR, REFLEXÃO, NESSECIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. 
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ABSTRACT 
 

The preparation of this document is part of the Professional Internship, which is 

an integral part of the 2nd cycle study plan, leading to the Master's Degree in 

Teaching Physical Education in Basic and Secondary levels, in Faculty of Sport 

in the University of Oporto. This Internship Report is a reflective document that 

exposes my experience as a student-trainee, through a supervised teaching 

practice, in a real context of teaching, focusing on four areas of performance. My 

Professional Internship took place in the EB 2,3 Nicolau Nasoni School, in the 

Oporto city, in a nucleus composed by four student-trainees, under the 

supervision of a Cooperating Teacher, and a Faculty Advisor. This report also 

includes an action research study on the inclusion of students with special 

educational needs in physical education classes. The choice of this theme 

emerged within the scope of the Inclusive School educational policy implemented 

at the school where the supervised pedagogical practice was developed. The 

internship year was a very important milestone in my student-trainee life, where 

for the first time I fully assumed the teaching responsibilities of Physical 

Education, where I gradually reached the autonomy of the educational process. 

The practice of supervised teaching requires a lot of work and dedication in 

planning, organizing, designing and evaluating. However, the first major 

challenge as a trainee student was the relationship with the students, the posture 

to adopt, the ability to deal with expectations potentialities and difficulties inherent 

to the students and to the class. Understanding class dynamics is essential for 

the full and harmonious development of the whole teaching-learning process. The 

internship year was an enriching and rewarding experience. 

 

 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL STAGE, PHYSICAL EDUCATION, TEACHER, 

REFLECTION, SPECIAL EDUCATION NEEDS. 



XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

EF – Educação Física 

EI – Educação Inclusiva 

EP – Estágio Profissional 

FADEUP – Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

MEC- Modelo de Estrutura de Conhecimentos 

MD – Modelo Desenvolvimental 

MED – Modelo de Educação Desportiva 

MID – Modelo de Instrução Direta 

NEE – Necessidades Educativas Especiais 

PES – Prática de Ensino Supervisionada 

PP – Prática Pedagógica 

UD – Unidade Didática 

 



XIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1. Introdução 
 

O Estágio Profissional (EP), enquanto parte integrante do plano de estudos 

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

Básico e Secundário proporciona ao estagiário uma inclusão gradual na 

comunidade docente, com o objetivo de transmitir a cultura docente ao professor 

principiante.   

A formação de professores perspetiva uma apropriação de conhecimentos 

teóricos e práticos que lhes possibilitem pensar, avaliar, refletir e repensar a sua 

própria prática docente, de forma a viabilizar mudanças significativas no 

processo de ensino e aprendizagem.  

O estágio, enquanto processo de formação em contexto real, visa o 

desenvolvimento de competências profissionais que promovam uma atitude 

crítica e reflexiva, preparando assim o estudante-estagiário para a sua 

integração na vida profissional.    

A Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni, no concelho do Porto, foi a instituição de ensino 

que acolheu o meu núcleo de estágio, constituído por mais três elementos, com 

o acompanhamento de uma professora experiente da escola, Professora 

Cooperante, e de uma Professora Orientadora da Faculdade, pressupondo que 

o processo de formação deverá comtemplar situações que possibilitem a troca 

de saberes entre professores, através de projetos articulados de ação conjunta.  

A prática de ensino supervisionada (PES) ocorreu com a turma A do 7º ano de 

escolaridade. Todas as tarefas inerentes à turma, organização e gestão do 

processo de ensino aprendizagem, foram da minha responsabilidade, sob a 

supervisão da Professora Cooperante. A inserção no contexto escolar, a 

autonomia no planeamento e lecionação das aulas, as reflexões e os debates 

sobre a prática pedagógica contribuíram para o desenvolvimento das minhas 

competências pedagógicas. 

O presente relatório, contendo um caráter reflexivo, retrata, expõe os objetivos 

traçados, o caminho percorrido, as dificuldades sentidas, as respostas 

encontradas, as experiências vividas, os sentimentos vivenciados no decorrer do 

ano letivo. Trata-se, portanto, do culminar de todo o trabalho desenvolvido no 



16 
 

EP, é por isso um documento pessoal elaborado de acordo com a minha 

experiência pessoal. 

No que confere à sua organização, este documento está estruturado em cinco 

capítulos. O primeiro, a “Introdução”. O segundo, “Enquadramento Pessoal” 

trata-se de uma reflexão autobiográfica que tem em consideração o meu 

percurso académico e expectativas referentes ao estágio. O terceiro, 

“Enquadramento da Prática Profissional”, remete para o enquadramento 

institucional e funcional (contexto escolar, a contextualização do estágio 

profissional e os seus intervenientes, e a disciplina de Educação Física). O 

quarto, a “Realização da Prática Profissional” trata essencialmente de toda a 

minha experiência na escola enquanto estudante-estagiária. O quarto capítulo 

apresenta ainda um projeto de investigação-ação sobre estratégias de inclusão 

de alunos com Necessidades Educativas Especiais na aula de Educação Física. 

Por fim, o quinto e último capítulo, “Conclusão”, apresenta uma sucinta reflexão 

da minha experiência, com especial ênfase nos aspetos a melhorar e nas ilações 

para o futuro.          
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2. Enquadramento Pessoal 
 

O texto de enquadramento pessoal toma como ponto de partida o documento 

elaborado para o Projeto de Formação Individual, no ano letivo de 2012/2013, 

disponível no Portefólio Digital, que constitui um repositório de informação e de 

trabalho elaborado ao longo do Estágio Pedagógico, na Escola EB 2,3 Nicolau 

Nasoni (https://portefoliodigitalnicolaunasoni.webnode.pt/area-4/pfi/). 

O imaginário das crianças leva-as para os mais diversos locais, fazendo-as viver 

os mais diversos sonhos, as mais diversas fantasias. Quanto a mim, desde muito 

jovem, as minhas pretensões estão ligadas ao ensino. Sempre que algum adulto, 

familiar, amigo, professor, me fazia a trivial pergunta “o que queres ser quando 

cresceres?” A minha resposta era sempre a mesma: “Quero ser professora 

primária”. Isto porque desde pequena considero que o ato de ensinar é do mais 

belo que há. Um professor que pega num grupo de alunos e os ensina a ler, a 

escrever, a contar, a questionarem o porquê das coisas, a querer compreendê-

las…. É magnífico! É aqui que tudo começa. Sem os professores que ensinam 

a ler, a escrever, a fazer contas, que estimulam as nossas mentes, como poderia 

haver médicos, advogados, engenheiros, polícias, professores?! Todos, 

independentemente da profissão, precisam de ser ensinados, para adquirirem 

conhecimento especializado, para o «saber», e o «saber fazer», para que haja 

profissionais competentes, capazes de prestarem os mais diversos serviços à 

sociedade, da qual fazem parte. Foi sempre com este olhar, com esta perspetiva, 

que encarei o meu percurso enquanto estudante. A minha propensão durante a 

infância passava por ser professora. 

Quanto às minhas vivências desportivas, até aos 15 anos, foram apenas no 

âmbito escolar. Mas tive o privilégio de ter frequentado uma escola com ótimas 

condições para a prática desportiva, que me permitiram desfrutar ao máximo de 

experiências enriquecedoras, positivas e variadas, que fizeram despertar o meu 

gosto e interesse por uma futura profissão ligada ao desporto. Foi esta dimensão 

institucional, ou seja, as ótimas condições para a prática desportiva, associadas 

a consequentes boas experiências de prática, que estiveram na base da minha 

decisão na passagem do 9.º ano de escolaridade para o 10.º ano. E por isso, no 

10º ano de escolaridade, optei pelo Curso de Gestão e Dinamização Desportiva, 

https://portefoliodigitalnicolaunasoni.webnode.pt/area-4/pfi/
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onde as componentes prática e teórica orientadas para o Desporto contribuíram 

para desenvolver esta minha paixão pelo Desporto. 

Com este interesse em seguir uma profissão ligada ao desporto, decidi começar 

a praticar uma modalidade desportiva, para poder vivenciar este fenómeno em 

toda a sua plenitude. E tendo eu 15 anos, estando por isso naquela fase da 

adolescência em que existe uma profunda ânsia de afirmação, vontade de fazer 

algo diferente, conhecer coisas novas, decidi entrar para uma equipa de 

kickboxing. Esta foi uma experiência deveras enriquecedora, que marcou sem 

dúvida a minha vida. Ao fim de um ano a praticar este desporto por lazer, decidi 

federar-me e entrar em competições. Aqui começou o meu percurso enquanto 

atleta. Cheguei a conquistar títulos regionais, nacionais, e cheguei mesmo a 

representar a Seleção Nacional. Pratiquei essa modalidade durante 8 anos e, 

durante todo esse tempo, vivi experiências, momentos, que contribuíram para a 

minha formação enquanto atleta e pessoa, o espírito de sacrifício, a humildade, 

a coragem, o relacionamento com os outros, caraterísticas estas importantes 

para quem vive o desporto.  

Ainda, durante o secundário, no 12.º ano, uma vez que estava num curso 

tecnológico, estagiei num ginásio, onde experienciei, para além da musculação, 

aulas de grupo: aeróbica, ginástica localizada, e step. Este leque variado de 

atividades permitiu-me, além de uma aprendizagem em vários domínios, o 

convívio com as pessoas, presenciando e participando da sua satisfação e bem-

estar com o exercício físico. Durante esse ano, desenvolvi ainda, juntamente 

com os meus colegas, atividades desportivas com alunos do infantário (4 e 5 

anos) e da primária (6 e 7 anos). Esta foi sem dúvida uma experiência 

maravilhosa. A evolução das crianças foi notória e a sua felicidade, contagiante. 

Foi um trabalho bastante gratificante para todos. Os alunos do Curso de 

Desporto adquiriram a experiência do trabalho com crianças; as crianças 

beneficiaram ao nível do desempenho motor e da satisfação pessoal; e até 

mesmo os pais, professores e educadores de infância ficaram bastante 

satisfeitos com o trabalho desenvolvido. Estas duas experiências foram sem 

dúvida bastante gratificantes e enriquecedoras. Além de ter aprendido imenso, 

contribuíram muito para a minha decisão de escolher o desporto como caminho. 
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Pois o trabalho desenvolvido através do desporto, quer seja na escola, no clube, 

no ginásio, com adultos, jovens ou crianças, é extremamente gratificante não só 

para quem pratica, mas também para quem leva o Desporto até essas pessoas, 

até esses lugares. E eu, quis ser uma dessas pessoas. 

Foi então que decidi juntar o meu sonho de infância de ser professora com a 

paixão pelo Desporto, que fui desenvolvendo durante a minha adolescência, 

através das experiências proporcionadas por este. E assim, fiz a escolha que iria 

definir o meu percurso profissional. 

Tendo em consideração tudo o que foi dito anteriormente, sobre os meus 

sonhos, as minhas pretensões, os meus anseios, as minhas vivências, no ano 

de 2008, candidatei-me à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP), onde entrei e frequentei a licenciatura em Ciências do Desporto 

durante três anos. Durante este período de tempo, desfrutei de um leque variado 

de disciplinas e conhecimentos que contribuíram imenso para a minha formação 

enquanto profissional do Desporto. Contudo, faltava algo, uma experiência 

ligada ao ensino, ao contacto com as crianças, e então, no ano de 2011, após o 

término da Licenciatura, ingressei no Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário. No primeiro ano deste Mestrado, 

especialmente no 2º semestre, tive contacto com aquilo que realmente ansiava, 

a escola, o contacto com os alunos, e a experiência de ensinar; isto através das 

didáticas específicas, onde lecionei e observei aulas, onde desenvolvi as 

primeiras tarefas de conceção, planeamento, realização e avaliação. Tudo isto 

foi um “cheirinho” daquilo que me esperava no EP e no meu futuro enquanto 

profissional da Educação Física (EF).  
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3. Enquadramento da Prática Profissional 
 

3.1 Contextualização do Estágio Profissional 

Tal como expresso nas suas Normas Orientadoras (FADEUP, 2012a), o EP 

entende-se como um projeto que tem como objetivo a formação profissional do 

futuro professor, comprometido com a promoção de um ensino de qualidade. Um 

professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz, em 

consonância com os critérios de profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes, entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação.  

Segundo o regulamento da unidade curricular EP (FADEUP, 2012b), o EP visa 

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

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão.  

Segundo as Normas Orientadoras (FADEUP, 2012a), a natureza complexa, 

unitária e integral do processo de ensino-aprendizagem, bem como as 

caraterísticas gerais da atividade do professor que decorre num contexto 

balizado pelas condições gerais do sistema educativo, pelas condições locais 

das situações de educação e pelas condições mais próximas da relação 

educativa, obrigam a uma tentativa de integração e de interligação das várias 

áreas e domínios a percorrer no processo de formação e, em particular, no EP, 

de forma a retirar o formalismo das realizações e a promover as vivências que 

conduzem ao desenvolvimento da competência profissional. 

A competência profissional assenta no desenvolvimento de competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional 

crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética profissional em que se 

destaca a capacidade para o trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, 

a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a conduta adequada na Escola 

(Normas Orientadoras FADEUP, 2012a). 

No que refere à legislação, o modelo de EP adotado pela FADEUP no ano letivo, 

2018/2019, considera os princípios decorrentes das orientações legais 
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constantes no Decreto-lei nº. 74/2006, de 24 de março na redação dada pelo 

Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 65/2018, de 16 

de agosto que se reporta ao grau de Mestre e à obtenção da habilitação 

profissional para a docência. O EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de 

estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física da 

FADEUP e decorre no terceiro e quatro semestres. A habilitação para a docência 

da EF e Desporto nos Ensinos Básico e Secundário é o objetivo a alcançar com 

a conclusão do referido ciclo.  

Segundo Batista et al. (2012), o EP marca a entrada no contexto real da escola, 

onde surge a oportunidade de transformar os conhecimentos adquiridos durante 

a formação, no sentido de os adequar às exigências contextuais e concretas da 

prática. O EP permite dar continuidade à formação, desenvolvendo 

competências de docente da disciplina de EF, através do contacto e interação 

com tudo o que o meio escolar proporciona, assumindo as funções e 

responsabilidades de docência de uma turma, onde se tem a oportunidade de 

perceber, testar e adequar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do 

percurso académico e pessoal.  

 

3.2 A Escola atual 

A instituição escola deve garantir a educação para todos; deve assegurar a 

formação pessoal, intelectual, cultural, social, e física de todas as crianças e 

jovens da nossa sociedade; deve atender às dificuldades de cada um, para que 

todos possam desfrutar de aprendizagens plenas e enriquecedoras, para que as 

suas potencialidades sejam exploradas ao máximo. Afinal, a Educação é um 

direito de todos! 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada e proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, constitui o documento que 

consagra, entre outros, o direito à educação. Este é um direito universal, e 

legítimo, de todos os cidadãos, e é através da instituição escola que este direito 

é garantido. O Governo assume a Educação como serviço público universal e 

defende como princípios o esforço, a disciplina e a autonomia. 
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Segundo o Ministério da Educação e Ciência, a Educação determina o futuro do 

país e deve gerar igualdade de oportunidades para as gerações futuras. Para 

obter bons resultados, é necessário determinação e rigor. A cooperação de pais, 

professores e alunos é fundamental para a criação de um ambiente de trabalho 

favorável, que privilegie a exigência. A escola constitui-se, por isso, como um 

dos mais importantes redutos morais da sociedade, a ela cabe a missão de 

preservar a formação do indivíduo na sua totalidade, procurando formar 

indivíduos competentes e preparados para o futuro de amanhã.  

A Educação é fundamental na vida de um indivíduo, e a escola, como templo da 

aprendizagem, deve ser um espaço de felicidade para as crianças e jovens que 

nela passam uma parte longa e importante da sua vida. A Escola é o lugar 

cultural onde se desenvolve a aprendizagem de ser «pessoa». A escola deve 

ser por conseguinte, uma verdadeira oficina de humanidade (Patrício. M, 1993). 

O professor tem de ser uma «pessoa» de cultura, alguém promotor de atitudes 

e soluções inovadoras, promovendo uma escola viva e dinâmica. A escola 

cultural é a que mais se identifica com a promoção dessa «pessoa». A turma, a 

escola e a comunidade assumem-se como os âmbitos da ação educativa do 

professor cultural (Patrício. M, 1993).    

Nas palavras de Abrantes (2003), a escola é um ponto de passagem obrigatório, 

é simultaneamente um repositório de exigentes expectativas e um alvo constante 

de acusações e desilusões. A escola é um ponto de convergência de alunos, 

palco de encontros e de interações. 

 

3.3. Em defesa da Educação Física 

A Constituição da República Portuguesa em vigor desde 14 de outubro de 1976 

proclama a importância da disciplina de EF no contexto educativo e curricular, 

expressa nos artigos (70.º e 79.º), onde se pode ler “Todos têm direito à cultura 

física e ao desporto.” “Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as 

associações e coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar 

a prática e a difusão da cultura física e do desporto (…) ” A Lei de Bases do 

Sistema Educativo (1986) no artigo 51.º reconhece a importância do Desporto 

Escolar, salientando o seu contributo para “a promoção da saúde e da condição 
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física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento do desporto 

como fator de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação, 

autonomia e criatividade (…) ”  

A Lei de Bases do Sistema Desportivo, de 17 de março de 1990, de entre outros 

princípios fundamentais, “fomenta a prática desportiva para todos, quer na 

vertente recreação, quer na de rendimento, em colaboração prioritária com as 

escolas, atendendo ao seu elevado conteúdo formativo (…)” 

Segundo o Decreto-Lei n.º 95/91 de 26 de fevereiro de 1991, “O desenvolvimento 

do sistema educativo nacional passa necessariamente, por uma bem estruturada 

organização da Educação Física e do desporto escolar (…) O acesso à 

educação, ao bem-estar físico e à saúde, através de uma prática desportiva 

orientada, é um direito que assiste a todos os portugueses, com especial 

incidência nos jovens em idade escolar.”  

O artigo 1.º da Lei de Bases do Desporto, de 21 de julho de 2004, refere-se ao 

exercício “da atividade desportiva como fator cultural indispensável na formação 

plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade”.   

Como se pode constatar através das leis acima citadas, a promoção e efetivação 

em ambiente escolar da EF e do Desporto Escolar são fundamentais para o 

desenvolvimento global do aluno e para a sua formação plena e harmoniosa. 

Para Bento (1995), a importância da EF prende-se com a matéria de ensino, o 

Desporto, que, por si só, tem uma natureza profundamente educativa, contendo 

na sua essência ideais, valores, normas, regras, atitudes, desafios, exigências e 

metas.  

A principal matéria do currículo da EF é o Desporto, assumindo este um papel 

essencial na formação da corporalidade. A EF é a única disciplina que visa 

preferencialmente a corporalidade (Bento, 2017). Para que ocorra uma correta 

estruturação do esquema corporal do indivíduo é importante conhecer, dominar, 

aceitar e gostar do corpo. A disciplina de EF é uma forma específica da relação 

do sistema educativo com o corpo. A EF expressa a intenção do sistema 

educativo de intervir na criação, configuração e modelação do corpo, ou de não 

se alhear deste processo (Bento, 2017). 
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Na sequência deste pensamento, a prática desportiva nas aulas de EF deve ser 

fundada nos valores do Desporto, ou seja, deve procurar o desenvolvimento 

integral do indivíduo nos domínios motor, cognitivo e sócio afetivo. A presença 

do desporto na escola certifica que esta não renuncia a uma noção do homem e 

da educação assente na unidade das dimensões afetivas, cognitivas e motoras 

(Bento, 2017). Assim, a escola contribui ativamente para a construção de uma 

sociedade com maior inteligência motora e cultura desportiva (Bento, 2017). 

 

3.4 A Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni 

O EP foi realizado na Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni, pertencente ao 

agrupamento de Escolas de António Nobre.  

O estabelecimento de ensino situa-se na parte oriental da cidade do Porto, na 

freguesia de Campanhã. A Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni tem alunos do 2.º e 3.º 

ciclo, e desde o ano letivo 2008/2009 que foi autorizado o funcionamento do 

ensino secundário, destinado exclusivamente a Cursos Profissionais. A escola 

desenvolve também, desde 1992, uma filosofia de escola inclusiva, centrando-

se nas necessidades e anseios de todos os seus alunos. Tem como missão 

promover uma educação e ensino de qualidade a todos os alunos que a 

frequentam, contando, para isso, com a motivação, o interesse e o apoio dos 

professores, dos auxiliares de educação, dos funcionários, e dos pais e 

encarregados de educação. Esta escola contempla espaços de ensino e de 

apoio ao ensino, espaços de circulação, campo de jogos, instalações 

gimnodesportivas, recreios descobertos e jardins. O campo de jogos, no espaço 

exterior, permite a prática de diferentes modalidades e inclui uma pista de 

atletismo. Este espaço exterior permite ao professor ter uma opção extra de 

trabalho, ao mesmo tempo que representa um convite à atividade e prática 

desportiva durante os intervalos. O pavilhão polidesportivo está em muito boas 

condições e é constituído por um recinto multiusos com bancada, uma sala de 

ginástica com espelho, seis balneários, três gabinetes de apoio (um gabinete 

médico, um para a administração e uma sala de professores), dois quartos de 

banhos e uma arrecadação para o material.  
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Em relação ao material existente, destinado às diferentes modalidades, este 

encontra-se na arrecadação. A quantidade de material didático disponível para 

algumas modalidades não é suficiente, nomeadamente para o ensino do futebol, 

voleibol, basquetebol e badmínton. Apesar de a escola dispor de excelentes 

recursos espaciais para a prática de EF e Desporto, a falta de recursos materiais 

teve repercussões no planeamento das aulas, pois, para que os alunos 

pudessem usufruir do material, era necessário fazer grupos de trabalho com um 

maior número de elementos, o que acabava por influenciar o tempo potencial de 

aprendizagem e, por vezes, originava comportamentos desviantes. 

As instalações e o material da escola são elementos que influenciam a atuação 

pedagógica, uma vez que podem limitar a organização da aula. É por isso, 

essencial que o professor de EF seja capaz de modificar, adaptar, criar, inventar 

de modo a ultrapassar as adversidades que vão surgindo, sem nunca descurar, 

nem comprometer as aprendizagens dos seus alunos. 

 

3.5 O Núcleo de Estágio  

O núcleo de estágio constituído pelos estudantes-estagiários, professor 

cooperante e orientador da faculdade funciona em conjunto, como unidade, com 

o objetivo de formar novos professores de EF (Batista et al., 2012). 

O professor cooperante assume um papel decisivo no acompanhamento dos 

estudantes-estagiários, pois é este que orienta e supervisiona o decorrer de 

todas as aulas, é ele que acompanha gradualmente toda a evolução, desde a 

primeira à última aula. Neste enquadramento, o Professor Cooperante tem um 

papel muito relevante na formação dos estudantes-estagiários, através do seu 

contributo para a adaptação dos conhecimentos adquiridos durante a formação 

inicial no contexto real da prática, assumindo assim um papel proeminente na 

modelação do desenvolvimento profissional dos estudantes-estagiários. Porém, 

a atuação dos professores cooperantes não deve ser pautada pela imposição de 

determinadas conceções de ensino ou de metodologias a utilizar em contexto de 

aula, deve, sim, promover a autodescoberta, a pesquisa e a reflexão por parte 

de cada estudante-estagiário, para que consigam, de forma autónoma, intervir 

no contexto das suas turmas (Batista et al., 2012). 
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O núcleo de estágio conta ainda com a orientação de um docente da faculdade 

que coordena a sua ação de supervisão com o professor cooperante (Batista et 

al., 2012). O orientador deve ter um perfil multifacetado, deve conhecer 

profundamente a profissão, nos seus aspetos didáticos, técnicos e pedagógicos 

e identitários. E, além destes atributos, o orientador tem ainda de ser um 

formador (Albuquerque, 2003). O orientador deve também ser capaz de 

distinguir o acessório do essencial (Albuquerque et al., 2005). Contudo, qualquer 

que seja a influência, a competência e a experiência do orientador, é o próprio 

estagiário que se auto-constrói, pela aquisição da sua própria experiência e da 

sua capacidade de refletir sobre a sua prática profissional (Albuquerque et al., 

2005).   

Os orientadores são observadores, conselheiros, colaboradores, confidentes, 

modelos de ensino, organizadores e avaliadores. E para satisfazerem esta 

paleta de tarefas e exigências, é necessário acrescentar competências como a 

confiança, o respeito, a abertura de espírito, a capacidade de ouvir, 

ultrapassando o simples quadro da competência profissional de ensino 

(Anderson e Shannon, 1998 cit. por Albuquerque et al., 2005).     

As reuniões regulares do núcleo de estágio permitiram uma cultura de formação 

assente no diálogo e na partilha de preocupações e perspetivas, que 

contribuíram para dotar os estudantes-estagiários de ferramentas que 

possibilitaram o desenvolvimento de competências baseadas em experiências 

refletidas e significativas (Batista et al., 2012).  

Durante o ano de estágio, sempre se falou imenso do trabalho em equipa, de 

partilha, do diálogo e da reflexão em conjunto com o professor cooperante, com 

o orientador da faculdade e com os colegas estagiários, da importância desse 

trabalho colaborativo para contrariar as dificuldades encontradas. Concluído o 

ano de estágio, posso afirmar com toda a convicção que a parceria com os meus 

colegas estagiários foi extremamente vantajosa e fundamental ao longo de todo 

este processo. Aprende-se muito com os outros, e eu sinto que aprendi muito 

com eles, observando as suas aulas, refletindo em conjunto, levantando 

questões, enumerando sugestões e soluções, sempre com uma enorme vontade 
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de aprender e evoluir por parte de todos, existindo uma grande relação de 

amizade, companheirismo e confiança.  

Do trabalho colaborativo realizado, realço as reuniões do Núcleo de Estágio, 

onde expúnhamos as nossas angústias e inquietações, as nossas opiniões e 

pontos de vista, onde discutíamos e refletíamos sobre as práticas, sobre os 

alunos, sobre os conteúdos, sobre os métodos e tudo que envolvesse a prática 

pedagógica e o processo de ensino-aprendizagem. Contudo, não posso deixar 

de referir os momentos de descontração, as conversas informais e o convívio 

que contribuíram imenso para um percurso harmonioso e cheio de sorrisos.  

Reportando à minha experiência, considero que a Professora Cooperante que 

me acompanhou durante o estágio me permitiu, de uma forma muito autónoma, 

aprender a lidar com as diferentes situações que surgiram durante o estágio, 

quer no planeamento, na organização, na conceção e avaliação. Relativamente 

à Orientadora, durante todo o ano, mostrou-se uma pessoa disponível e 

exigente, exercendo com prontidão as suas funções, incentivando-nos a sermos 

reflexivos e fundamentados. 

O Núcleo de Estágio foi impulsionador de uma prática consciente e refletida, que 

me permitiu aprender e evoluir durante todo este processo. 

 

3.6 A minha turma do 7º A 

Conhecer aqueles que se ensinam, as suas dificuldades e potencialidades, é 

deveras importante para a construção de práticas docentes que conduzam os 

alunos à aprendizagem, saber o que os motiva, o que os envolve, o que é do seu 

interesse, assim como, o que os aborrece e dececiona torna-se uma mais-valia 

na construção do processo de ensino/aprendizagem. Nas palavras de Rink 

(1993) o aluno deve ser considerado enquanto sujeito individual, com 

experiências singulares, motivações específicas, e mesmo dificuldades 

particulares. 

Tendo em consideração o anteriormente referido, no início do ano letivo apliquei 

um inquérito, aos meus alunos do 7ºA, que teve como principal objetivo conhecer 

um pouco melhor a turma, para isso os alunos preencheram uma ficha de 

caraterização individual que foi distribuída na primeira aula. A ficha foi dividida 
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por áreas temáticas, onde se destacaram os dados biográficos, o agregado 

familiar, os dados antropométricos/saúde/estilo de vida, a situação escolar do 

ano anterior, o historial de EF, a situação desportiva e as expectativas em 

relação à disciplina.  

Esta caraterização permitiu ter uma visão mais clara das principais caraterísticas 

dos alunos que compunham a turma. O conhecimento dos gostos, dificuldades, 

expectativas e necessidades dos alunos foi uma mais-valia que ajudou a delinear 

estratégias, a caraterização da turma é por isso uma ferramenta essencial que 

ajuda na elaboração de um planeamento mais adequado e equitativo para todos, 

pois tem em consideração as suas capacidades e necessidades. 

De seguida mencionarei algumas informações que considerei pertinentes para 

uma atuação adequada junto dos meus alunos. 

Como já acima referido, foi-me atribuída a turma A do 7.º ano de escolaridade, 

constituída por 21 alunos, 13 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com 

idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos de idade. De referir que uma 

das alunas da turma tinha Necessidades Educativas Especiais (NEE), mais 

especificamente paralisia cerebral.  

Em relação ao desempenho escolar, apenas 5 alunos tinham retenções no seu 

percurso escolar, o que deixava antever uma turma com boas capacidades, o 

que poderia ser uma vantagem na consecução do processo de 

ensino/aprendizagem.  

Particularmente em relação à EF, esta foi considerada a disciplina favorita. Este 

interesse dos alunos constitui-se uma vantagem, isto se considerarmos que a 

motivação é um fator imprescindível para a aprendizagem. 

Relativamente às modalidades preferidas, todos os alunos selecionaram mais 

do que uma opção, sendo que a diferença entre elas era bastante reduzida, não 

se verificando nenhuma diferença significativa em relação as modalidades 

coletivas e individuais. Por isso, o programa estabelecido para o ano letivo seria 

previsivelmente do agrado dos alunos, reforçando a motivação já existente em 

relação à disciplina. 

Outra conclusão obtida através desta caraterização relaciona-se com os hábitos 

de prática desportiva regular, em que 33% dos alunos afirmaram praticar 
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regularmente exercício físico, enquanto 67% dos alunos referiram não praticar 

qualquer tipo de exercício. Contudo, sabendo que o sedentarismo e a obesidade 

são as “doenças do século”, procurei incutir desde cedo hábitos de prática 

desportiva regular, para que, futuramente, na condição de adultos, assumam 

comportamentos saudáveis, otimizando a sua qualidade de vida. 

Tendo consciência que o rendimento escolar dos alunos é influenciado, entre 

outros fatores, pelo ambiente familiar, procurei ainda identificar situações em que 

a condição do agregado familiar pudesse ser um obstáculo ao normal 

desempenho do aluno, como por exemplo situações de desemprego e as 

dificuldades económicas que dai advêm, mas não se verificou nenhuma situação 

relevante. 

Por último, os alunos foram ainda questionados sobre o que esperavam da aula 

de EF ao longo do ano letivo. As respostas foram unânimes, pois aquilo que mais 

queriam era aprender, que as aulas fossem produtivas, divertidas e 

interessantes. Ao longo do ano, procurei corresponder às expectativas dos meus 

alunos, possibilitando-lhes aulas dinâmicas e ricas no seu conteúdo didático e 

pedagógico
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4.Realização da Prática Profissional 
 

O EP marca a transição do estado de aluno para professor, sem contudo deixar 

de manter a primeira condição, pois, “uma das tarefas mais difíceis do mundo é 

ensinar um professor que perdeu a capacidade de ser aluno” (Cury, 2007, p. 

110), “qualquer ser humano deve posicionar-se como eterno aprendiz” (Cury, 

2007, p. 80).  

Era então chegado o momento mais aguardado, o Estágio, a possibilidade de 

pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação, 

na área do Desporto, e do Ensino. O Estágio permitiria dar continuidade à minha 

aprendizagem, desenvolvendo as minhas competências como docente da 

disciplina de EF, através do contacto e interação com tudo o que o meio escolar 

me proporcionaria durante o ano, assumindo as funções e responsabilidades de 

docência de uma turma. 

O EP marcava a minha entrada no mundo real, no contexto real da escola. Ali 

teria a oportunidade de transformar os conhecimentos adquiridos ao longo da 

minha formação, no sentido de os adequar às exigências contextuais e concretas 

da prática. 

Esta entrada no EP marcava o “choque de realidade”, ou seja, o confronto entre 

aquilo que eu tinha aprendido e a realidade quotidiana. O confronto com a 

realidade, além de entusiasmante, era também assustador. A impossibilidade de 

articular as competências trazidas da formação com as requeridas pela realidade 

era intimidante.  

A insatisfação sentida por muitos educadores com a sua preparação profissional, 

que não contempla determinados aspetos da prática, tem conduzido a 

movimentos de reflexão e de desenvolvimento do pensamento sobre as práticas. 

O conceito de prática reflexiva surge como um modo possível dos professores 

interrogarem as suas práticas de ensino. A reflexão fornece oportunidades para 

voltar atrás e rever acontecimentos e práticas.   

Uma prática reflexiva confere poder aos professores e proporciona 

oportunidades para o seu desenvolvimento. 
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Durante este percurso, foi deveras importante edificar uma rigorosa capacidade 

de reflexão crítica, pois “quando não se tem capacidade de criticar somos apenas 

servos das teorias e não da humanidade” (Cury, 2007, p. 124). 

Segundo as Normas Orientadoras (FADEUP, 2012a), o EP visa a integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e 

exigências da profissão. 

Neste sentido, tendo por base as três áreas de desempenho profissional 

previstas no regulamento do EP, pretendo refletir e analisar todo o caminho 

percorrido ao longo deste ano.  

 

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

Segundo as Normas Orientadoras do EP (FADEUP, 2012a), a organização e 

gestão do ensino aprendizagem engloba a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação do ensino, cujo objetivo passa por construir uma 

estratégia de intervenção orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o 

conhecimento válido no Ensino da EF e conduza com eficácia pedagógica o 

processo de educação e formação do aluno na aula de EF.  

Para o desenvolvimento desta área, os saberes disciplinares que adquiri ao 

longo destes anos de formação revelaram-se fundamentais para delinear 

metodologias, definir objetivos, estabelecer metas concretas e exequíveis, tendo 

em conta as condições gerais e locais da educação. 

Segundo as Normas do Estágio (FADEUP, 2012a), na realização das várias 

tarefas propostas no EP, deve recorrer-se à metodologia de projeto – seleção/ 

definição do problema (o que vamos fazer?), preparação e planificação do 

trabalho (como vamos fazer?), avaliação intermédia (durante a fase de avaliação 

do trabalho), avaliação final (o que é que fizemos? Que mudanças a introduzir? 

– avaliação dos resultados e do processo), para fazer face aos desafios que se 

apresentam no ano de Estágio.  

A reflexão que irei apresentar será relativa à prática profissional enquadrada na 

área de desempenho em questão, abarcando os objetivos inicialmente 
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propostos, as dificuldades, as estratégias, as metodologias, os dilemas, a 

superação dos problemas.    

 
4.1.1. O planeamento, um desafio 

Segundo Bento (2003, p. 7), “Todo o projeto de planeamento deve encontrar o 

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

programáticas de ensino (…) Deve ter em conta o papel da atividade dos alunos 

no seu próprio desenvolvimento – atividade «ativa», consciente, 

progressivamente autónoma e criativa – assim como a dialética de condução 

pedagógica (professor-ensino) e de atividade autónoma (alunos-

aprendizagem).” Por outras palavras, o ato de planear requer um conhecimento 

dos programas e diretrizes propostos pelo Ministério da Educação, como ponto 

de partida, assim como dos documentos da escola que, sendo documentos 

específicos da comunidade escolar, são uma mais-valia no delineamento do 

planeamento. Requer também um conhecimento científico, uma vez que é 

fundamental conhecer aquilo que se ensina, para que assim se construam 

aprendizagens significativas que conduzam os alunos à aprendizagem. 

Conhecer bem aqueles a quem se ensina é também fundamental para se poder 

dar resposta às suas necessidades. É por isso importante que o professor 

desenvolva capacidades de relação e comunicação, conquistando os alunos 

para o trabalho escolar. 

Planear significa que, à luz de princípios pedagógicos, psicológicos e didático-

metodológicos, o professor planifica as indicações contidas nos programas 

(objetivos, conteúdos e métodos), tendo sempre em atenção as condições 

pessoais, sociais, materiais e locais (Bento, 2003). 

“A planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de 

ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática” 

(Bento, 2003, p. 15). “Uma melhor qualidade de ensino pressupõe um nível mais 

elevado do seu planeamento e preparação” (Bento, 2003, p. 16). 

(…) O planeamento significa uma reflexão pormenorizada acerca da direção e 

do controlo do processo de ensino numa determinada disciplina (…) (Bento, 

2003, p. 8). 
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4.1.1.1. Conhecer e preparar o caminho 

É inevitável que a PES ocorra num contexto particular e, como tal, implique a 

compreensão dos constrangimentos provocados pelas condições gerais, locais 

e imediatas da relação educativa. Neste sentido, surgiu a necessidade de me 

enquadrar, através da leitura e análise de vários documentos fundamentais, com 

o intuito de conhecer melhor a realidade e o contexto escolar e de compreender 

o processo de organização e gestão do ensino e da aprendizagem. 

A análise do Projeto Educativo de Escola, com o intuito de compreender as 

principais linhas orientadoras, assumiu-se como uma tarefa fundamental. Após 

a consulta verifiquei que este projeto consiste na definição da política educativa 

da escola, considerando as políticas educativas nacionais e as especificidades 

locais da Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni. É uma forma de explicar os principais 

problemas da escola, propor soluções e definir responsabilidades coletivas e 

individuais na superação desses problemas.   

Também a análise do Regulamento Interno, mais especificamente, da parte 

respeitante à disciplina de EF, se revelou essencial para o estabelecimento de 

regras de comportamento e normas de conduta, importantes para o processo de 

gestão e lecionação da turma. 

Na primeira reunião com a Professora Cooperante, elaboramos, em conjunto, o 

plano anual de atividades, no sentido de articular objetivos, finalidades, 

conteúdos e indicações metodológicas, e ainda, a explicação dos critérios de 

avaliação, em conformidade com a especificidade da escola e dos alunos. 

A análise dos programas de EF também se apresentou como uma tarefa 

fundamental, permitindo adquirir um conjunto de conhecimentos que ajudaram 

na tomada de decisões, no estabelecimento de objetivos e na definição de 

estratégias de intervenção.  

Imprescindível também no processo de planeamento e de ensino-aprendizagem 

é conhecer bem aqueles a quem se ensina, ou seja, conhecer os alunos, os seus 

interesses, hábitos, atitudes, enfim, tudo o que lhes é caraterístico, de forma a 

melhorar a atuação educativa.  

A caraterização inicial da turma, realizada no início do ano letivo, através da 

aplicação dos inquéritos, aliada a dados providos na primeira reunião do 
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conselho de turma foram fundamentais para o processo de conhecimento da 

turma. Através dos dados recolhidos com o inquérito, pude retirar algumas 

ilações do ambiente social, económico e familiar dos alunos. Contudo, foram as 

informações providas pela diretora de turma e pelos restantes professores que 

me deixaram um pouco reticente em relação à turma, talvez até um pouco 

assustada. Pois os alunos foram caraterizados como extremamente 

desinteressados e com poucos hábitos de estudo; reconhecidos pela 

indisciplina, e pela excessiva desconcentração nas aulas e pela falta de 

entusiasmo. 

Mas, após o primeiro impacto, decidi que não devia ficar assustada, mas sim 

encarar este desafio sem receios. Por vezes, é na adversidade que se encontram 

os maiores ganhos, pois as dificuldades incitam a procurar, a investigar, a 

resolver. 

Assim, após a análise dos documentos, e após conhecer os alunos, surgiu a 

necessidade de proceder à etapa de decisões respeitantes ao planeamento. E 

uma vez que o ato de planear é uma tarefa bastante exigente do ponto de vista 

da organização, sistematização e seleção da matéria, é essencial que todo o 

processo de planeamento se concentre no essencial.   

“Se pretendemos ensinar com eficácia, se queremos formar nos alunos 

conhecimentos e capacidades sólidas, aproveitando o escasso tempo 

disponível, então temos de definir o essencial do ensino e concentrar nisso a 

nossa atividade e a dos alunos” (Bento, 2003, p. 27). 

Assim, procurei centrar a minha atenção no essencial, pois considero que esta 

é uma exigência de qualidade: permite a obtenção de resultados por parte dos 

alunos; permite que o tempo de ensino seja utilizado tão eficazmente quanto 

possível e que os métodos e meios pedagógicos sejam empregues de forma 

racional, (Bento, 2003). 

 

4.1.1.2. Planeamento – os programas de ensino 

A concentração no essencial começa na escolha e definição do conteúdo 

formativo e educativo dos programas. Isto significa ajustar os conteúdos do 

programa à situação pedagógica concreta; ou seja, colocar as exigências 
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objetivas – apresentadas como norma geral no programa – em relação com as 

possibilidades subjetivas dos alunos das diferentes turmas, e com as condições 

concretas (materiais e temporais) caraterísticas de cada escola (Bento, 2003).    

O programa de ensino de uma dada disciplina assume um papel fulcral na 

panóplia de documentos para o planeamento e preparação do ensino, contudo, 

o professor conta ainda com uma série de outros documentos e materiais 

auxiliares, que o ajudam a concretizar e adaptar as exigências centrais às 

condições locais e situacionais da escola e da turma. E, por isso mesmo, os 

programas não devem assumir um caráter estandardizado, fixo e impenetrável, 

um «caráter de lei», mas antes pelo contrário, devem ser flexíveis e operacionais 

(Bento, 2003). 

“Em termos gerais, o programa ou curriculum deve fornecer a orientação 

norteadora para a planificação do ensino pelo professor e para a elaboração dos 

materiais complementares (materiais auxiliares do ensino, livros escolares, 

fichas de trabalho, tabelas de avaliação, etc.)” (Bento, 2003, p. 20). 

Os programas de EF, desenvolvidos pelo Ministério da Educação, são uma 

ferramenta primordial à disposição do professor que auxilia no estabelecimento 

de finalidades, objetivos e conteúdos a lecionar. No entanto, os programas são 

alheios à realidade das escolas, ou seja, às caraterísticas da escola, aos 

recursos materiais e espaciais e, sobretudo, às capacidades e dificuldades dos 

alunos.  

Tendo em conta a realidade vivida no contexto escolar, os programas parecem 

apresentar um elevado grau de exigência, no que diz respeito à composição dos 

conteúdos das atividades físicas desportivas e dos próprios objetivos de 

concretização, uma vez que a aptidão física dos alunos não é uniforme, antes 

pelo contrário, existe uma grande variabilidade dentro da própria turma, entre 

turmas e entre escolas. A composição dos conteúdos em algumas modalidades 

é demasiado exigente e com níveis de dificuldade muito elevados. Como 

exemplo, posso referir as situações de jogo nas modalidades coletivas, como é 

o caso do 11x11 no futebol, do 7x7 no andebol, e do 6x6 no voleibol.   

A quantidade de conteúdos, face às capacidades dos alunos, parece também 

ser um pouco extensa para o tempo disponível. Por serem muitas modalidades 
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a abordar durante o ano, o tempo que lhes é destinado é muito reduzido, e como 

consequência, as melhorias na transição de um ano para o outro são difíceis. 

Em relação ao segmento dos conteúdos, considerei bastante lógica e apropriada 

a sequência apresentada nas diferentes modalidades previstas nos programas, 

para serem lecionadas durante o ano letivo. 

Como já referido, apesar de fundamentais, os Programas Nacionais de EF, na 

grande maioria das vezes, propõem conteúdos, objetivos e metas que estão 

longe de ser uma realidade atingível. E, por isso, compete ao professor mudar, 

adaptar o que for necessário para que os alunos alcancem o máximo objetivo, a 

aprendizagem, o conhecimento. 

Em relação à experiência vivenciada neste ano de estágio, afirmo veemente que, 

face às caraterísticas da turma, nomeadamente no que concerne ao 

desempenho motor, as propostas sugeridas nos programas estavam longe de 

ser exequíveis, isto para todas as unidades didáticas lecionadas durante o ano 

letivo. Mas com o trabalho desenvolvido com a turma, durante o ano, pude 

constatar que, apesar das dificuldades apresentadas pelos alunos, ao nível da 

coordenação, da orientação, da manipulação, tratava-se de uma turma 

empenhada, participativa, motivada e bastante competitiva. E, se no início de 

uma Unidade Didática (UD) tratavam a modalidade como uma desconhecida, 

não tendo noção das regras, e de como se jogava o jogo, terminavam a UD a 

jogar a modalidade, em situações reduzidas, mas jogavam; e, dentro das suas 

capacidades, as aprendizagens conseguidas, por cada um deles, eram bastante 

significativas.  

Mas, tal como referido, os programas de ensino são um ponto de partida, e 

compete ao professor conhecê-los, analisá-los e adequá-los às suas condições 

locais e situacionais, tendo sempre em vista o aluno e o desenvolvimento pleno 

e harmonioso das suas capacidades. E, para isso, é necessário que o professor 

possua capacidades como a reflexão crítica.  
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4.1.1.3. O Planeamento nos seus diferentes níveis… macro, meso 

e micro  

Tendo por base as orientações do Programa Nacional de EF para o ensino 

básico, as decisões tomadas pelo departamento de EF da escola, as 

caraterísticas da turma, o número de aulas previstas e os espaços disponíveis 

para a prática, construí o planeamento nos seus diferentes níveis - anual, UD e 

aula. Segundo Rink (1993), o planeamento representa o elo de ligação entre os 

princípios constituintes do sistema de ensino, os programas das respetivas 

disciplinas e a sua realização prática.    

Os três níveis de planeamento integram-se, não existindo de forma isolada. 

Numa perspetiva mais macro, surge o planeamento anual, que reflete a 

organização geral da EF ao longo do ano. Por sua vez, numa perspetiva mais 

meso, surge a UD, onde são tomadas um conjunto de decisões no sentido de 

permitir uma atuação no contexto micro da sala de aula; ou seja, o plano de aula 

concretiza tudo aquilo que foi planeado nos dois níveis anteriores. 

Os diferentes níveis de planeamento foram elaborados de acordo com as quatro 

categorias transdisciplinares (cultura desportiva, condição física, conceitos 

psicossociais e habilidades motoras) protagonizadas pelo modelo de Vickers 

(1990). Assim, procurei uma sequência logica de conteúdos ajustados e 

adaptados, quer ao número de aulas, quer ao nível das necessidades, 

dificuldades e potencialidades dos alunos.  

 

4.1.1.3.1. Planeamento anual 

O plano anual é um plano de perspetiva global que procura situar e concretizar 

o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas (Bento, 2003). Constitui 

um plano de atuação anual. É a este nível de planeamento que o professor deve 

selecionar as modalidades a abordar e analisar o número efetivo de horas 

disponíveis para a disciplina durante o ano escolar. Devem também ser 

marcadas as atividades escolares que integram o Plano Anual de Atividades, 

nomeadamente as datas de avaliação, os feriados, as visitas de estudo e os 

eventos desportivos. 
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Neste nível de preparação do ensino, o professor deve também clarificar os 

resultados a alcançar pelos alunos nos diferentes domínios: capacidades; 

habilidades, conhecimentos e atitudes. Para além dos objetivos, deverão 

também ser estipulados os métodos para a sua realização e o modo de 

organização do ensino (Bento, 2003). 

A elaboração do plano anual constitui o primeiro passo do planeamento e 

preparação do ensino. Para um ensino eficiente, são necessárias reflexões 

estratégicas, balizadoras da ação durante todo um ano escolar (Bento, 2003). 

O planeamento anual foi um trabalho realizado no início do ano letivo, em 

conjunto com a Professora Cooperante e com os estudantes estagiários que 

compunham o Núcleo de Estágio da Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni. 

 

4.1.1.3.2.  As Unidades Didáticas 

As unidades didáticas são fundamentais na consecução do programa de uma 

disciplina, pois constituem uma parte essencial da construção do processo 

pedagógico. As unidades didáticas “apresentam aos professores e alunos 

etapas claras e bem destintas de ensino, e aprendizagem” (Bento, 2003, p. 73). 

O programa e o plano anual da disciplina são as linhas orientadoras a ter em 

consideração na seleção do conteúdo, e, na definição da estrutura da UD.O 

planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, uma sequência lógica-

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

dos alunos”(…) (Bento, 2003, p. 60). 

É em torno da UD que decorre a maior parte da atividade de planeamento e 

docência do professor, esta serve de base para a preparação das diferentes 

aulas. Os objetivos da UD só podem ser alcançados gradualmente, requerendo 

por isso uma planificação bem inter-relacionada de todo o seu processo.  

Durante o ano de estágio, para a elaboração das UD foi utilizado o Modelo de 

Estruturas de Conhecimentos (MEC) proposto por Vickers (1990). Segundo a 

autora, a organização do ensino pressupõe três procedimentos basilares: 

análise, tomada de decisão e aplicação. O professor procede à análise de 

diferentes componentes como a matéria de ensino, as capacidades dos alunos 

e as caraterísticas do envolvimento. De seguida, é chegado o momento de tomar 
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as decisões relativas à extensão e sequência da matéria de ensino, aos objetivos 

de acordo com a especificidade da matéria e o nível dos alunos, os critérios de 

avaliação e as progressões pedagógicas a implementar. A fase de aplicação 

resulta de todo o processo anterior e consiste na sua aplicação real, tendo 

sempre presente a existência de constrangimentos que, ao longo do tempo, 

obrigam a reajustes, no sentido de adaptar o melhor possível o processo às 

necessidades dos alunos. 

A elaboração dos diferentes MEC permitiu-me conhecer melhor cada uma das 

modalidades, revendo conceitos, aprofundando conhecimentos, descobrindo as 

minhas dificuldades e potencialidades. Contudo, é pertinente referir que, numa 

fase inicial, a elaboração dos MEC não foi uma tarefa fácil, pois tomar decisões 

e justificar as opções tomadas foi um processo trabalhoso que exigiu muita 

reflexão e pensamento crítico. 

 

4.1.1.3.3. Os planos de aula 

“A aula é o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e ação do 

professor” (Bento, 2003, p. 75). Segundo Bento (2003), a aula não é apenas uma 

unidade organizativa essencial, é, sobretudo, a unidade pedagógica do processo 

de ensino, no sentido em que todo o conteúdo, direção, princípios, métodos e 

meios do processo de educação e formação se concretizam na aula. Cada aula, 

com o seu caráter único e irrepetível, tem um contributo específico para o 

alcance das tarefas e objetivos da UD, do programa anual e da própria educação. 

No início do estágio, o que mais me preocupava era a preparação das aulas. O 

que fazer? Como fazer? Como motivar/cativar os alunos? Como lidar com os 

alunos? O que esperar dos alunos? Como falar com os alunos? Até mesmo O 

que vestir? Então, eu preparava, ensaiava em casa, imaginava os alunos e 

situações e tentava resolver e lidar com os problemas. E, assim, despendia 

várias horas a especular e a tentar preparar as aulas o melhor possível. Mas, ao 

fim de pouco tempo, apercebi-me que não era necessário sofrer por antecipação, 

tentar calcular os problemas que poderiam ou não surgir. O meu principal 

enfoque deveria ser as tarefas de ensino, e depois, consoante a aula e a sua 

dinâmica, deveria refletir e mudar ou adaptar o que fosse necessário. Posso 
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então dizer que, no início do ano, a minha principal preocupação estava centrada 

no conteúdo, e então despendia imenso tempo na elaboração do plano de aula, 

ou seja, na escolha das tarefas, da sequência dos conteúdos, das progressões 

pedagógicas, sem, contudo, descuidar da dinâmica da gestão da aula e dos 

alunos. E, com o passar do ano, a elaboração do plano de aula tornou-se mais 

simples, natural, despendendo, por isso, menos tempo na sua elaboração. Sem, 

contudo, descurar de uma preparação cuidada, a elaboração do plano de aula 

passou a ser mais “fluida”.  

Um aspeto importante, que contribuiu imenso para a evolução na preparação e 

lecionação das aulas, foram as várias reuniões do núcleo de estágio, onde 

analisamos a estrutura e conceção do plano de aula, destacando a importância 

das quatro categorias transdisciplinares, a definição do objetivo geral da aula, os 

objetivos específicos e critérios de êxito, que tornaram mais fácil e eficaz todo o 

processo de planeamento.    

Os planos de aula afiguram-se como as tarefas mais específicas e minuciosas 

da atividade docente, e requerem vários cuidados no momento da sua 

elaboração.  

 

4.1.2. Realização da prática 

O ato de conduzir a aula constitui o primeiro contacto propriamente dito com a 

profissão. Aqui, o estagiário atuará tendo em conta as diferentes dimensões da 

intervenção pedagógica, inserindo-se gradativamente no ambiente escolar 

(Farias & Nascimento, 2012). O estagiário assume a condução do processo de 

ensino aprendizagem e tudo aquilo que envolve, desde a conceção, 

planeamento, realização e avaliação de uma turma. E, é por isso, essencial que 

usufrua de um clima favorável, de trabalho cooperativo com os colegas do núcleo 

de estágio, e de apoio de uma estrutura de aconselhamento e supervisão 

(professor cooperante e orientador da faculdade) que fomente a passagem 

gradual de uma participação periférica, mais dependente, para uma participação 

progressivamente mais autónoma e confiante (Batista et al., 2012).    
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4.1.2.1. Os alunos 

“Foi notório o interesse e o entusiasmo dos alunos pelas aulas de 

Educação Física (…) As minhas expectativas em relação a esta turma, 

pelo breve contacto que tive, são bastante positivas. Parece ser uma 

turma trabalhadora, empenhada e que gosta das aulas de Educação 

Física.” (Reflexão Aula nº1) 

Os alunos são os agentes mais importantes no processo de ensino-

aprendizagem e, por isso, devem assumir uma postura ativa, consciente, e 

progressivamente autónoma e criativa. E cabe a nós, professores, orientar e 

ajudar os nossos alunos e, para isso é fundamental conhecê-los, conhecer as 

suas capacidades, as suas potencialidades e as suas dificuldades. As avaliações 

diagnósticas foram extremamente úteis para aferir o nível de desempenho dos 

alunos, nas quatro categorias transdisciplinares, habilidades motoras, aptidão 

física, cultura desportiva e conceitos psicossociais, sendo, por isso, uma mais-

valia para a definição dos conteúdos a lecionar dentro de cada uma das UD. 

Contudo, apesar do cuidado na definição dos objetivos, para que fossem 

exequíveis, foram necessários reajustamentos e adaptações, devido à 

disparidade de desempenho dos alunos que se encontravam em diferentes 

etapas de desenvolvimento, pois cada um está dependente da sua 

individualidade. A confrontação constante com aquilo que pretendia que os 

alunos aprendessem e aquilo que efetivamente aprendiam conduziu-me, 

inúmeras vezes, a reestruturar os objetivos e a redefini-los. À medida que o 

tempo passava, fui adquirindo competências de observação e reflexão que me 

ajudavam a decidir e a definir mais eficazmente, procurando novas estratégias e 

novas progressões que se revelassem mais produtivas. 

A disparidade de desempenho dos alunos levou-me a equacionar a sua divisão 

por distintas etapas de aprendizagem que abraçassem objetivos semelhantes, 

como poderemos constatar no capítulo mais à frente. 
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4.1.2.2. Funções do professor 

O professor é um agente ativo do processo educacional. A ele cabem as tarefas 

de planear, organizar e preparar as atividades letivas; conceber, aplicar, corrigir 

e classificar os instrumentos de avaliação; organizar, assegurar e acompanhar 

atividades de enriquecimento curricular, acompanhar e orientar as 

aprendizagens dos alunos, em colaboração com os respetivos pais e 

encarregados de educação (Rink, 1993).  

Num contexto mais micro, de sala de aula, ao professor cabem as funções de 

apresentar as tarefas aos alunos, organizar e manter o ambiente de 

aprendizagem, monitorizar o ambiente de aprendizagem, desenvolver o 

conteúdo da aprendizagem, avaliar a eficácia do processo curricular e 

instrucional (Rink, 1993).  

Na sua prática pedagógica, o professor defronta-se com situações complexas, 

instáveis e únicas, que se definem pela especificidade dos locais, dos agentes 

interventivos e das culturas. Esta diversidade e complexidade exige do professor 

um conhecimento científico, técnico, rigoroso, profundo e uma capacidade de 

questionamento, análise, de reflexão e resolução de problemas (Cunha, 2008). 

Devido às particularidades da turma (comportamento), as funções onde senti 

mais dificuldades foram as de organização e manutenção do ambiente de 

aprendizagem e, consequentemente, de monotorização do ambiente de 

aprendizagem. 

 

4.1.2.2.1. Supervisão – Controlo ativo 

Supervisionar e controlar a aula é uma função fulcral da atividade do professor. 

É inequívoco que, sem supervisão, não é possível guiar e controlar a 

aprendizagem dos alunos. A supervisão inclui processos de observação, 

reflexão e ação (Amaral et al., 1996). 

A gestão dos aspetos organizacionais, nomeadamente a regulação da ordem e 

da disciplina, é crucial na criação de ambientes positivos de interação e 

aprendizagem, e envolve uma boa gestão das regras e das rotinas (…) (Doyle, 

1986). 
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O sistema de gestão das tarefas corresponde a um plano de ação do professor 

que tem como objetivo a gestão do tempo, dos espaços, dos materiais e dos 

alunos, para conseguir obter elevados índices de envolvimento, através da 

redução da indisciplina, e do uso eficaz do tempo (Rosado & Ferreira, 2009). 

O estabelecimento de rotinas permite ao praticante conhecer os procedimentos 

a adotar na diversidade das situações durante a aula, aumentando, assim, o 

dinamismo da sessão e reduzindo os episódios e tempos de gestão por parte do 

professor (Rosado & Ferreira, 2009). 

Estando dominada a gestão da aula, é possível aumentar o tempo disponível 

para a prática motora específica. Uma boa supervisão implica o controlo geral 

da turma, ao mesmo tempo que se acompanha cada aluno de forma individual. 

Para tal, é necessário utilizar movimentações e posicionamentos estratégicos 

que permitam manter toda a turma “debaixo de olho”, através de um campo de 

visão mais alargado e, ao mesmo tempo, atuar, ajudar, corrigir e questionar os 

alunos. 

Devo modificar o meu posicionamento durante as aulas, de forma a ficar 

posicionada corretamente em relação a todos os alunos, mesmo quando 

faço uma intervenção mais específica a um aluno ou grupo de trabalho, 

para que ninguém fique fora do meu campo de visão, evitando assim 

comportamentos fora da tarefa por parte dos alunos. (Reflexão Aula nº7 

– Atletismo)  

O meu posicionamento e movimentação durante as aulas, face às caraterísticas 

da turma, eram fundamentais para a prevenção de comportamentos fora da 

tarefa e de indisciplina.  

Nesta aula, tive em especial atenção a minha posição em relação aos 

alunos, cuidando para que estes ficassem sempre no meu campo de 

visão. Por isso, tive o cuidado de circular pelas perpendiculares, ao invés 

de circular entre os alunos. (Reflexão da Aula nº 8 e 9 - Atletismo) 

Para corrigir e conduzir os alunos à consciencialização do erro e à busca de 

novas soluções, é necessário observar, controlar e supervisionar toda a turma, 
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de uma forma geral e, ao mesmo tempo, atender às necessidades individuais 

que cada aluno exige.  

Esta tarefa de supervisão, por si só, é um grande desafio para os professores, 

mas, quando confrontados com uma turma indisciplinada e com diferentes níveis 

de desempenho, torna-se ainda mais imprescindível este controlo de 

“proximidade à distância”. Em relação à minha turma, como já referido, eu 

exercia um ensino por níveis de desempenho e, por isso, muitas vezes tinha 

necessidade de dirigir mais a minha atenção aos alunos de nível inferior, pois 

estes precisavam de um apoio mais próximo para os ajudar a ultrapassar as suas 

dificuldades. Mas, mesmo assim, era fundamental manter os restantes alunos 

controlados, para assegurar que não tinham comportamentos inapropriados ou 

fora da tarefa, uma vez que se tratava de uma turma caraterizada por um 

comportamento pouco disciplinado. 

Durante as aulas, fui-me apercebendo dos erros que ia cometendo no controlo 

e supervisão dos alunos e, por isso, fui desenvolvendo e experimentando 

diferentes estratégias para controlar a turma, sendo que é primordial manter 

todos os alunos no campo de visão.  

 

4.1.2.2.2. A importância da gestão e controlo da aula 

“Houve um breve diálogo com os alunos, para desenvolver a relação 

professor-alunos, para falar das regras e normas da disciplina, e 

estabelecimento de rotinas da aula”. (Reflexão aula nº1 de atletismo) 

É importante estabelecer, desde cedo, regras, normas e rotinas, para garantir 

uma boa gestão da aula e prevenir comportamentos de indisciplina. Para isso, é 

fundamental que as regras sejam claras e definam o que se espera que seja a 

conduta adequada da turma. As normas devem ser cumpridas quer pelos alunos 

quer pelo professor e estabelecidas de forma positiva, o que pressupõe que, 

mais do que cumprir, os alunos compreendem o porquê de determinada regra e, 

assim, a tomem como válida e necessária. 

A formulação de regras e rotinas permitiu criar um ambiente controlado nas aulas 

de EF. Comecei por estabelecer regras e rotinas relativas ao momento de início 
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e final da aula; estabeleci que, ao chegarem ao pavilhão, os alunos deveriam 

colocar os seus objetos de valor em cima da mesa do professor, assinar o seu 

nome na folha de assiduidade e sentarem-se no banco sueco até se iniciar aula. 

No final da aula, três alunos ficavam responsáveis por recolher e guardar o 

material. A definição desses alunos era de acordo com a ordem alfabética 

estabelecida pela pauta existente no livro de ponto. Também estabeleci rotinas 

para a gestão da aula; um apito, juntamente com o meu braço a realizar um 

movimento giratório, significava que era para mudar de exercício; dois apitos e 

o sinal de aproximação com as mãos era para os alunos se aproximarem e 

sentarem de frente para mim a ouvir as minhas instruções.  

A consolidação e manutenção de rotinas e regras são fundamentais para 

desenvolver um ambiente harmonioso nas aulas e para garantir o sucesso no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Os alunos, enquanto intervenientes ativos do processo de ensino-aprendizagem, 

devem ser responsabilizados, através da atribuição de competências, seja na 

gestão e organização do material, ou no exercício de outras funções, como de 

árbitro ou líder de equipa. O importante é que sejam parte integrante da aula e 

contribuam para o seu bom funcionamento. 

Uma das principais preocupações dos estudantes-estagiários é a manutenção 

da disciplina, uma vez que esta é a condição básica para o sucesso da aula de 

EF. Os comportamentos desviantes ou de indisciplina parecem figurar entre os 

que, mais frequentemente, apresentam uma relação negativa com as 

aprendizagens e com o clima da aula, sendo os comportamentos perturbadores 

dos alunos percebidos pelos professores como ameaças à criação de um clima 

pedagógico favorável e, consequentemente, às aprendizagens. 

A manutenção da disciplina deve ser planeada e pensada de modo a criar nos 

alunos hábitos que contribuam para um clima favorável à aprendizagem. 

Segundo Rink (1993), o nível máximo a atingir seria a concretização da noção 

de classe eficaz, como sendo aquela em que a turma parece funcionar por si 

mesma: o professor passa muito tempo a ensinar e pouco a manter o controlo 

da turma.  
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No sentido oposto a esta, encontrava-se a minha turma do 7º A, uma vez que eu 

despendia algum tempo a estabelecer o controlo e a repreender os alunos; pois, 

tal como mencionado anteriormente, na reunião do conselho de turma, esta foi 

descrita como perturbadora, indisciplinada e conversadora. 

“Relativamente ao comportamento dos alunos, é necessário desenvolver 

estratégias para que tenham uma atitude ordeira e positiva durante as 

aulas, pois a inclinação desta turma é para comportamentos desviantes. 

Continua a haver muita conversa e comportamentos fora da tarefa.” 

(Reflexão da Aula nº 1 e 2 de tag-rugby) 

Face a este cenário, senti a necessidade de definir algumas estratégias, no 

sentido de criar nos alunos comportamentos disciplinados, importantes para o 

seu crescimento pessoal e para o bom funcionamento das aulas. Para isso, 

adotei uma postura firme, interventiva e de consciencialização, para que os 

alunos pudessem refletir seriamente sobre os seus comportamentos e atitudes. 

Se necessário, conversar com um aluno em particular, ou então, se fosse 

preciso, parava a aula e falava para todos. Com isto, pretendia desenvolver o 

sentido de responsabilidade dos alunos. 

Depois do aquecimento, antes de passar à parte fundamental da aula, 

despendi alguns minutos de conversa com os meus alunos para os 

chamar à atenção para certos comportamentos e atitudes que têm 

durante as aulas, ou até mesmo no final da aula. Os aspetos que mais 

frisei nesta conversa foi o facto de que na aula existe uma hierarquia que 

tem de ser respeitada, ou seja, o professor é o responsável da aula, e 

cabe a ele, e só a ele a definição das responsabilidades dos alunos, e 

quando o professor indica, pede ou manda que o aluno faça alguma coisa, 

seja arrumar o material, que aguardem em silêncio, ou que permaneçam 

num dado espaço, os alunos devem fazê-lo prontamente, sem 

queixumes, nem birras; é preciso também ter atenção à linguagem, seja 

no momento da aula, ou nos momentos após a aula, mais concretamente 

no balneário; quando a professora chama a atenção sobre algum 

problema, atitude ou comportamento o aluno deve assumir o erro e pedir 
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desculpa à professora, pois é importante que se assumam os próprios 

erros e que se tomem responsabilidade sobre os seus atos.  

Considero que esta intervenção foi pertinente, pois enquanto professora 

a minha função é formar os alunos não só na minha área de 

especialidade, neste caso específico a Educação Física, mas devo 

também contribuir para a formação cívica, moral e social dos meus 

alunos, afinal enquanto professora sou formadora de pessoas. Estes 

alunos precisam de mudar de comportamentos e atitudes, não só perante 

os seus professores, mas também para com os seus pares. Enquanto 

professora, os meus objetivos vão para além da formação dos meus 

alunos na disciplina de Educação Física, passam também por contribuir 

para que estes sejam pessoas íntegras e bem formadas, que se respeitem 

a si mesmos e aos outros. (Reflexão aula nº1 de badminton) 

Utilizei também como estratégias o reforço positivo, através da valorização de 

pequenos esforços e pequenas mudanças; à medida que fui conhecendo os 

alunos, as suas capacidades e dificuldades, mas acima de tudo, a sua 

personalidade, e as suas afinidades. Comecei a construir os grupos de trabalho, 

para evitar as conversas e os conflitos entre os alunos; reduzi os tempos de 

espera e de transição de exercícios, elevando consequentemente o tempo de 

empenhamento motor, pois, em vez de instruir para a turma, instruía para o 

grupo.  

Estas estratégias de gestão e controlo da aula ajudaram-me imenso a controlar 

os comportamentos dos alunos e a promover um bom clima de aprendizagem, 

pois, apesar de serem um pouco indisciplinados os alunos gostavam da 

disciplina de EF e empenhavam-se bastante. 

Embora não haja “receitas” para as situações de indisciplina, uma vez que são 

relacionais e circunstanciais, para gerir adequadamente as relações 

interpessoais na sala de aula, o professor deve, não só salientar ou prestar 

atenção aos comportamentos indesejados, mas sobretudo enfatizar os 

comportamentos alternativos pretendidos, procurando envolver os alunos nas 

tarefas de aprendizagem (Jesus, 1996). 
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4.1.2.3. Instrução 

Todos aqueles princípios que se encontram pré-definidos relativamente ao bom 

ensino, como o bom professor, a boa aula, o desempenho pedagógico exemplar, 

alteram-se com o tempo. No entanto, independentemente dessas alterações 

subsiste uma manutenção das ideias centrais do que deve ser o ensino, como 

ajudar alguém a aprender algo tido como valioso para a sua formação, para o 

seu desenvolvimento pessoal, para ampliar as suas possibilidades de 

compreensão e de intervenção no mundo (Mesquita & Graça, 2009). 

No processo de instrução, o professor avalia as necessidades, os interesses e 

as capacidades dos alunos; concebe, seleciona e adapta atividades, tarefas e 

exercícios, otimizando os recursos disponíveis; apresenta tarefas, dá 

explicações, comunica expetativas e exigências sobre o que deve ser feito e 

como deve ser feito; estimula, supervisiona, orienta, regula, avalia o empenho e 

o rendimento dos alunos (Rolim et al., 2015). 

Segundo Siedentop (1991), a instrução refere-se a comportamentos de ensino 

que fazem parte do reportório do professor para transmitir informação 

diretamente relacionada com os objetivos e os conteúdos do ensino. Da 

instrução fazem parte todos os comportamentos, verbais ou não-verbais 

(exposição, explicação, demonstração, feedback) (Rosado & Mesquita, 2009). 

Nas situações de instrução, a informação é emitida usualmente em referência a 

três momentos: (1) antes da prática, através de explicações e demonstrações; 

(2) durante a prática, através da emissão de feedbacks; (3) após a prática, pela 

análise da prática desenvolvida (Siedentop, 1991).  

Na instrução, a comunicação é essencial, pelo seu conteúdo. É, por isso, 

fundamental que haja uma seleção da informação mais relevante a ser 

transmitida, e ainda por outras diversas funções que lhe estão inerentes. 

Segundo Rosado e Mesquita (2009), a comunicação apresenta diversas 

funções: informação (instrução para facilitar as aprendizagens), controlo (do 

comportamento dos alunos), motivação (apresentação de objetivos) e expressão 

emocional (expressão de satisfação). 
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No decorrer do ano letivo, procurei que a instrução fosse percetível para todos 

os alunos. Deste modo, aliada à instrução, estava sempre a demostração, 

recorrendo por norma aos alunos que apresentavam melhor desempenho na 

execução das habilidades motoras, para me auxiliarem nas demonstrações. 

Durante as situações de aprendizagem, usava frequentemente o feedback, 

umas vezes generalizado (para toda a turma), outras vezes em particular (para 

o grupo de trabalho ou para o aluno). A análise da prática desenvolvida era feita 

no final das sessões com a Professora Cooperante, e, esporadicamente com os 

restantes estudantes-estagiários, quando estes observavam as minhas aulas, e 

com a Orientadora da faculdade, durante as observações das aulas 

supervisionadas.  

Importante também, durante a instrução, é o nível de atenção dos alunos. E, 

para isso, é fundamental o controlo da turma. Algumas das técnicas utilizadas, 

quando verificava comportamentos indesejáveis (como conversas paralelas 

entre os alunos, ou quando alguém brincava com o material): intervinha através 

da mudança do tom de voz, ou com um olhar fixo dirigido para o aluno 

perturbador, por vezes referindo o seu nome. Outra estratégia por mim utilizada 

era o reforço positivo, isto é, expressando satisfação quando se verificavam os 

comportamentos desejados. 

No processo de instrução, é importante que o professor seja capaz de ajustar o 

nível das tarefas ao nível de prática dos alunos, de tal modo que as tarefas não 

sejam muito difíceis ou muito fáceis; as tarefas devem ser claras e explícitas; a 

escolha dos conteúdos de aprendizagem deve ser criteriosa. A novidade, através 

da implementação de atividades e estratégias inovadoras para conseguir 

conquistar os alunos, é também uma mais-valia a ter em consideração (Rosado 

& Ferreira, 2009). 

Resumidamente, durante o processo de instrução, é essencial que os dois 

elementos estejam em sintonia e cumpram as suas missões; isto é, os alunos 

devem estar atentos e empenhados, e por sua vez, o professor deve manter o 

controlo da aula e ser capaz de conferir aprendizagens enriquecedoras.  
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4.1.2.3.1. Modelos instrucionais 

São vários os modelos instrucionais, no entanto, será dada relevância apenas a 

três, por possuírem caraterísticas complementares diferentes, são eles, o 

Modelo de Instrução Direta (MID), Modelo Desenvolvimental (MD) e o Modelo de 

Educação Desportiva (MED). 

Os três modelos instrucionais referidos anteriormente oferecem contributos 

distintos e complementares no âmbito do ensino das atividades físicas e 

desportivas. O MID carateriza-se por centrar no professor a tomada de 

praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem. O 

MED é uma alternativa às abordagens tradicionais, com enfoque dominante na 

valorização da dimensão humana e cultural do desporto. Este modelo comporta 

a inclusão de três eixos: o da competência desportiva, o da literacia desportiva 

e do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito formar a pessoa 

desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta (Mesquita & Graça, 2009). Por outro lado, o MD apresenta-se como 

uma ferramenta imprescindível ao professor na altura de estruturar o processo 

de instrução, pois é do entrelaçamento da matéria de ensino com os princípios 

didáticos que resulta a estruturação eficaz do processo de instrução (Mesquita 

& Graça, 2009). Neste sentido, o professor deve (1) estabelecer prioridades nos 

conteúdos, estruturando-os, conferindo-lhes determinada lógica e sequência 

(progressão); (2) visando o seu aperfeiçoamento através da exercitação e 

consolidação (refinamento); (3) proporcionando oportunidades para a sua 

utilização (aplicação) (Rink, 1993).  

Reportando à minha experiência, posso dizer que nas minhas aulas utilizei os 

três modelos instrucionais, sobretudo o MID e o MD, especialmente devido às 

caraterísticas da minha turma, que se caraterizava por um comportamento um 

pouco indisciplinado; e, por isso, todas as tomadas de decisão em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem se centravam em mim: eu controlava as 

regras e as rotinas de gestão e a ação dos alunos. Os meus planeamentos 

tinham em atenção as progressões; ou seja, a passagem do simples para o 

complexo, do fácil para o difícil, do conhecido para o desconhecido, integrando 

uma articulação vertical e horizontal; na apresentação das tarefas, utilizava 
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palavras-chave e feedbacks para afinar e refinar determinadas componentes 

críticas do foro percetivo-decisional e motor; e, ainda, no final de todas as aulas, 

em todas as modalidades, promovia uma pequena competição entre os alunos, 

onde inevitavelmente o foco predominante deixava de estar centrado na 

execução, para se situar no resultado, acabando esta parte da aula por ser 

muitas vezes controversa, devido à competitividade dos alunos, mais uma das 

suas caraterísticas marcantes.  

Em relação ao MED, apliquei-o na UD de basquetebol e tag-rugby, mas apenas 

usei algumas caraterísticas estruturais do MED, nomeadamente a filiação, ou 

seja, constitui equipas equilibradas entre si (inter-equipas), mas heterogéneas 

internamente (intra-equipas), e os alunos assumiram diferentes papéis, 

nomeadamente jogadores e árbitros. Contudo, este modelo não obteve o 

resultado esperado, pois este pretende conferir uma elevada autonomia aos 

alunos na organização e realização das atividades desenvolvidas no decurso da 

aula, através da aprendizagem cooperativa e do ensino de pares, mas os alunos 

da minha turma, devido às suas caraterísticas comportamentais, não podiam ser 

responsabilizados autonomamente pelo seu processo de aprendizagem, e por 

isso esta não foi a melhor opção. 

 

4.1.2.3.2. Ensino por níveis 

Na tentativa de ir ao encontro das necessidades e especificidades de cada aluno, 

para que cada um pudesse trabalhar de acordo com o seu nível de competência 

e com uma margem de progressão adequada, optei pelo ensino por níveis de 

desempenho. Assim, durante a abordagem de quase todas as modalidades, 

optei por um trabalho com grupos homogéneos. 

O ensino por níveis facilita a adequação das tarefas às necessidades e 

potencialidades dos alunos, por isso tive de planear conteúdos de ensino, tarefas 

e estratégias apropriadas aos diferentes níveis de desempenho. Para tal, recorri 

a situações diversificadas, simplificadas e condicionadas, para poder 

corresponder às exigências de cada grupo. Foram criadas situações e regras 

adaptadas a cada nível de desempenho, tornando o confronto e a competição 

no seio do grupo mais equilibrado. 
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Na parte fundamental da aula, os alunos no Nível Básico realizaram vários 

exercícios de relação com bola (condução, passe, controlo/receção e 

remate), em contexto mais analítico, devido às suas dificuldades na 

relação jogador-bola. (Reflexão aula nº 7 de futebol) 

Quanto aos alunos do Nível Elementar, na parte fundamental da aula, 

realizaram exercícios com alguma complexidade, que exigia o 

encadeamento de ações sucessivas (condução, controlo/receção, passe 

e remate), a definição de papéis (atacantes/defensores), e ainda a tomada 

de decisão. (Reflexão aula nº 7 de futebol) 

Relativamente ao empenhamento motor dos alunos, ainda há muito 

trabalho a ser feito com os alunos do Nível Básico, nomeadamente na 

relação com bola e ao nível da descentração em torno da bola, é 

necessário desenvolver estratégias para que os alunos procurem afastar-

se da bola, criando linhas de passe para progredir no espaço de jogo, e 

consequentemente, aproximar da baliza adversária para marcar golo. Nos 

alunos do Nível Elementar há que trabalhar na construção de ações 

ofensivas e defensivas mais elaboradas. (Reflexão aula nº 7 de futebol) 

Apesar de ter trabalhado grande parte do ano com grupos homogéneos; ou seja, 

com uma divisão por níveis, também tive oportunidade de trabalhar com grupos 

heterógenos nas modalidades de basquetebol e tag-rugby. No basquetebol, a 

formação de grupos heterogéneos não teve o resultado esperado, pois, ao invés 

de os alunos que se encontravam num nível superior ajudarem aqueles que 

estavam num nível inferior, acabaram por os alienar, devido às diferenças ao 

nível do desempenho motor. Já no tag-rugby, o resultado foi bastante positivo, 

pois esta modalidade está muito presente na cultura da escola, e por isso os 

alunos de uma forma geral conheciam bem a modalidade, e por isso foi possível 

constituir grupos heterógenos (relação intragrupal) e grupos equilibrados 

(relação intergrupal). 
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4.1.2.3.3. Estratégias instrucionais (feedback e demostração) 

De entre a grande diversidade de estratégias instrucionais que podem auxiliar 

as aprendizagens, irei destacar, em particular, duas, o feedback pedagógico e a 

demostração. 

No processo de interação pedagógica, o feedback é uma mais-valia para o 

professor. O feedback corresponde a informações que o professor fornece ao 

aluno, após a realização de uma tarefa motora, para que o seu desempenho seja 

melhorado (Rosado & Mesquita, 2009). 

O conteúdo informativo do feedback é classificado em duas categorias: 

conhecimento da performance e conhecimento do resultado. No contexto da 

prática pedagógica, o professor deve centrar maior importância no feedback da 

performance, que remete para a informação centrada na execução dos 

movimentos, uma vez que, na fase inicial da aprendizagem das habilidades, os 

alunos necessitam de referências concretas acerca da forma como executam os 

movimentos (Rosado & Mesquita, 2009). Contudo, esta nem sempre é uma 

tarefa fácil para os estudantes-estagiários que, pela falta de domínio do 

conteúdo, têm dificuldade em diagnosticar as insuficiências dos praticantes. 

Segundo Rosado e Mesquita (2009), o feedback resulta de uma tomada de 

decisão oportuna com base numa seleção e num processamento de informação 

pertinente, recolhida durante uma observação, envolvendo a análise da resposta 

motora do aluno e o ambiente em que ela se desenvolve. Resumidamente, para 

que o feedback seja adequando, é necessário que o professor detete o erro e 

“prescreva” a informação que vai ao encontro da dificuldade do aluno. 

O feedback pedagógico deve ser o mais específico e concreto possível, centrado 

na performance, em detrimento do feedback meramente apreciativo (ex: “boa”, 

“está melhor”), contribuindo, assim, de forma mais efetiva, para as 

aprendizagens dos alunos, pois não basta dizer aos alunos se a execução é ou 

não correta. É necessário especificar o que é considerado correto ou incorreto e 

o que fazer para melhorar (Rosado & Mesquita, 2009).  

A demonstração é também uma estratégia fundamental no ensino das atividades 

desportivas, sendo importante ter em atenção alguns aspetos, tais como: o 

executante deve ser um bom modelo, para que seja dada uma ideia global 
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correta da tarefa motora; a demostração, sempre que possível, deve ser feita 

pelos praticantes, pelo seu efeito de modelação comportamental; na 

demonstração, deve-se enfatizar as componentes críticas importantes; deve 

também ser feita a demostração de aspetos incorretos; a posição e a distância 

dos observadores é também importante, pois poderá ser necessária a 

observação de diferentes perspetivas e distâncias, para se obter uma imagem 

nítida da ação a realizar (Rosado & Mesquita, 2009). 

Nas minhas aulas, procurei sempre ter muita atenção à emissão dos feedbacks, 

para que estes fossem o mais específicos e pertinentes possível. Contudo, senti 

algumas dificuldades no processamento e tomada de decisão relativamente a 

erros encontrados, fruto da falta de experiência e da falta de domínio de alguns 

conteúdos. Mas foi sempre preocupação minha cuidar para que os feedbacks 

fossem individuais, salvo exceções que, pela natureza dos erros (comuns e 

frequentes) eram dirigidos ao grupo ou à turma. Cuidava também para que o 

feedback fosse dado imediatamente a seguir à execução do erro e, quando 

necessário, interrompia o exercício para acompanhar a correção de 

demonstração. A explicação das habilidades motoras e dos exercícios eram 

sempre acompanhados de demostração. “Retemos melhor o que vemos do que 

aquilo que ouvimos; recordamos ainda melhor o que vemos e ouvimos (…)” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 73). 

Em relação à minha prestação, intervenção e interação junto da turma é 

necessário fazer algumas melhorias. É necessário emitir mais feedbacks, 

garantido que estes aparecem no momento certo e com a instrução 

devida. Devo incidir especialmente no feedback centrado no conteúdo 

informativo, ou seja, na execução dos movimentos, seja durante ou após 

a execução, pois os alunos necessitam de referências concretas acerca 

da forma como executam os movimentos. Normalmente, quando explico 

uma situação de aprendizagem, acompanho-a de demonstração, 

contudo, será pertinente, quando explico alguns exercícios aos alunos do 

Nível Básico, pedir aos alunos do Nível Elementar que exemplifiquem. 

Afinal a modelação é uma forma de aprendizagem. O aluno precisa de ter 

uma ideia clara do objetivo do exercício, e a observação dos seus pares 
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poderá ser a melhor opção para facilitar a aprendizagem. (Reflexão da 

Aula 7 de Futebol). 

 

4.1.3. Avaliação 

Segundo Bento (2003), conjuntamente com a planificação e a realização do 

ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas centrais da função 

do professor. 

Sem um trabalho de reflexão aprofundado, não é possível a avaliação dos alunos 

e da atividade pedagógica dos professores. E sem controlo de qualidade do 

ensino, nenhum professor consegue garantir a eficácia e a melhoria da sua 

prática. Sem uma reflexão sobre as aulas, sem uma avaliação crítica do próprio 

trabalho, verifica-se um retrocesso dos resultados nos vários aspetos do ensino: 

da aprendizagem, da docência, da sua planificação, preparação e realização 

(Bento, 2003). 

Para realizar uma avaliação coerente, precisa e objetiva do processo de ensino-

aprendizagem, necessitei de utilizar um mecanismo fundamental, a reflexão. 

Refletir após as minhas aulas tornou-se uma ferramenta essencial que me 

permitiu reajustar e adaptar o processo de ensino, sempre que necessário. A 

reflexão permite-nos fazer experiências, cometer erros, tomar consciência dos 

mesmos e tentar de novo e de modo diferente (Amaral et al., 1996). 

A avaliação é um instrumento fundamental para a organização e controlo do 

processo de ensino-aprendizagem, bem como para a mensuração dos 

resultados (Bento, 2003). 

A avaliação do processo de ensino ocorreu através da reflexão das minhas aulas 

e das observações das aulas dos meus colegas, juntamente com o trabalho da 

Professora Cooperante e Orientadora da faculdade que, através das suas 

análises críticas construtivas, contribuíram para mudanças em diferentes níveis, 

quer no planeamento e realização do conteúdo, na adequação das tarefas de 

aprendizagem, no sistema de instrução, no controlo e gestão da aula, no 

comportamento dos alunos, entre outros.  

A avaliação do processo de ensino engloba ainda a avaliação do produto de 

ensino, ou seja, dos resultados obtidos pelos alunos, os objetivos alcançados a 
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curto e longo prazo (Bento, 2003), tudo isto, resultante do processo de ensino 

aprendizagem. 

 

4.1.3.1. Configuração da avaliação 

A avaliação pode definir-se como um processo para determinar se os objetivos 

educacionais foram alcançados pelos alunos. Numa visão um pouco mais 

específica, ela é o processo de reunir informação para fazer um julgamento sobre 

produtos e processos na situação instrucional (Rink, 1993). A avaliação revela-

se, pois, um fator fundamental do ato educativo. Sem a avaliação, nunca 

saberíamos se o caminho percorrido foi, ou não, corretamente escolhido ou 

sequer se o ensino deu origem a uma aprendizagem real. 

O processo de ensino foi construído com base nas indicações do MEC, de 

Vickers (1990). Com base neste modelo, a avaliação aplicou-se aos domínios 

motor, cognitivo e sócio afetivo, sendo a classificação do alcance dos objetivos 

realizada com referência à norma e ao critério. 

O sistema com referência ao critério permite comparar a performance dos alunos 

em relação à descrição dos objetivos de aprendizagem; ou seja, avalia-se uma 

habilidade consoante um critério estabelecido (por exemplo: comparar aquilo 

que o aluno sabe fazer, relativamente ao que estava definido pelo professor na 

criação de objetivos). 

O sistema com referência à norma estabelece uma comparação entre a medida 

do que o aluno sabe realizar e uma norma (um quadro ou grelha) definida em 

função da distribuição das medidas dos alunos da mesma escola, turma ou 

idade. 

Como já referido, os alunos foram avaliados com base em três domínios: o 

domínio motor avalia os conteúdos (habilidades motoras) (60% da nota final); o 

domínio cognitivo avalia o conhecimento (25% da nota final) através da aplicação 

em situação de jogo das regras básicas, e de ações técnicas e táticas da 

modalidade; o domínio sócio afetivo (15% da nota final) avalia a assiduidade, 

pontualidade, atenção, envolvimento e motivação.  
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4.1.3.2. Momentos de avaliação 

A avaliação ocorreu em diferentes momentos. Teve um caráter informal: foi 

realizada ao longo das aulas, durante o controlo do processo de ensino. Teve 

também um caráter formal: foi realizada no início, para definir o planeamento, a 

organização do ensino; e no final da prática, para mensuração do produto de 

ensino (aprendizagem). 

Nas minhas aulas de EF, utilizei três tipos de avaliação: Avaliação Diagnóstica, 

Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa. O livro de Vickers (1990) apenas 

aborda dois tipos de avaliação (formativa e sumativa), mas também considerei 

que a avaliação diagnóstica tem o seu interesse.  

Deste modo, a avaliação diagnóstica é referente ao momento de avaliação inicial 

(início do ano ou de UD), procurando fornecer indicativos sobre a posição do 

aluno face a novas aprendizagens, fazendo-se assim, uma prognose para os 

objetivos a alcançar durante o processo ensino-aprendizagem. Os dados 

recolhidos funcionam apenas como indicadores para o professor, para 

selecionar sequências de trabalho adaptadas ao desempenho dos alunos nesse 

momento. 

A avaliação formativa avalia os alunos continuamente; a sua progressão, ao 

longo das aulas, permite verificar se os alunos estão a acompanhar aquilo que o 

professor planeou. Este tipo de avaliação dá a conhecer, ao professor, como é 

que o processo de ensino-aprendizagem se está a desenvolver, assumindo, 

assim, uma função reguladora. 

Contudo, devido ao reduzido número de aulas, foi realizada uma avaliação 

formativa informal. Esta avaliação foi efetuada ao longo de todas as aulas, 

através de observação, não contemplando nenhuma tabela de classificação. 

Contudo, sempre que necessário, foram efetuados alguns registos acerca do 

domínio motor e do domínio psicossocial. Apenas a assiduidade/pontualidade foi 

sujeita a registo em todas as aulas. 

A avaliação sumativa ocorre no final da UD e permite verificar o nível atingido 

pelos alunos. Permite avaliar a eficácia do ensino e a evolução dos alunos, nos 

diferentes domínios, o motor, o cognitivo e o sócio afetivo.  
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Na avaliação diagnóstica e sumativa, utilizei listas de verificação com as 

habilidades motoras referentes às modalidades desportivas, onde pontuava os 

alunos de 1 a 3, ao nível do empenhamento motor (1 – Não realiza; 2 – Realiza 

incorretamente; 3 – Realiza corretamente). No que concerne à assiduidade, 

utilizava as seguintes siglas na lista de verificação (NF – Não fez; F – Faltou; P 

– Presente). Relativamente à avaliação cognitiva, pontuava os alunos de 1 a 3, 

ao nível do conhecimento das regras (1 – Não aplica; 2 – Aplica 

maioritariamente; 3 – Aplica sempre). No final de cada período, fazia a média de 

cada um dos domínios da avaliação e convertia segundo as percentagens 

descritas anteriormente. 

O processo de avaliação exige imensa responsabilidade e coerência. Tem de 

ser bem construído, com referência a critérios o mais específicos possível, para 

não dar espaço a injustiças. Nas primeiras avaliações, existe um certo medo, 

receio em avaliar os alunos. Contudo, ao longo do ano letivo, à medida que se 

vai amadurecendo na construção do processo de ensino-aprendizagem, com o 

apoio e colaboração da Professora Cooperante, dos colegas estagiários e do 

orientador da faculdade, este processo vai se desmitificando, e consegue-se 

melhorar de UD em UD. Quanto mais avaliamos mais à vontade nos sentimos 

para o fazer.
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4.2.  Área 2: Participação na Escola e Relações com a comunidade 

De acordo com as Normas Orientadoras do EP (FADEUP, 2012a), as funções 

de um docente não se limitam à componente letiva. A organização e a 

cooperação em atividades da escola devem fazer parte das tarefas de um 

professor, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e, 

simultaneamente, contribuir para um melhor envolvimento nos projetos do plano 

anual de atividades.  

É fundamental que haja uma interligação entre o professor, a escola e a 

comunidade, para que todos usufruam de um ambiente rico em aprendizagens 

e vivências desportivas. Posto isto, as atividades planeadas e realizadas tiveram 

como objetivos: divulgar o desporto e criar condições para que as crianças e 

jovens procurem autonomamente a prática desportiva regular; para dar a 

conhecer à comunidade escolar novas e diferentes atividades desportivas; e 

contribuir para as relações afetivas entre alunos e entre alunos e professores. 

Partindo deste princípio, em conjunto com os colegas do núcleo de estágio e a 

Professora Cooperante, organizamos atividades desportivas e ações de 

formação na escola, entre elas, uma Ação de Formação de Kickboxing, o Corta-

Mato do Agrupamento de Escola, o Torneio de Futsal, a Visita de Estudo do Jogo 

de Rugby da Seleção Nacional e o Evento Culminante. De seguida, irei discorrer 

sobre as diferentes atividades organizadas na escola e com a comunidade. 

 

          4.2.1. Ação de Formação - Kickboxing 

O Núcleo de Estágio organizou uma Ação de Formação de kickboxing com o 

propósito de dar a conhecer aos alunos uma modalidade diferente das 

lecionadas, incutindo o gosto pela prática desportiva fora da escola. 

Para este evento, o Núcleo de Estágio convidou a equipa “Advanced Training 

Power Kick Team”. A demostração foi realizada na sala de ginástica do pavilhão, 

onde havia sido tudo preparado previamente com a ajuda e colaboração de 

alguns alunos, professores e funcionários da escola. Inicialmente, a equipa 

passou um vídeo sobre os treinos e as competições, para os alunos terem uma 

ideia do que se faz na modalidade. Foram notórios os momentos de entusiamo 
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dos alunos quando passavam movimentos mais complexos. No fim do vídeo, foi 

feita uma demostração (trabalho de pernas, braços, joelhos, sparring, 

combates,) pelos elementos da equipa. Este momento foi bastante entusiástico 

para os alunos. Foi notória a sua vibração e euforia. Um outro momento alto 

desta ação de formação foi quando a equipa convidou a plateia a participar e a 

realizar alguns exercícios. A adesão foi enorme. Praticamente toda a gente da 

plateia “saltou para a arena” e experimentou alguns movimentos básicos do 

kickboxing. 

Depois de conversar com o Núcleo de Estágio, a Professora Cooperante, o grupo 

de EF e alguns alunos e professores presentes, pôde-se constatar a satisfação 

de todos. Toda a gente gostou muito, principalmente os alunos, que não pararam 

de perguntar onde poderiam praticar kickboxing, o que reporta para o objetivo 

primário que é o desporto fora da escola. Através desta Ação de Formação, 

conseguimos divulgar o desporto e criar condições para que as crianças e jovens 

procurem a pática desportiva autónoma e regular. 

 

          4.2.2. Corta-Mato 

O Corta-Mato foi realizado na Quinta do Covelo, no dia 12 de dezembro, com a 

participação de todas as Escolas pertencentes ao Agrupamento de Escolas de 

António Nobre. 

O nosso Núcleo de Estágio desempenhou o papel de “Jornalistas”, tirando 

fotografias aos vencedores e participantes durante o percurso. No que concerne 

à organização do evento, este estava sob a responsabilidade de uma turma de 

Desporto de outra escola pertencente ao agrupamento. No entanto, todos os 

professores presentes foram ajudando no que era preciso. 

Apesar de o nosso Núcleo de Estágio não ter estado diretamente envolvido na 

organização do Corta-Mato, esta foi uma experiência enriquecedora, do meu 

ponto de vista, pois tivemos de ajudar na organização e ao mesmo tempo estar 

atentos aos nossos alunos e conviver com eles de uma forma mais descontraída. 

Apesar do grande número de alunos envolvido na atividade, uma vez que se 

tratava do Corta-Mato do Agrupamento de Escolas, a Escola EB 2,3 Nicolau 

Nasoni conseguiu trazer algumas medalhas para “casa”. Eu, pessoalmente, 
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fiquei bastante orgulhosa dos meus alunos, não só pela adesão, mas alguns 

deles conseguiram conquistar uma medalha, e mesmo aqueles que não 

conseguiram uma medalha ficaram bem posicionados. No fim da prova, todos 

tiveram direito a um lanche, proporcionado pelo agrupamento, e a momentos de 

descontração pelo parque.  

Considero que esta atividade foi um sucesso, com muita animação e boa 

disposição de todos os alunos, professores e pessoal envolvido na organização. 

Mais uma vez, o Desporto junta pessoas num momento de pura satisfação.   

 

          4.2.3. Torneio de Futsal 

O Torneio de Futsal realizou-se no dia 14 de dezembro, no pavilhão 

polidesportivo da Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni. A iniciativa partiu da Professora 

Cooperante que achou pertinente realizar uma atividade que movesse a 

comunidade escolar no último dia de aulas. O Núcleo de Estágio e o grupo de 

EF uniram-se para organizar o torneio, ao qual os alunos aderiram em grande 

massa e com grande entusiasmo, uma vez que o futebol está bastante presente 

na cultura de todos. 

Contudo, devido às condições climatéricas, apenas foi possível realizar 3 jogos, 

pois neste dia choveu imenso e o pavilhão ficou bastante húmido, e 

consequentemente escorregadio, o que acabou por se tornar perigoso para os 

alunos. Tivemos então de cancelar a atividade, apesar do descontentamento dos 

alunos. Ficou então decidido pelo grupo de EF que o torneio iria continuar na 

segunda semana de aulas do 2º período. E assim foi. No segundo período 

voltamos a reiniciar o torneio. O envolvimento foi de novo massivo, e o evento 

decorreu sem nenhum problema, com muito entusiamos e muita motivação dos 

alunos. 

 

          4.2.4. Jogo de Rugby – Visita de Estudo 

Uma vez que a Escola EB 2,3 Nicolau Nasoni tem uma cultura bastante 

enraizada do Tag-Rugby, como desporto escolar, surgiram convites para assistir 

a um jogo oficial de Rugby da Seleção Portuguesa contra a Rússia.  
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O grupo de EF sugeriu que o Núcleo de Estágio assumisse esta atividade, 

nomeadamente no acompanhamento dos alunos ao jogo. 

Esta foi uma atividade bastante interessante, pois os alunos vivenciaram uma 

experiência diferente, conviveram entre si e ficaram a conhecer minimamente 

uma modalidade que ainda não é muito praticada em Portugal, e muito menos 

em EF. Estas pequenas iniciativas podem, muitas vezes, ajudar os alunos a 

escolher um estilo de vida saudável, com o desporto presente nas suas vidas. 

Esta foi uma experiência bastante interessante para nós, professores 

estagiários, pois ficamos a saber o que é estar responsável por um grupo de 

alunos sem estarmos a ser supervisionados. 

 

          4.2.5. Evento Culminante 

No âmbito da Disciplina de EF, para culminar o ano letivo num clima festivo, de 

cooperação, respeito e partilha de conhecimentos, organizamos um torneio entre 

todas as turmas do segundo ciclo, que abrangeu todas as modalidades 

aprendidas ao longo do ano letivo. Procuramos criar um clima propício à 

confraternização entre alunos, pais e professores.     

Para dar um significado ainda maior a este momento de reunião, realizou-se um 

“Mega-almoço”. 

Para o Evento Culminante, foi necessário realizar várias coisas: convites para os 

professores da escola e da faculdade, para os alunos, pais e encarregados de 

educação; o cartaz para o evento, o logótipo, a tabela de pontuações. De realçar 

que, neste caso, utilizamos a interdisciplinaridade com Educação Visual, pois foi 

nas aulas desta disciplina que os próprios alunos ficaram responsáveis pela 

realização da tabela de pontuação; comprar material para as diferentes 

atividades e para enfeitar o pavilhão. Fizemos uma taça para os campeões; 

diplomas de participação; e as bandeiras das turmas. No geral, conseguimos 

preparar tudo para o evento culminante em duas semanas. As tarefas foram 

divididas entre os estudantes-estagiários. 

No dia anterior ao Evento Culminante, fomos todos à escola preparar o material 

e o espaço, de forma a verificar se tudo estava nos conformes para o dia seguinte 

(sábado, dia 1 de junho, dia Mundial da Criança). Demoramos toda a tarde a 
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preparar o material, mas depois de estar tudo pronto, verificamos que o trabalho 

compensou. 

Finalmente chegou o dia. Num dia lindo, radioso e propício para este evento, só 

podíamos esperar coisas boas e assim foi. Foi notória a participação em massa 

de todos os alunos inscritos. Foi muito bom para nós, professores estagiários, o 

facto de terem aparecido muitos encarregados de educação e professores, pois 

pudemos mostrar um pouco do trabalho realizado com os nossos alunos ao 

longo do ano letivo.    
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4.3. Área 3: Desenvolvimento Profissional: Estudo de Investigação-ação 
“Estratégias de Inclusão de Alunos com Necessidades Educativas 
Especiais nas aulas de Educação Física – o caso de uma aluna com 
paralisia cerebral” 

 

4.3.1. Resumo 

Hoje em dia, nas escolas, procuram-se aplicar políticas de educação inclusiva, 

através da integração de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

A Educação Inclusiva (EI) é um processo dinâmico que procura responder às 

necessidades de todos e de cada um (Correia, 2003). Este estudo centrou-se no 

desenvolvimento de competências de ensino, e estratégias que permitam ao 

professor dar resposta aos alunos com NEE nas aulas de EF. Para o efeito, foi 

realizada uma pesquisa de investigação-ação, onde se utilizou como estudo de 

caso uma aluna com NEE, mais precisamente com paralisia cerebral. Como 

instrumento foram utilizadas as reflexões das aulas e a literatura de apoio sobre 

estratégias de inclusão. Os resultados revelaram que o professor deve ter 

conhecimento das dificuldades e potencialidades dos alunos e, só a partir daí, 

poderá construir práticas pedagógicas que satisfaçam as necessidades dos 

alunos. A implementação de estratégias de inclusão passa pela análise e 

conhecimento do contexto de ensino, e das capacidades e limitações dos alunos, 

e a consequente adaptação do processo de ensino/aprendizagem. 

 

4.3.2. Introdução 

Debatem-se ideias acerca das finalidades da escola, do papel do professor, da 

conceção de aluno e da forma como a diversidade dos alunos é encarada e 

aceite (Lopes, 2007). No que respeita à diversidade dos alunos, a escola debate-

se com um dos seus maiores desafios, que passa por incluir todos os alunos, 

promovendo uma educação que respeite as diferenças de cada um, de forma a 

contribuir para o seu desenvolvimento global e favorecer a coesão social (Lopes, 

2007). 

Olhar a escola sob esta perspetiva é abraçar a EI. A EI é um modelo educacional 

que promove a educação conjunta de todos os alunos, independentemente das 
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suas capacidades ou estatuto socioeconómico. A EI tem como objetivo alterar 

as práticas tradicionais, removendo as barreiras à aprendizagem e valorizando 

as diferenças dos alunos (Rodrigues, 2007). A EI promove a heterogeneidade 

em vez da homogeneidade, a construção de saberes no lugar da sua mera 

transmissão, a promoção do sucesso para todos em vez da seleção dos mais 

aptos, e a cooperação no lugar da competição (Rodrigues, 2007).  

A mudança que a Escola Inclusiva pressupõe, particularmente com a inclusão 

de alunos com condição de deficiência na sala de aula, implica que o professor 

faça uso de competências que não lhe eram exigidas na escola transmissiva 

(Lopes, 2007).  

Nesta perspetiva, as competências que se esperam do professor revelam-se 

cada vez mais complexas e diversificadas (Rodrigues, 2007). O papel do 

professor mudou de transmissor de informação para um facilitador do processo 

de aquisição de conhecimentos, tendo em consideração que, para a informação 

se transformar em conhecimento, precisa de ser contextualizada e refletida 

(Rodrigues, 2007). O caminho para promover a EI passa por usar estratégias 

reflexivas e, através do trabalho cooperativo, lançar um novo olhar sobre as 

práticas docentes, sobre o funcionamento da equipa e sobre a dinâmica da 

própria escola.    

Atualmente, não se pretende apenas a colocação física dos alunos com NEE 

nas escolas. Pretende-se, sim, que estes façam parte da comunidade escolar 

como um todo, que haja envolvimento académico nas classes regulares e 

integração social e cognitiva, fomentando o sucesso de todos através da 

colaboração mútua (Correia, 2001).  

No paradigma da Escola Inclusiva, a preocupação é colocada, não no défice dos 

alunos, mas na capacidade dos docentes promoverem uma alteração 

significativa das práticas da escola tradicional, de forma transformar a escola 

numa organização de aprendizagem de todos e para todos (Rodrigues, 2001). 

A EI propõe uma educação apropriada e de qualidade para todos, aceitando e 

valorizando a diferença, procurando responder à diversidade da população 

escolar (Rodrigues, 2001). 
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Pretende-se que a escola contribua para atenuar as diferenças que são 

obstáculos para a inclusão social e escolar, e não para as acentuar e potenciar 

(Lopes, 2007).   

A EI pressupõe um processo dinâmico que procure responder às necessidades 

de todos e de cada um, promovendo uma educação apropriada em três níveis 

essenciais, académico, socio emocional e pessoal (Correia, 2003). 

A filosofia de Escola Inclusiva prende-se com um sentido de pertença, onde toda 

a criança é aceite e apoiada pelos seus pares e pelos adultos que a rodeiam. A 

diversidade é assim valorizada, tendo como pilares sentimentos de partilha, 

participação e amizade (Correia, 2003). 

 

4.3.3. A Paralisia Cerebral 

A paralisia cerebral engloba um conjunto de desordens caraterizadas por 

disfunções de caráter neurológico e muscular que afetam a mobilidade e o 

controlo muscular. O termo cerebral reporta-se às funções do cérebro e o termo 

paralisia às desordens de movimento ou de postura (Nielsen, 1999).  

A paralisia cerebral pode ser classificada de três formas; pelas suas causas, 

pelos níveis de comprometimento motor na funcionalidade das crianças, e pela 

forma e região do corpo em que o comprometimento motor se distribui.  

Qualquer lesão provocada no cérebro pode resultar em paralisia cerebral, que 

pode acontecer em três momentos da vida da criança. As causas pré-natais são 

as que acometem os bebés antes do seu nascimento, estando ligadas na sua 

maioria a problemas de saúde materna, que se manifestem na gravidez. As 

causas perinatais são aquelas que acontecem no momento em que a mulher 

entra em trabalho de parto, como falta de oxigenação da criança devido à 

separação prematura da placenta, posicionamento inadequado do bebé no 

momento do parto, trabalho de parto demasiado prolongado etc. E por último, as 

causas pós-natais que, podem ocorrer até que a criança complete dois anos de 

idade, pois a partir dos dois anos de idade, o sistema nervoso central dos seres 

humanos já se desenvolveu completamente. Nesta fase as lesões podem 

ocorrer derivadas de meningite viral, traumas na região do crânio, e tumores 

(Nielson, 1999). É também possível que um indivíduo apresente paralisia 
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cerebral adquirida resultante de traumatismos cranianos ou infeções cerebrais 

(Nielsen, 1999). 

Quanto ao nível de comprometimento motor na funcionalidade das crianças, 

podem se considerar três tipos de paralisia cerebral: a paralisia cerebral 

espástica; a paralisia cerebral atetóide e a paralisia cerebral atáxica (Nielsen, 

1999). 

Neste estudo, vamos apenas focar-nos na paralisia cerebral espástica. Nesta 

paralisia, os músculos apresentam-se rígidos, contraídos e resistentes ao 

movimento (Nielsen, 1999). Este é o tipo mais comum, afetando cerca de 80% 

das crianças com paralisia cerebral. As crianças com este tipo de paralisia 

apresentam também movimentos involuntários causados por reflexos anormais 

(Martin, 2006). 

Quanto à forma e região do corpo em que o comprometimento motor se distribui, 

a paralisa cerebral pode ser ainda classificada como tetraplegia (os quatro 

membros são afetados), diplegia (membros inferiores afetados) e hemiparesia 

(um lado do corpo afetado) (Martin, 2006). 

A tetraplegia afeta todos os músculos do corpo da criança, os músculos do 

tronco, dos membros inferiores e superiores não funcionam apropriadamente, 

até os músculos faciais podem ser afetados, causando dificuldades na fala e na 

alimentação. As crianças com tetraplegia severa apresentam dificuldades na 

grande maioria das atividades do dia a dia (Martin, 2006). 

Dependendo da área do cérebro que sofre a lesão, as crianças com paralisia 

cerebral podem ainda apresentar outras caraterísticas, como deficiência mental 

convulsões, problemas de visão e audição. 

 

4.3.4. Metodologia 

A metodologia adotada neste estudo foi a investigação-ação. O essencial nesta 

metodologia é a exploração reflexiva e explicitamente sustentada que o 

professor faz da sua prática, contribuindo não só para a resolução de problemas 

como também para a planificação e introdução de alterações na sua prática 

pedagógica. 
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No campo da educação, esta metodologia permite analisar a realidade educativa 

especifica e estimular a tomada de decisão dos seus agentes para a mudança 

educativa, usando como método a reflexão. 

Este estudo de caso centrou-se na intervenção da professora estagiária junto de 

uma adolescente de 16 anos, do 7º ano, com paralisia cerebral na forma de 

tetraplegia espástica congénita. O processo de investigação-ação foi 

desenvolvido ao longo do ano letivo 2012/2013.  

Neste estudo foram utilizados como instrumentos as observações e reflexões 

feitas ao longo das aulas, e a literatura de apoio sobre estratégias de inclusão. 

 

4.3.5. Estudo de caso: A amostra, possibilidades e recursos 

Para a inclusão da aluna com NEE na aula de EF, a preocupação central foi o 

desenvolvimento de estratégias que permitissem que esta tirasse o máximo 

proveito das aulas, sem, contudo, quebrar o ritmo da aula para os restantes 

alunos. Para isso, foi necessário fazer um levantamento das caraterísticas físicas 

e emocionais da aluna, assim como dos recursos materiais e espaciais 

necessários para a sua inclusão.  

A aluna era portadora de paralisia cerebral na forma de tetraplegia espástica 

congénita, apresentava um grave atraso no desenvolvimento psicomotor, não 

tendo controlo sobre o próprio corpo. A aluna em questão apresentava NEE de 

carácter permanente, encontrando-se dependente de uma cadeira de rodas. 

Apesar das limitações físicas, a aluna tinha um desenvolvimento cognitivo dentro 

da normalidade, apresentando maior apetência para as áreas das línguas, 

ciências sociais e naturais, era uma jovem academicamente interessada e 

empenhada. Emocionalmente era uma adolescente determinada e alegre com 

ânsia de vencer todos os obstáculos.   

Depois de analisar as caraterísticas da aluna, devido às suas restrições físicas, 

pude constatar que era impossível a sua inclusão nas modalidades desportivas 

previstas para a disciplina de EF. Tendo em consideração o que aprendi durante 

a licenciatura, na disciplina de Populações Especiais, o desporto adaptado que 

poderia ser explorado nas aulas de EF era o boccia.  
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Uma vez que, o boccia não faz parte do programa da disciplina, a escola não 

tinha o material necessário, por isso, o kit de boccia foi disponibilizado pelo 

Gabinete de Educação Especial da FADEUP. A calha e o capacete foram 

facilitados pelo Clube Desportivo Estrela Vigorosa. 

O boccia é a principal modalidade praticada por atletas portadores de paralisia 

cerebral. É um desporto de precisão, em que são arremessadas bolas, seis de 

couro azul e seis vermelhas, com o objetivo de as colocar o mais perto possível 

de uma bola branca chamada “bola alvo”. É permitido o uso das mãos, pés ou 

de instrumentos de auxílio para atletas com grande comprometimento nos 

membros superiores e inferiores. Esta modalidade pode ser disputada de forma 

individual, por pares ou por equipas. Nesta modalidade, os jogadores são 

classificados em diferentes categorias de acordo com o seu grau de 

funcionalidade. Relativamente a este estudo de caso, a aluna estava na 

categoria BC3 - jogadores com caraterísticas funcionais mais limitadas e que 

não conseguem arremessar bolas. No lançamento das bolas, os jogadores 

utilizam dispositivos auxiliares, calhas, capacetes com ponteiros, e são ajustados 

por um acompanhante que deve manter-se sempre de costas para a área de 

jogo (Direção Geral da Educação, 2018).  

 

4.3.6. Estudo de Caso: Planeamento/ intervenção/ avaliação 

4.3.6.1. Planeamento 

Foram previstas 25 aulas, distribuídas ao longo do ano letivo, pelo 1.º, 2.º e 3.º 

período. As sessões tinham a duração de 90 minutos, e realizavam-se às 

quintas-feiras das 08h30 às 10h30.  

Na elaboração do planeamento, foram consideradas as categorias 

transdisciplinares (cultura desportiva, condição física, conceitos psicossociais e 

habilidades motoras) protagonizadas pelo modelo de Vickers (1990). No que diz 

respeito às habilidades motoras, as situações de aprendizagem eram orientadas 

para o desenvolvimento da aptidão para jogar boccia (habilidades técnicas e 

táticas), e na adaptação ao material (calha e capacete). Em relação à cultura 

desportiva foram introduzidas as regras, assim como aspetos curiosos referentes 

à modalidade de boccia. Quanto aos conceitos psicossociais, selecionei aqueles 
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que, visados no Programa Nacional de Educação Física, do 3º ciclo do Ensino 

Básico, 7º ano de escolaridade (2001), se enquadravam, como por exemplo: “o 

aluno coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, 

escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as 

indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos colegas”. “Aceita 

as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com igual 

cordialidade e respeito os colegas da equipa e adversários”. Relativamente à 

condição física, em todas as aulas se contemplava o desenvolvimento das 

capacidades coordenativas e condicionais, nomeadamente a orientação 

espacial, a diferenciação cinestésica, a coordenação e o equilíbrio. Em todas as 

aulas, quer as capacidades condicionais, quer as capacidades coordenativas 

seriam exercitadas, através dos diferentes exercícios propostos, uma vez que as 

diferentes capacidades são intrínsecas à modalidade. 

 

4.3.6.2. Intervenção 

As sessões eram constituídas por aquecimento, parte fundamental e final. No 

planeamento das sessões a aluna era incluída no aquecimento, em conjunto com 

os restantes alunos, estimulando a sua participação e interação com a turma 

através de jogos lúdicos. Na parte fundamental da aula, a aluna jogava jogos 

adaptados que iam ao encontro do objetivo do boccia. Na parte final da aula, 

eram realizadas situações de competição entre a aluna com NEE e os colegas.  

Durante a aula, dado que a aluna necessitava da cooperação dos seus pares, 

em todas as aulas, era nomeado um aluno tutor que ajudava a aluna no 

posicionamento e orientação da calha e da cadeira de rodas. 

 

4.3.6.3. Avaliação 

A avaliação reportava a eficácia do ensino e a evolução da aluna, nos diferentes 

domínios, o psicomotor (conhecimento técnico e tático do jogo), o cognitivo 

(conhecimento das regras e história da modalidade) e o sócio afetivo 

(assiduidade/ pontualidade e motivação/ atenção/ envolvimento). As avaliações 

preconizadas foram a formativa e a sumativa.  
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A avaliação formativa era feita ao longo de todas as aulas, assumindo assim uma 

função reguladora do processo de ensino-aprendizagem. Esta avaliação era 

efetuada através da observação, não contemplando nenhuma tabela de 

classificação. Contudo, sempre que necessário eram efetuados registos acerca 

do domínio motor e do domínio psicossocial. Apenas a assiduidade/ 

pontualidade era sujeita a registo em todas as aulas. 

A avaliação sumativa, ocorria no final de cada período, e permitia verificar o nível 

de evolução atingido pela aluna em todos os domínios.  

  

4.3.7. Apresentação e discussão de resultados  

Para além das dúvidas e dos medos subjacentes ao desafio que é a condução 

do processo de ensino/aprendizagem de uma turma, ver-se confrontado com a 

inclusão de uma aluna com NEE, mais especificamente com paralisia cerebral, 

dependente de uma cadeira de rodas, pode gerar uma série de ânsias e dúvidas 

ao professor principiante. Como incluir esta aluna nas aulas de EF? Como gerir 

a aula? Como gerir os alunos e a aluna com NEE? São as grandes questões que 

necessitam de resposta. 

Depois de analisadas as caraterísticas da aluna, e de definida a atividade 

desportiva adaptada, era necessário analisar a reação e a capacidade de 

adaptação da aluna à nova atividade. 

Nesta primeira sessão expliquei apenas em que consistia o jogo, focando 

apenas o essencial para “jogar o jogo”. A aluna facilmente compreendeu 

o objetivo e a dinâmica do jogo, e adaptou-se ao material auxiliar (calha e 

capacete), sem constrangimentos. Uma vez que a aluna não tem 

autonomia, foi necessário nomear um aluno para acompanhar a aluna no 

desempenho da tarefa. Algo importante a referir é a predisposição de 

todos para ajudar esta aluna, há uma grande aceitação e espírito de ajuda 

para com ela, quando pedi um voluntario, todos o fizeram instintivamente. 

É também importante referir, a felicidade, o entusiasmo que a aluna 

manifestou com o facto de, pela primeira vez, poder participar numa aula 

de EF, de pela primeira vez, poder praticar um desporto, foi contagiante, 
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ver a sua alegria, a sua satisfação, o seu empenho. (Reflexão aula nº 2 e 

3). 

A aluna precisava permanentemente de acompanhamento para a ajudar no 

posicionamento da cadeira de rodas, da calha e do capacete. Uma vez que o 

professor tem uma aula com vários alunos para gerir, essa tarefa teve de ser 

delegada, e por isso surgiu a função de “aluno tutor”. De uma forma geral, todos 

os alunos manifestavam vontade de ajudar a aluna com NEE, por isso, em todas 

as aulas era nomeado um aluno tutor, de acordo com a ordem alfabética definida 

no livro de ponto. Assim, o boccia foi introduzido nas aulas de EF, para todos, 

até mesmo os alunos sem NEE puderam conhecer, experimentar e jogar a 

modalidade, e participar no processo de aprendizagem da colega.  

Um aspeto muito importante, que constitui uma mais-valia no processo de 

integração da aluna com NEE, é a abertura e a disponibilidade de todos 

os seus colegas de turma, que muitas vezes disputam entre si quem 

ajudará, não existem complexos nem constrangimentos, todos os alunos 

demonstram comportamentos de aceitação e interajuda. (Reflexão aula 

nº 5 e 6)   

Este método de ensino através da ação tutorial, ensino por pares, ou 

aprendizagem colaborativa, é bastante eficaz, uma vez que permite que os 

alunos aprendam entre eles, sem a intervenção imediata do professor. O que 

consequentemente diminui a pressão sobre o professor, libertando-o para as 

tarefas de instrução, gestão e controlo da classe. Este método de ensino cria 

também um ambiente de aprendizagem confortável, uma vez que os alunos não 

têm receio de errar ou ser corrigidos. O professor assume o papel de supervisor, 

assegurando que o ensino ministrado pelos alunos tutores é de qualidade.   

É notória a autonomia adquirida pelos alunos tutores, no 

acompanhamento da aluna com NEE, esta colaboração de pares é um 

fator motivacional para todos, por um lado estimula a socialização, e por 

outro o sentimento de responsabilização pelo processo de aprendizagem 

do outro.  (Reflexão aula nº 14 e 15). 
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No decorrer do ano letivo, foi desenvolvido um trabalho cuidado para que a aluna 

com NEE fizesse não só parte da aula, mas para que desfrutasse em toda a 

plenitude de aprendizagem que contribuíssem para melhorar algumas 

capacidades percetivo-motoras. 

No final deste ano letivo foi possível constatar uma grande evolução da 

aluna ao nível das capacidades percetivo-motoras. Pois, o boccia é uma 

modalidade que precisa de muita precisão, coordenação e apela a uma 

focalização ótima dos níveis de atenção e de concentração, e exige um 

controlo adequado das capacidades percetivo-motoras, sobretudo ao 

nível da coordenação visual-motora. (Reflexão aula nº 24 e 25) 

Hoje em dia, nas escolas, procura-se aplicar políticas de EI, através da 

integração de alunos com NEE. Infelizmente, essa integração nem sempre é 

otimizada da melhor maneira, pelo menos no que diz respeito às aulas de EF, 

uma vez que as condições físicas são um forte fator limitativo da participação 

destes alunos, juntamente com a falta de condições materiais das escolas. 

A inclusão de alunos com NEE nas aulas de EF deve possibilitar experiências 

enriquecedoras, garantindo um desenvolvimento pleno e harmonioso nas mais 

diversas áreas, uma vez que os alunos com NEE, devido às limitações físicas e 

motoras que têm, são quem mais precisa de desenvolver trabalho nestas áreas, 

para conseguirem ter alguma independência e melhor qualidade de vida. Claro 

que para ocorrer este tipo de adaptações é necessário um trabalho a longo prazo 

e, por isso, para além da inclusão dos alunos com NEE nas aulas de EF, os 

professores devem também procurar que os alunos levem a afiliação ao desporto 

para fora dos muros da escola, procurando clubes com desporto adaptado. 

Quando a turma tem alunos com NEE, o primeiro passo é identificar a 

“deficiência” do aluno, e descobrir o máximo possível sobre a sua condição, para 

assim determinar as adaptações especiais a serem feitas na instrução, nas 

regras, no envolvimento e no equipamento. Os educadores necessitam de 

adquirir conhecimentos relativos à condição do aluno com NEE, para que assim 

possam proceder às modificações adequadas, quer no ambiente da sala de aula, 
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quer na adoção de estratégias que melhor se adequem às necessidades físicas 

e educativas do aluno (Nielsen, 1999). 

No caso desta aluna, uma vez que era portadora de paralisia cerebral, e 

totalmente dependente de outros, a estratégia de inclusão mais eficaz foi a 

cooperação e o ensino por pares. Estas são estratégias eficazes tanto para os 

alunos (responsabilização pela aprendizagem, sua e do colega), como para os 

professores, pois assim podem concentrar-se mais nas tarefas de instrução, 

gestão e controlo da aula. 

O trabalho através de grupos cooperativos, o ensino por pares, e através da ação 

tutorial por parte de outro aluno com maior nível de conhecimentos são as 

estratégias mais eficazes no ensino especial, sendo que o êxito deste tipo de 

programas passa pelo conhecimento e respeito mútuo, reconhecendo e 

valorizando as diferenças (Marchesi, 2001). 

Segundo Marchesi (2001), a formação de professores e o seu desenvolvimento 

profissional são condições necessárias para que se produzam práticas 

integrativas positivas nas escolas. A forma mais segura de melhorar as atitudes 

e as expetativas dos professores é desenvolver o seu conhecimento sobre a 

diversidade dos alunos e as competências para os ensinar. 

O professor deve tentar compreende as necessidades, os sentimentos e os 

pontos de vista de cada um dos alunos com NEE. É preciso que os professores 

estejam atentos às relações que estes alunos estabelecem nos períodos de 

trabalho, nos períodos de lazer, nas atitudes que manifestam em relação aos 

colegas e às que os colegas evidenciam em relação a eles (Marchesi, 2001). 

Existem muitos desafios à educação para desenvolver um verdadeiro sistema 

de inclusão. É preciso olhar mais além da simples colocação escolar e 

equacionar meios alternativos de apoio à aprendizagem que sejam coerentes 

com a visão da inclusão (Warwick, 2001). 

O meio educativo tem um enorme impacto na vida de qualquer jovem e/ou 

criança. Por isso, a criação de um ambiente positivo e confortável é essencial 

para que a experiência educativa seja gratificante e bem-sucedida, tanto para os 

alunos com NEE, como para todos os outros. É, por isso, importante que no 

processo de inclusão o professor transmita sentimentos positivos e demonstre 
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afeto, uma vez que as atitudes do professor são rapidamente detetadas e 

adotadas pelos restantes alunos (Nielsen, 1999). 

 

4.3.8. Conclusões do Estudo de Caso 

O estudo de investigação-ação sobre a inclusão de uma aluna com paralisia 

cerebral nas aulas de EF em contexto de EP constituiu uma experiência positiva 

e facultou um conjunto de benefícios à aluna, aos colegas, à disciplina de EF e 

à professora estagiária. 

Relativamente à aluna a experiência proporcionou um ambiente de 

aprendizagem confortável e seguro, onde foi possível promover uma educação 

apropriada nos três níveis essenciais, o académico (através do desenvolvimento 

das capacidades percetivo-motoras), o socio emocional (através da socialização 

e interação com os seus pares) e o pessoal (motivação, satisfação pessoal com 

a experiência vivida nas aulas de EF). 

Quanto aos colegas sem NEE, o trabalho colaborativo permitiu a adaptação e 

socialização dos alunos, contribuindo para a consciencialização do “outro”, e 

para a desconstrução de estereótipos e preconceitos, incrementando as 

relações de interajuda, e promovendo a aceitação da diferença. Contribuiu 

também para a sensação de competência e autonomia sentida pelos alunos, 

pela responsabilização e contribuição para a aprendizagem do “outro”.  

Em relação à disciplina de EF e à professora estagiária, devido às 

particularidades da disciplina, que exige uma grande organização e controlo do 

processo de ensino-aprendizagem, por toda a dinâmica inerente à disciplina, o 

ensino por pares liberta o professor para outras tarefas. Diminuindo o sentimento 

de pressão vivido pela responsabilização do processo de ensino aprendizagem 

e consequentes tarefas de controlo e gestão da aula. Pois, com o elevado 

número de alunos, acrescido das particularidades inerentes a cada um, é difícil 

manter adequado o rácio professor-aluno. Estas estratégias de ensino por pares, 

diminuem a pressão sobre o professor, ajudando a manter o rácio professor-

aluno, contribuindo para a otimização do ensino da EF. 

No futuro, seria pertinente, para ajudar os professores na construção do 

processo de ensino aprendizagem, desenvolverem-se Programas Nacionais de 
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EF, que contemplassem modalidades desportivas adaptadas, uma vez que, esta 

política de Escola Inclusiva é cada vez mais uma realidade presente nas nossas 

escolas. 
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5. Conclusão 
 

O EP foi um processo de crescimento e desenvolvimento contínuo, constituindo 

um marco fundamental para a minha formação como professora de EF. Afinal, 

este constituiu o primeiro contacto com a profissão docente. Nas palavras de 

Farias e Nascimento (2012), o primeiro contacto com a profissão ocorre na 

formação inicial, durante o estágio. É aqui que os estudantes têm a oportunidade 

de se inserirem gradualmente no ambiente escolar. É na formação inicial que 

são absorvidos os saberes e as competências para que o professor venha a 

estabelecer uma relação harmoniosa com a sua profissão (Farias & Nascimento, 

2012). 

Durante este ano, vivenciei a realidade do ensino e o funcionamento da Escola, 

assumindo a condução do processo de ensino/aprendizagem de uma turma. Tal 

como referem Batista et al. (2012), durante EP, o estudante-estagiário assume 

a condução do processo de ensino/aprendizagem e de tudo aquilo que o 

envolve, desde a conceção, planeamento, realização e avaliação da turma, 

passando progressivamente de uma participação periférica para uma mais 

autónoma. 

Apesar de todo o planeamento e preparação, surgem sempre desafios e 

dificuldades para ultrapassar e, por isso, torna-se impreterível, como referem 

Batista et al. (2012), dotar os futuros profissionais não apenas de conhecimentos 

e habilidades, mas também da capacidade de mobilizar esses conhecimentos e 

habilidades em função das situações concretas que surgem na escola, e de 

refletir criticamente sobre os meios, as finalidades e as consequências da sua 

ação pedagógica. É por isso indispensável ressalvar a importância do 

pensamento crítico-reflexivo que me foi incutido ao longo da minha formação, e 

que me permitiu, em diversas ocasiões, contornar imprevistos e dificuldades que 

foram surgindo.   

As reflexões foram sempre uma mais-valia, pois permitiram-me analisar 

pormenorizadamente e melhorar aspetos fundamentais na condução das aulas, 

tais como, o meu posicionamento em relação aos alunos (tanto na transmissão 

de informação, como no controlo da aula); na transmissão dos conteúdos; na 
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transição de exercícios; na adequação dos exercícios, na gestão do tempo de 

aula (etc.), que contribuíram imenso para a melhoria da minha atuação 

pedagógica.   

Para a construção de uma prática pedagógica eficiente, foi essencial a pesquisa, 

o planeamento e a reflexão, sendo sempre fundamental dominar os conteúdos, 

conhecer o material e o espaço disponível, para permitir uma melhor organização 

e controlo da aula, para que esta fosse um ambiente propício à aprendizagem e 

proporcionasse aprendizagens significativas aos meus alunos. 

O Núcleo de Estágio, constituído pelos meus colegas estudantes estagiários, 

pela Professora Cooperante e pela Orientadora, constituiu-se um espaço de 

diálogo, de experiência refletida e de construção de identidade profissional. Entre 

observações de aulas, reflexões e reuniões, tudo isto contribuiu para o meu 

crescimento profissional, pois proporcionou-me uma prática docente de 

qualidade orientada e refletida, num contexto real, onde foi possível aprimorar 

as minhas competências pedagógicas.  

Chegando ao fim do EP, aprendi que ser professor é uma profissão que exige 

muito trabalho, preparação, conhecimento, tempo e dedicação. O objetivo do 

estágio é o desenvolvimento do estudante-estagiário, no sentido de otimizar as 

suas capacidades e de adquirir competências básicas e específicas transferíveis 

para a sua vida profissional (Albuquerque et al., 2012). A formação inicial e os 

conhecimentos nela adquiridos são importantes para o exercício da docência 

(Farias & Nascimento, 2012). Para finalizar, sinto que atualmente tenho as 

ferramentas necessárias para aumentar o meu leque de competências, para 

melhorar autonomamente, e progredir no meu futuro profissional. 
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