
 

  

Ensinar e Aprender em contexto de estágio: o 
percurso de uma estudante-estagiária 

 

Relatório de Estágio Profissional 

 

Mariana Lopes Rocha 

Porto, setembro de 2019 

Relatório de Estágio Profissional, apresentado com vista à 

obtenção do 2º Ciclo de Estudos conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, ao abrigo do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na 

redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e do 

Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro. 

Professora Orientadora: Professora Doutora Paula Batista 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de catalogação 

Rocha, M. L. (2019). Ensinar e Aprender e contexto de estágio: o percurso de 

uma estudante-estagiária. Relatório de Estágio Profissional. Porto: M. Rocha. 

Relatório de Estágio Profissional para a obtenção do grau de Mestre em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, apresentado à 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, ENSINO-APRENDIZAGEM. 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

Aos que me acompanharam neste longo percurso em todos os momentos. 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Agradecimentos 

À Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, pela experiência destes 5 

anos maravilhosos. A todos os professores que de alguma forma marcaram o 

meu percurso, e me ajudaram a crescer enquanto pessoa e mais importante 

enquanto profissional na área do Desporto.  

Ao David, pela paciência, pela compreensão e pelo carinho. Por estares ao meu 

lado nestes últimos dois anos, por seres uma ajuda essencial em todos os 

momentos. Por toda a ajuda na preparação das aulas, dos exercícios, por me 

aturares ao teu lado no computador. Por todos aqueles momentos de stress, 

onde parecia que o mundo ia acabar e queria desistir de tudo. Por nunca me 

deixares ir abaixo, por me segures e estares lá ao meu lado. Por me tirares de 

casa nos momentos que mais precisava. Sem ti ao meu lado, não iria ser a 

mesma coisa, não teria o mesmo significado, nem iria chegar onde cheguei. 

Obrigado por estares sempre ao meu lado no melhor e , principalmente, no pior. 

Aos meus pais e ao Samuel, por me darem a oportunidade de seguir os meus 

sonhos e me acompanharem neste caminho. 

À Professora Teresa Leandro, pelo acompanhamento ao longo deste ano letivo, 

pela paciência, entrega e profissionalismo, por todos os momentos que 

partilhamos juntas. Por todo o trabalho que realizou ao meu lado e pelo apoio 

nos momentos mais complicados, ajudando-me a superar todas as dificuldades.  

À Professora Paula Batista, pelo seu profissionalismo e pela sua disponibilidade. 

Ao grupo de Educação Física, por me receber de braços abertos logo no primeiro 

momento, por todos os momentos que passamos no gabinete e pelos lanches 

da quinta-feira que ajudavam a relaxar. Em especial à Professora Marta e à 

Professora Mariana que estiveram sempre disponíveis para me ajudar, pela 

companhia nas horas de almoço e pela partilha de experiências e por me 

incluírem nas atividades que organizavam.  

Aos meus décimos anos, pela oportunidade que me deram de os acompanhar 

neste ano. Por me mostrarem que existem turmas por quem vale a pena 



VI 

 

continuar a lutar por esta profissão, por colaborarem em todos os momentos e 

principalmente por me ajudarem a ultrapassar dificuldades.  

Aos traquinas do sexto ano, que em todos os momentos me colocaram à prova 

e desta forma me ajudaram a evoluir enquanto profissional. Pelos almoços que 

organizaram que me ajudaram a conhecê-los melhor fora do contexto de aula.   

À Cláudia, ao Miguel e ao Maia, por estarem sempre presentes e que a faculdade 

uniu ainda mais. Pelo carinho e preocupação que tinham comigo em todos os 

momentos.  

À Luisa por estar sempre ao meu lado, apesar da distância. Por todas as 

palavras de conforto e de calma, por me apoiares e não me deixares stressar 

nos momentos mais complicados. 

A todos aqueles que não falei, mas que de uma forma ou de outra passaram pela 

minha vida e influenciaram aquilo que sou hoje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Índice Geral 

Índice de Quadros ........................................................................................... XI 

Índice de Figuras ........................................................................................... XIII 

Índice de Anexos ........................................................................................... XV 

Lista de Abreviaturas ................................................................................... XXI 

1. Introdução .................................................................................................. 1 

2. Dimensão Pessoal ..................................................................................... 5 

2.1. Quem sou eu? ..................................................................................... 7 

2.2 O Início da Viagem .............................................................................. 8 

2.3 Expectativa vs Realidade do Estágio ................................................ 9 

3. Enquadramento da prática Profissional ................................................ 11 

3.1. A escola enquanto instituição educativa ........................................ 13 

3.2. A Escola Cooperante ........................................................................ 14 

3.3. A Professora Cooperante ................................................................. 15 

3.4. O Grupo de Educação Física ........................................................... 16 

3.5. As Turmas .......................................................................................... 16 

3.5.1. O 10º ano de escolaridade – Turma Residente ............................... 16 

3.5.2. O 6º ano de escolaridade – Turma Partilhada................................. 18 

3.5.3. O 2º ano de escolaridade – Turma em Coadjuvância .................... 19 

4. Realização da Prática Profissional ......................................................... 21 

4.1. Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem ........................... 23 



VIII 

 

4.1.1. Uma Visão da Educação Física ........................................................ 23 

4.1.2. Planeamento do Processo de Ensino-Aprendizagem .................... 24 

4.1.2.1. Planeamento Anual ........................................................................... 27 

4.1.2.2. Unidades Didáticas ........................................................................... 30 

4.1.2.3. Planos de Aula .................................................................................. 32 

4.1.3. Realização do Ensino ....................................................................... 34 

4.1.3.1. O controlo da turma e a gestão do tempo ...................................... 34 

4.1.3.2. Instrução – Um meio para otimizar a aprendizagem ...................... 37 

4.1.3.3. O Trabalho de Coadjuvância no 2º ano ........................................... 41 

4.2. Os Desafios no Ensino da Responsabilidade Pessoal e Social dos 

alunos no contexto das aulas de Educação Física de uma turma do 6º ano 

de escolaridade .............................................................................................. 45 

4.2.1. Resumo .............................................................................................. 45 

4.2.2. Introdução .......................................................................................... 46 

4.2.3. Enquadramento Teórico ................................................................... 47 

4.2.4. Objetivos ............................................................................................ 51 

4.2.5. Metodologia ....................................................................................... 51 

4.2.5.1. Participantes ...................................................................................... 51 

4.2.5.2. Instrumentos ..................................................................................... 55 

4.2.6. Procedimentos de análise ................................................................ 58 

4.2.7. Apresentação dos Resultados ......................................................... 58 

4.2.8. Conclusões ........................................................................................ 65 



IX 

 

4.2.9. Referências ........................................................................................ 67 

4.3. Avaliação .................................................................................................. 71 

4.3.1. Avaliação Diagnóstica ...................................................................... 75 

4.3.2. Avaliação Sumativa ........................................................................... 76 

4.3.3. Auto e Heteroavaliação ..................................................................... 78 

4.4. Participação na Escola e Relação com a Comunidade .................. 81 

4.4.1. Desporto Escolar............................................................................... 84 

4.4.2. O Trabalho com o Diretor de Turma ................................................ 86 

4.4.3. O Dia Paralímpico – “Desporto para todos” ................................... 90 

5. Considerações Finais .............................................................................. 95 

Referências ..................................................................................................... 99 

Anexos ........................................................................................................... CIII 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Índice de Quadros 

Quadro 1 - Planeamento Anual da Turma Residente – número de aulas (90 min.) 

e espaços. ........................................................................................................ 29 

Quadro 2 – Diferentes versões das componentes dos níveis propostos por 

Hellison ............................................................................................................ 50 

Quadro 3 – Nível prática desportiva ................................................................. 52 

Quadro 4 - Análise Descritiva e inferencial da Turma e do grupo alvo do nível de 

disrupção .......................................................................................................... 59 

Quadro 5 - Análise Descritiva e Inferencial da Turma nos três domínios da 

Disrupção Escolar ............................................................................................ 60 

Quadro 6 - Análise Descritiva e Inferencial do Grupo Alvo nos três domínios da 

Disrupção Escolar ............................................................................................ 60 

Quadro 7 - Análise Descritiva e Inferencial ao nível da Caracterização de 

Comportamento ................................................................................................ 62 

Quadro 8 - Análise Descritiva e Inferencial da Turma nos diferentes domínios do 

Comportamento ................................................................................................ 62 

Quadro 9 - Análise Descritiva e Inferencial do Grupo Alvo nos diferentes 

domínios do comportamento ............................................................................ 63 

Quadro 10 - Análise Descritiva e Inferencial da Turma ao nível do 

desenvolvimento da responsabilidade Pessoal e Social .................................. 64 

Quadro 11 - Análise descritiva e Inferencial do grupo alvo ao nível do 

desenvolvimento da responsabilidade Pessoal e Social .................................. 65 

 

 

 



XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 – Cabeçalho do Plano de Aula ........................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Mariana/Desktop/Relatório%20Finalíssimo.docx%23_Toc20409395


XIV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV 

 

Índice de Anexos 

Anexo 1 - Ficha de Autoavaliação…………………………………………..……..CIV 

Anexo 2 – Ficha de avaliador da modalidade de ginástica de solo e 

acrobática…………………………………………………………………………….CV 

Anexo 3 – Questionário Auto Descritivo…………………………………….…….CVI 

Anexo 4 – Questionário Caracterização do Comportamento…………….…….CVII 

Anexo 5 – Questionário Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e 

Social………………………………………………………………………..…...…CVIII 

Anexo 6 – Cartaz de Divulgação da Atividade do Dia Paralímpico……..………CIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

Resumo 

O presente relatório surge no âmbito do segundo ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

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

documento é o culminar de uma etapa de uma estudante estagiária que procurou 

refletir e descrever as suas experiências, aprendizagens e resultados obtidos ao 

longo de um ano letivo.  O estágio profissional decorreu num agrupamento de 

escolas do distrito de Aveiro, num núcleo de estágio constituído apenas por uma 

estudante estagiária, pela professora cooperante e pela professora orientadora 

no ano letivo 2017/18. A estudante estagiária foi responsável por uma turma do 

décimo ano do Curso Científico-Humanístico Ciências Tecnológicas, além de 

outras experiências de lecionação, como foi o caso dos primeiro e segundo 

Ciclos do Ensino Básico. O documento está organizado em cinco capítulos: o 

primeiro é a introdução do presente documento; o segundo engloba a dimensão 

pessoal da estudante estagiária; no terceiro é descrito o enquadramento da 

prática profissional e institucional, descrevendo e caracterizando alguns aspetos 

do percurso que percorreu ao longo do ano; no terceiro é descrita a realização 

da prática profissional, que se encontra dividida em quatro pontos: organização 

e gestão do ensino,  avaliação e o estudo realizado com a turma do 6º ano, 

através da aplicação do modelo de responsabilidade pessoal e social, o quarto 

reporta os elementos , da participação na escola e  relação com a comunidade 

escolar; no quinto e último capítulo são apresentadas as considerações finais  

desta etapa e as expectativas para o futuro.  

 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, ENSINO-APRENDIZAGEM 
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Abstract 

This report is part of the second cycle of studies aimed at the Master of Physical 

Education in Basic and Secondary Education, Faculty of Sports, University of 

Porto. This document is the end of a stage that is described by a preservice 

teacher who tried to think and describe all her experiences, learnings and results 

obtained over a school year. The school placement took place in a cluster of 

schools in the district of Aveiro, in a group composed by only one preservice 

teacher, the cooperating teacher and the faculty supervisor, at the academic year 

2017/18. The preservice teacher was responsible for a tenth grade class of the 

Scientific-Humanistic Technological Sciences Course, as well as other teaching 

experiences, such as the first and second cycles of Basic Education. The 

document is organized in five chapters: the first is the introduction of this 

document; the second is about the personal dimension of the preservice teacher. 

The third one describes the framing of professional and institutional practice, 

describing and characterizing some aspects of the path which has been taken 

along the year. The fourth section describes the professional practice, which is 

divided in four areas, organization and management of teaching, assessment, 

the study carried out with the 6th grade class through the application of the 

personal and social responsibility model, and participation in school and the 

relationship with the school community; The last chapter presents the final 

considerations of this whole stage and some expectations for the future. 

 

 

Keyword: PHYSICAL EDUCATION, SCHOOL PLACEMENT, PERSONAL AND 

SOCIAL RESPONSIBILITY, TEACHING-LEARNING. 
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1. Introdução 
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O Relatório de Estágio Profissional é um documento elaborado no âmbito da 

unidade curricular do Estágio Profissional (EP), durante o ano letivo 2017/2018. 

Insere-se no plano de estudos do Mestrado de Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. A sua elaboração teve a orientação da Professora Orientadora (PO) e da 

Professora Cooperante (PC). O EP teve lugar numa escola sede do 

Agrupamento de Escolas Manuel Gomes de Almeida, no Distrito de Aveiro, no 

concelho de Espinho. Neste ano letivo (2017/2018), o núcleo de estágio apenas 

integrou uma estudante-estagiária, ao contrário dos anos letivos anteriores.  

O EP é uma etapa importante na formação de cada estudante estagiário, é o 

momento de aplicar os conhecimentos e estratégias que foram adquiridas 

durante os anos curriculares anteriores. É na escola, que os conhecimentos são 

aplicados na prática, num contexto real e não fictício como havia sido até ao 

momento.  

Batista e Queirós (2013, p.33) referem que o EP “oferece aos futuros professores 

a oportunidade de imergir na cultura escolar nas suas mais diversas 

componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e 

práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela comunidade 

específica”. De facto, ao longo do ano letivo houve uma imersão na cultura 

escolar e a elaboração deste documento ajudou-me a efetuar uma retrospetiva 

das decisões que tomei ao longo desta experiência enquanto professora, 

permitindo-me alcançar novos entendimentos. 

 O presente documento está elaborado segundo as normas orientadoras do 

estágio Profissional, englobando 4 capítulos principais. O primeiro capítulo 

“Dimensão Pessoal” refere todo o meu percurso pessoal, bibliografia, pequenas 

referências do meu percurso académico e ainda algumas expectativas versus a 

realidade encontrada no contexto escolar. O segundo, materializa o 

enquadramento da prática profissional no contexto do estágio, indo de encontro 

ao meio que encontrei, as turmas, a professora cooperante e o grupo de EF 

aspetos estes essenciais no meu projeto de aprendizagem. O capítulo três 

aborda os diversos pontos da prática profissional: a organização e gestão do 
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ensino aprendizagem, a conceção do ensino, todo o planeamento do ensino e a 

realização do ensino; a avaliação; o estudo realizado ao longo do ano com a 

turma partilhada; e ainda a participação na escola e a relação com a 

comunidade, desde o desporto escolar, ao diretor de turma e à atividade que 

dinamizei. Por último, são apresentadas as conclusões sobre esta experiência e 

perspetivas para o futuro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dimensão Pessoal 
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2.1. Quem sou eu? 

O acontecimento mais marcante da vida de uma pessoa será sempre o 

nascimento, principalmente para aqueles que nos rodeiam. Eu nasci no dia um 

de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, em Vila Nova de Gaia. Ao longo 

dos anos sempre fui uma menina pronta a ajudar os demais, seja em que 

momento for, mesmo que por vezes me esqueça das minhas tarefas e 

obrigações, por me preocupar demasiado com os outros. 

O desporto está presente na minha vida desde sempre, principalmente a partir 

dos dez anos, quando comecei a participar em férias desportivas. Durante seis 

anos como aluna e desde os dezasseis anos na posição de monitora. Nos 

últimos três anos, tenho sido responsável pela dinamização das atividades 

desportivas coletivas e individuais, o que tem sido um desafio bastante 

interessante e motivador para mim. A experiência, é gratificante, pois sempre me 

senti realizada a orientar aqueles alunos e ao estar presente, ano após ano, e 

ver o seu crescimento, deixando de ser crianças e para serem adolescentes. 

No início do ensino Secundário, não sabia que curso escolher, mas sabia que 

estaria ligado à área da Saúde. Foi no Colégio Internato dos Carvalhos (CIC) 

que defini o rumo académico e me liguei ao Desporto, influenciada pelo ambiente 

que lá encontrei. A interação e o convívio com os professores do grupo de EF, 

ao longo de três anos, foram essenciais para que percebesse o que queria fazer 

no futuro e me ajudasse naquela fase da vida. Eles ajudaram-me a despertar o 

interesse pelo ensino, quando me acompanharam no Estágio Curricular no 12º 

ano de escolaridade. 

Chegada a altura da entrada na faculdade, não houve dúvida que a FADEUP 

seria a minha primeira escolha, acreditando que seria a decisão mais acertada 

para o meu percurso académico. Durante a licenciatura foi necessário escolher 

uma metodologia e, como não me encontrava ligada a nenhum desporto em 

particular, a área que mais me motivou e despertou o meu interesse foi a área 

do Desporto Adaptado. Tive a oportunidade de participar em diversos centros de 

treino com populações com Deficiência Visual, Deficiência Motora, Autismo, 
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Paralisia Cerebral. Esta foi uma experiência completamente nova, que 

enriqueceu o meu percurso académico e espero que possa vir a ser mais 

desenvolvida, pois é uma área que me despertou bastante interesse e vejo-a 

como uma possível área profissional. 

Chegada a altura da escolha do mestrado, surgiu a dúvida entre o Mestrado de 

Ensino e de Desporto Adaptado. Contudo, a vertente de Ensino foi a que me 

despertou mais curiosidade, no sentido de poder adquirir mais conhecimentos e 

conseguir colocá-los em prática, enriquecendo, assim, o meu percurso 

académico. 

 

2.2 O Início da Viagem  

Enquanto professora Estagiária, sempre tentei ultrapassar as minhas 

dificuldades e rentabilizar as minhas potencialidades. Ao longo dos vários 

projetos que vivenciei e estive inserida, fui desenvolvendo algumas capacidades 

que serão essenciais neste percurso, embora desenvolvidas num ambiente 

completamente diferente do ambiente escolar.  

A minha capacidade de comunicação e o relacionamento com os alunos são 

uma das minhas vantagens no desempenho do papel de professora de 

Educação Física.  É importante que na interação existente entre o aluno e a 

professora esteja presente a distinção entre os papéis de cada um para que a 

relação pedagógica não seja confundida.  

No momento da entrada no estágio, não tive dúvidas que este me iria trazer 

determinadas dificuldades, que, necessariamente, teria de resolver e 

ultrapassar. De entre as dificuldades, a principal com que me deparei foi a falta 

de organização e gestão do tempo. Mas foram situações para as quais estabeleci 

um plano e que ultrapassei ainda no 1º período. Perante estas dificuldades, 

como solução adaptei uma organização cuidada do dia e das tarefas que tinham 

maior importância, realizando-as prioritariamente. Em situação de aula tive 

dificuldade em conseguir adaptar-me rapidamente aos imprevistos do momento, 
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demorando algum tempo a decidir qual a melhor solução. Com o decorrer das 

aulas foi possível ultrapassar esta dificuldade de adaptação, o que facilitou na 

dinamização das aulas quando ocorriam imprevistos. A avaliação dos alunos foi 

outra das situações que tive de trabalhar bastante, dificuldades materializaram-

se na forma de levar um processo de avaliação até ao fim e de saber quais as 

ferramentas mais corretas a utilizar.  

 

2.3 Expectativa vs Realidade do Estágio 

De acordo com Caires (2001), o estágio Profissional é um espaço onde existe a 

articulação entre a teoria e a prática. Sendo este o início da construção 

profissional, devo admitir que encontrei algumas dificuldades e contratempos, 

que me fizeram oscilar em determinadas situações, mas, no fim, valeu a pena. 

Ao longo deste ano, planeei colocar em prática os conhecimentos que adquiri no 

meu percurso académico e enriquecê-lo mais ainda com a ajuda de todos os que 

me iriam acompanhar. Pretendi encontrar diversos desafios e situações que me 

motivassem e que me fizessem crescer, não só a nível académico, mas também 

a nível pessoal para ficar melhor preparada para as adversidades que pudessem 

surgir. Durante o percurso constatei que apesar de todos os conhecimentos que 

possuía sobre os diversos temas, foi necessário um processo de pesquisa mais 

aprofundada e abrangente sobre alguns temas e modalidades em que não 

possuía tantos conhecimentos. 

Inicialmente, eu estava ansiosa. Esperava que os alunos da turma residente 

demonstrassem um comportamento exemplar, motivação e empenho nas 

tarefas que lhes fossem propostas. Eu estava consciente que grande parte deste 

resultado iria depender da minha capacidade de organizar e dinamizar as aulas. 

Ansiava conseguir acompanhar ao máximo a minha turma e ajudá-los a evoluir 

quer nas aulas, quer a nível pessoal. Investi não apenas numa interação positiva 

no contexto de aula, mas também na convivência fora da aula, não apenas com 

os alunos da minha turma, mas também com os da turma partilhada do 6º ano e 

as turmas de 10º ano da professora cooperante. Com a turma do 6º ano estava 
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mais reticente devido à informação que os Estagiários do ano letivo anterior me 

passaram, pois apontaram comportamentos inadequados de determinados 

alunos da turma. Este foi, de facto, o maior desafio para este ano, combater este 

tipo de comportamentos e conseguir lidar com alguns alunos que se destacaram 

pela negativa. Ao longo do ano consegui que o meu acompanhamento aos 

alunos ultrapassasse as fronteiras do contexto sala de aula, convivendo com 

eles nas horas de almoço e nos intervalos. 

Não tendo um núcleo de estágio, esperava que os professores do grupo de 

Educação Física me acolhessem e me fizessem sentir à vontade para partilhar 

as minhas experiências com eles. Ao longo do período letivo, fui questionando 

os Professores do grupo de Educação Física sobre algumas temáticas que 

contribuíram para o meu desenvolvimento e integração nos projetos que se 

realizaram no seio do grupo e da escola. Este grupo acolheu-me como nunca 

pensei ser recebida numa escola, foram os “meus companheiros” nesta etapa 

inicial de uma carreira profissional. 

Relativamente às expectativas iniciais relativamente à professora Cooperante, 

esperava que esta fosse o meu apoio na escola e que acompanhasse todo o 

meu percurso e desenvolvimento. Ao longo do ano, tentei questioná-la ao 

máximo para conseguir reter o maior conhecimento e experiência e assim evoluir 

enquanto profissional. Não poderia ter esperado melhor apoio da sua parte, pois 

ao contestar e questionar as minhas decisões e desempenho, ajudou-me a ver 

muito para além do meu horizonte. 

Relativamente à professora Orientadora, esperava que estivesse igualmente 

presente, tal como a professora cooperante, e que acompanhasse toda a minha 

evolução e ajudando-me a crescer. 
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3. Enquadramento da prática Profissional 
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3.1.  A escola enquanto instituição educativa 

Consultando no dicionário da Língua Portuguesa (Porto Editora, 2011) o 

significado de “escola”, verificamos que o conceito é de uma “instituição que tem 

o cargo de educar, segundo programas de planos sistemáticos, os indivíduos 

nas diferentes idades da sua formação; edifício onde se ministra o ensino; 

conjunto formado por alunos, professores e outros funcionários de um 

estabelecimento de ensino...”1  

É necessário que as escolas fomentem uma cultura multicultural, para uma 

população que é heterogénea não fazendo sentido aplicar um currículo 

monocultural em que os alunos são considerados todos iguais. A escola deve 

promover uma intervenção pedagógica própria e distinta, adaptada a cada 

particularidade dos alunos, pois nenhum aluno é igual nem tem a mesma 

aprendizagem, com vista à formação de cidadãos suficientemente aptos para 

serem ativos na sociedade. A escola é um veículo transmissor de cultura e para 

isso é necessário que cada escola assuma uma cultura própria e diferenciada 

para ir de encontro às necessidades e exigências daquela população. No 

entendimento de Souza (2001), é desta forma que a escola é considerada uma 

instituição de primeira linha na construção de valores que indicam os rumos que 

definirá o futuro.  

Nóvoa (1995) refere que a modernização do sistema educativo deve passar pela 

sua descentralização e investir nas escolas como lugares de formação, que têm 

de adquirir mobilidade e flexibilidade, muitas vezes impossível por toda a 

burocracia que existe e que a caracteriza. Estas questões burocráticas por vezes 

impedem a evolução da cultura da escola, tornando a escola um meio 

homogéneo, sendo esta uma das razões de não ir ao encontro das necessidades 

dos alunos.  

As escolas têm metas e objetivos a atingir, envolvendo a participação de toda a 

comunidade escolar, pessoal docente e não docente. Os elementos presentes 

 
1 Porto: Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-11-25 20:28:38]. Disponível na Internet: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/escola 
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na comunidade escolar, apresentam um papel bastante ativo dentro da escola, 

que por vezes não têm o devido valor. Na escola toda a comunidade escolar 

deve ser respeitada pelo papel que desempenha.  

 

3.2. A Escola Cooperante 

O Agrupamento de Escolas cooperante apresenta o lema “A educar para o 

século XXI”. O projeto Educativo está elaborado em três áreas de intervenção: 

nas aprendizagens de qualidade (“Promoção do Sucesso”), na cidadania ativa 

(“Promoção de Atitudes e Valores”) e numa escola aberta ao mundo (“Promoção 

da interação com o contexto envolvente”). As atividades propostas e 

programadas vão ao encontro destas áreas, como forma de fomentar o lema. 

A escola cooperante, que me acolheu ao longo do ano letivo, está inserida num 

Agrupamento de Escolas, constituído por uma Escola Básica e Secundária, sede 

do Agrupamento e quatro Escolas Básicas. 

No ano letivo anterior o agrupamento era constituído por 2781 alunos, 

distribuídos por todas as escolas do agrupamento, sendo que a sua maioria, 

(1636 alunos) frequentavam a escola sede (dados relativos ao ano letivo 

2016/2017). Ao longo dos anos este número tem aumentado. 

A escola sede é constituída por um edifício central, onde estão fixados os 

serviços administrativos, a direção, o pbx, a sala dos professores e a biblioteca; 

um bloco com o auditório, no piso superior e, no piso inferior, a cantina e o bar; 

para a realização das aulas existem quatro blocos com salas e laboratórios 

preparados para as aulas práticas. 

Relativamente aos espaços desportivos disponíveis para as aulas de Educação 

Física, a escola dispõe de: um pavilhão polidesportivo, um ginásio e dois 

espaços exteriores (campo de basquetebol e de futebol). 

O pavilhão polidesportivo pode ser utilizado para a prática do voleibol, 

badminton, andebol, basquetebol, futsal, jogos pré-desportivos. Neste espaço 
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existe ainda uma parede de escalada. O pavilhão pode ser ocupado por duas 

turmas se as condições atmosféricas não permitirem a realização de aulas no 

exterior, contudo dificulta o bom decorrer das aulas pelo reduzido espaço. Dentro 

do pavilhão também existe um ginásio para lecionar, principalmente, ginástica e 

dança, duas das modalidades que lecionei neste ano letivo. 

No espaço exterior, o campo de futebol é utilizado para lecionar modalidade 

como futebol, andebol e basquetebol. Neste campo de futebol existem seis 

tabelas de basquetebol colocadas numa altura mais baixa, sendo utilizada 

preferencialmente pelas turmas do 2º ciclo, como foi o caso da minha turma 

partilhada. Existe ainda no exterior uma caixa de areia, dois corredores de 

corrida de 40 metros e um campo de voleibol. 

Ao nível de recursos materiais, apesar de não existirem em demasia, há uma 

grande variedade para uso e ainda algum material ligado ao treino da condição 

física. Da minha parte, assim como os professores em geral, é bastante utilizado 

pelo que devia existir em mais quantidade para que fosse possível vários 

professores trabalharem ao mesmo tempo a área da aptidão física com este tipo 

de material. 

 

3.3. A Professora Cooperante 

O primeiro contato com a escola foi através da Professora Cooperante (PC). 

Revelou-se uma pessoa com uma presença bastante própria e, desde o primeiro 

momento, me apoiou e me ajudou nas minhas decisões. 

Através do testemunho de uma professora cooperante entendemos que para  

“ser professor cooperante, é necessário gostar de ser professor, gostar da 

escola, gostar do que se ensina, ser entusiasta, aceitar a inovação, aceitar 

desafios e confrontos, ter paixão pelo exercício físico e ser capaz de passar esse 

gosto aos nossos alunos e estagiários.” (Reina, 2013, pp. 88). Na PC que me 

acompanhou-me ao longo do meu percurso, consegui encontrar todas estas 



16 

 

características referidas anteriormente, admirando-a como uma professora que 

luta pelos seus direitos e ajuda o próximo sem olhar para trás. 

A PC acompanhou-me e ajudou-me a construir o início do meu percurso 

enquanto profissional através de todo o conhecimento que me foi transmitindo 

ao longo do ano letivo. 

 

3.4. O Grupo de Educação Física 

O grupo de Educação Física (EF) é constituído por 15 professores, sendo seis 

do sexo feminino e oito do sexo masculino. É um grupo sempre bem-disposto, 

unido e pronto a ajudar sempre que necessário. 

Uma vez que era a única professora estagiária no núcleo de estágio, estes foram 

os meus companheiros neste ano letivo. O grupo de EF foi o meu apoio ao longo 

do ano, auxiliando o meu percurso através das mais variadas conversas e 

discussões, dos variados temas que existiram no gabinete. Uns professores, 

mais do que outros, foram o meu apoio para superar algumas dificuldades que 

me foram surgindo ao longo das aulas, quer na ajuda do planeamento das aulas, 

assim como na dinâmica das aulas. O grupo de Educação Física segue a mesma 

metodologia de ensino, um ensino direcionado para o aluno, um ensino que ao 

longo do ano apliquei nas turmas. Este é um grupo de trabalho unido, sempre 

interventivo em todas as decisões que precisam de ser tomadas dentro do 

núcleo. 

 

3.5. As Turmas 

3.5.1.  O 10º ano de escolaridade – Turma Residente 

O primeiro contacto com a turma é essencial. Pessoalmente, tive a oportunidade 

de estar sempre presente em três turmas do 10º ano, sendo que apenas na 

segunda semana a PC me atribuiu uma turma residente. Esta foi uma turma 
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constituída por alunos oriundos de diversas escolas, existindo uma grande 

diversidade no conhecimento das diferentes matérias desportivas, assim como 

na disposição para a prática. Pelas observações iniciais, através de uma 

avaliação diagnóstica e dos testes Fit Escolas pude verificar que eram alunos 

que se encontravam no nível intermédio/bom em termos do desempenho motor. 

A turma inicialmente era constituída por 29 alunos, sendo que durante o 1º 

período 2 alunos trocaram de turma/curso, passando a uma turma de 27 alunos. 

Quando pensava que finalmente já não haviam alterações na turma, no início do 

2º período houve mais uma alteração, a chegada de uma aluna brasileira, 

ficando a turma com 28 alunos (12 raparigas e 16 rapazes), com idades 

compreendidas entre os 15 e os 16 anos. 

Relativamente à prática desportiva fora do contexto escolar, foi possível verificar 

através da ficha de identificação, dada no início do 1º período, que 16 alunos 

praticam desporto e os restantes (11) não praticam. 

Através dos dados do relatório do Fit Escolas realizados no início do ano é 

possível verificar que os indicadores da aptidão física eram positivos dentro da 

turma, isto em comparação com a média nacional - encontra-se acima da média 

nacional, nos seguintes testes físicos: Abdominais, Flexões de braços, Impulsão 

Horizontal, Flexibilidade dos Membros Inferiores Direito e a Flexibilidade do 

Ombro Esquerdo. Sendo no teste de flexões de braços, que a turma se destaca 

relativamente à média nacional em 32% acima da média.  

No início das aulas, foi possível verificar que era um grupo homogéneo a nível 

motor, existindo apenas alguns casos com maiores dificuldades. Contudo, não 

era pertinente separar este pequeno grupo num nível de trabalho diferente, 

apenas tínhamos de ter sempre em atenção a constituição dos grupos para que 

não ficassem juntos e com isso não conseguissem evoluir com a ajuda dos 

restantes colegas de turma. Relativamente ao comportamento a turma no geral 

apresentava um comportamento exemplar no contexto da aula, existindo alguns 

alunos que ainda eram imaturos no comportamento em relação aos restantes 
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alunos da turma. Contudo ao longo do ano foi possível verificar que este 

comportamento foi diminuindo.  

 

3.5.2.   O 6º ano de escolaridade – Turma Partilhada 

A turma partilhada do 6º ano com a PC era inicialmente constituída por 30 alunos 

(14 rapazes e 16 raparigas), sendo que no 2º período ficou reduzida a 29 alunos 

com a transferência de um aluno para outra escola. Na turma não existiam 

alunos com retenções do ano anterior, mas cinco alunos tinham tido retenções 

no 1º ciclo, sendo que uma delas era portadora de três retenções.  

A turma tinha sido acompanhada no ano letivo anterior pelo Núcleo de Estágio 

de Educação Física, pelo que existia um grande leque de informações da turma, 

quer a nível de desempenho motor, como no desempenho de comportamento e 

atitudes. Os alunos apresentavam características bastante heterogéneas entre 

eles, mantendo as particularidades neste ano letivo lecionado. 

Foi desafiante acompanhar esta turma, mais do que a minha turma residente. 

Eu sabia que seria uma grande batalha que tinha de ultrapassar sozinha, por 

não ter colegas estagiários ao meu lado. Foi difícil tentar conquistar a confiança 

de todos os alunos, devido às diferenças comportamentais que eles 

apresentavam. Contudo, ao longo do ano letivo, consegui aproximar-me de 

alguns alunos, em diversas situações dentro e fora do contexto de aula, e 

perceber a razão de algumas reações que apresentavam.  

Relativamente à prática desportiva fora do contexto escolar, mais de metade dos 

alunos (dezanove) praticavam algum tipo de desporto, sendo que treze alunos 

eram atletas federados. A nível de problemas de saúde, apenas a destacar 

alunos com alergias respiratórias como a asma, renite alérgica e, numa situação 

mais delicada, uma aluna com problemas de coluna, impossibilitando a prática 

desportiva. 
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 Perante os problemas que foram identificados a nível de comportamento e de 

atitudes na turma, foi considerado e destacado um grupo de 6 alunos 

problemáticos. Estas atitudes impediram que se destacassem no nível do 

desempenho motor, mesmo que tivessem apresentado bastantes capacidades. 

Este grupo foi alvo de um pequeno estudo, objeto de desenvolvimento no ponto 

4.2. 

 

3.5.3. O 2º ano de escolaridade – Turma em Coadjuvância 

Nas normas de orientação do Estágio, refere que os EE podem ter outras 

experiências de lecionação, no meu caso ao longo do ano letivo acompanhei 

uma turma do 1º ciclo do 2º ano. Neste agrupamento existe um trabalho de 

coadjuvância, entre os Professores de Educação Física da Escola Sede com as 

Primárias do Agrupamento, no qual tive o privilégio de participar. Neste processo 

existe um trabalho de desenvolvimento motor, sempre com o acompanhamento 

da Professora Titular da turma. A turma era constituída por 26 alunos, 17 do sexo 

feminino e 9 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 7 e 8 anos. 

Nas primeiras aulas foi possível verificar que a maioria dos alunos não revelava 

dificuldades ao nível do desempenho motor, à exceção de algumas raparigas 

que apresentavam mais dificuldades comparativamente aos restantes alunos da 

turma. Eram alunos bastante recetivos a todas as atividades que eram propostas 

nas aulas, assim como dinâmicos e compreensivos uns com os outros. O 

trabalho ao longo das aulas foi um trabalho realizado em grupo, sendo que ficou 

sempre ao critério dos alunos a constituição dos grupos, sem a imposição de 

regras por parte das professoras. 

A presença da Professora Titular da turma foi essencial para a organização das 

atividades, podendo ajudar em diversas atividades e desta forma corrigir os 

alunos na execução de certas habilidades. 

Ao longo das aulas foram trabalhadas as diferentes habilidades motoras: 

equilíbrio, coordenação óculo-manual e óculo-pedal e lançamentos. Foram 
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também abordados diversos jogos pré-desportivos e jogos coletivos de uma 

forma adaptada aos alunos e ao espaço, como foi o caso do voleibol e do 

basquetebol.  O trabalho realizado com estes alunos neste ciclo de ensino é uma 

preparação para o que vão encontrar no 2º ciclo na Disciplina de Educação 

Física. 
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4. Realização da Prática Profissional 
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4.1. Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem 

4.1.1. Uma Visão da Educação Física 

Qualquer profissional de EF que siga a via de ensino conhece o verdadeiro valor 

que esta disciplina tem não só no âmbito escolar, como também na vida do 

aluno. Na verdade, esta é a única disciplina que conjuga a prática do exercício 

físico a um estilo de vida saudável. 

Para Bento (1999), o professor de EF é visto “(…) como um educador por 

excelência (…)” (p.67) na medida em que a disciplina tem como objetivo educar 

como um todo. A prática do desporto não se limita apenas ao domínio motor e 

corporal. Há domínios cognitivos, afetivos e sociais que influenciam 

determinados valores como por exemplo o respeito mútuo. Também não 

devemos esquecer que o corpo é aquilo que as crianças e os jovens mostram 

ao mundo exterior e muitas vezes são “avaliados” mediante a sua aparência. Se 

os ajudarmos e os incentivarmos a cuidar dele, podemos estar a contribuir para 

a sua autoestima. Pensemos também quando muitas destas crianças só 

praticam atividade física em contexto escolar, o que em muitos casos pode 

revelar-se insuficiente e resultar, por exemplo, em sedentarismo e, 

consequentemente, obesidade infantil. 

Assim, a disciplina de EF dará ao aluno a opção de adotarem um estilo de vida 

ativo ao trabalhar o nível motor (com a prática de atividade física), a nível 

cognitivo (com a aquisição de conhecimentos) e a nível afetivo (com a visão 

positiva da prática da atividade física). No ponto de vista de vista de Bento (1999) 

“(…) a Educação Física e o desporto criam possibilidades de movimento, 

evitando que a escola se torne ainda mais intelectualizada e inimiga do corpo.” 

(p.69). 

Não obstante os benefícios que a prática acarreta para as crianças e os jovens, 

tem existido uma desvalorização da mesma que se refletiu na redução da carga 

horária da disciplina, contudo neste momento a carga horário da disciplina já foi 

recuperada. E por parte dos pais há uma forte tendência para substituir a 
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atividade física por passatempos de “sofá”, como por exemplo os videojogos, 

perdendo-se, assim, o incentivo na prática de um estilo de vida saudável. 

 

4.1.2. Planeamento do Processo de Ensino-Aprendizagem 

O planeamento do processo de ensino-aprendizagem, é realizado através de um 

processo global e não de um processo independente e isolado, como é possível 

verificar através do exemplo do planeamento das aulas do ano letivo. O papel do 

professor, além de ensinar, é, igualmente planear e gerir todo o processo de 

ensino aprendizagem. Bento (2003, p. 15) refere que “Planificar a educação e a 

formação – o que é que isto significa? Significa planear as componentes do 

processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis da sua realização; 

significa apreender, o mais concretamente possível, as estruturas e linhas 

básicas e essenciais das tarefas e processos pedagógicos”. Neste sentido, cabe 

ao professor organizar o processo de ensino-aprendizagem de acordo com os 

recursos que tem disponíveis para a realização do mesmo. Assim, o professor 

deve estabelecer os objetivos de acordo com os seus alunos e planeá-los de 

uma forma mais personalizada. Tal como Bento (2006) menciona “o 

planeamento constitui a esfera de decisão na qual o professor pré-determina 

quais os efeitos a alcançar no ensino e para quê são despendidos tempo e 

energias” (p.16). 

Planear significa pensar em três níveis diferentes do processo, nomeadamente, 

o planeamento anual, o planeamento da unidade didática e os planos de aula, 

onde todos se interligam e não se diferenciam. “Todos os aspetos e momentos 

deste processo estão em inter-relação, influenciam-se reciprocamente.” (Bento, 

2003, p.17), isto é, qualquer um dos processos não tem autonomia para 

funcionar isolado dos outros. São como peças de puzzle que têm de se juntar 

para o todo fazer sentido.  

É necessário que todo o planeamento seja pensado e elaborado através dos 

vários documentos presentes nas escolas. “O programa de ensino numa dada 

disciplina assume quase um «carácter de lei» e possui um lugar central no 
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conjunto dos documentos para o planeamento e preparação direta do ensino 

pelo professor. Mas não é o único documento de referência para a realização do 

ensino. É complementado e interpretado por uma série de documentos e 

materiais auxiliares que ajudam o professor a concretizar e adaptar as exigências 

centrais às condições locais e situacionais da escola e da classe ou turma.” 

(Bento, 2003, p.19). Como tal, no início do ano letivo, vários foram os 

documentos que analisei e tive em consideração de forma a elaborar o 

planeamento, entre eles o Regulamento Interno (RI), Projeto Educativo da 

Escola (PEE), Plano Anual de Atividades (PAA), Plano Nacional de Educação 

Física (PNEF).  

No RI estão presentes as regras e as normas definidas pela escola, para um 

bom funcionamento das aulas e de comunicação entre o pessoal docente e não 

docente, assim como no que diz respeito às instalações e material. Qualquer 

documento elaborado deve ter em atenção todos os pontos que estão presentes 

no RI. Na minha opinião, e talvez porque este foi um dos primeiros documentos 

que analisei no início do ano, o RI ajuda-nos a tomar consciência do mundo 

escolar e de uma série de regras a ter em conta para que tudo possa correr 

conforme o que está previsto, sem qualquer tipo de percalços que possam 

originar pequenos “problemas” que posteriormente tenham de ser resolvidos. No 

RI encontramos diferentes capítulos, que englobam diferentes entidades da 

escola (alunos, pessoal docente, não docente, encarregados de educação). 

O PEE é um dos documentos que é adaptado à realidade de cada escola, onde 

estão presentes as características que definem cada escola dependendo do 

meio e do contexto em que estão inseridas. Neste documento podemos 

encontrar a Visão, a Missão e os Valores preconizados para a Escola, ou no meu 

caso, para o Agrupamento de Escolas. Ao longo do ano, todas as atividades e 

projetos organizados têm de se fundamentar neste Projeto de forma a ir de 

encontro não só aos valores e objetivos da Escola, como também ao 

planeamento das aulas.   

O PAA é um documento que deverá estar sempre atualizado. Nele estão 

detalhadas todas as atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo, 
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assim como toda a sua preparação e recursos humanos e materiais. Nas 

primeiras reuniões de Conselho de Turma é necessário registar todas as 

atividades que irão ser desenvolvidas por parte de cada professor/grupo 

disciplinar ao longo do ano, de forma a que não existam sobreposições de 

atividades. A minha atividade, desenvolvida no âmbito da área 2 (Participação 

na Escola e relações com a comunidade) ficou registada no PAA logo no início 

do ano, assim que ficaram definidos todos os pormenores, tais como as datas 

dos diferentes momentos, os objetivos, a dinâmica da atividade, assim como a 

divulgação.  

Por último, analisei o PNEF de forma a verificar qual os objetivos definidos para 

cada modalidade e apercebi-me de que existe uma discrepância entre os 

objetivos que definem a nível nacional e o nível de habilidades reais dos alunos. 

No caso das habilidades dos alunos, nem sempre o que está indicado no PNEF 

corresponde á capacidade, como é o caso da Ginástica de Aparelhos no 10º ano 

de escolaridade, onde refere que os alunos devem ser capazes de realizar um 

mortal à retaguarda no trampolim, mas muitos dos alunos não apresentam 

habilidades motoras para o realizar. Por este tipo de exemplos, estes programas 

têm de ser analisados e posteriormente, adaptados às capacidades dos alunos, 

às condições das instalações desportivas da escola e aos recursos materiais, 

permitindo-nos verificar que nem sempre estes PNEF estão adaptados à 

realidade da escola e dos alunos.  

Após esta etapa de análise, cabe ao professor elaborar e estruturar o seu ensino 

de acordo com todos os princípios inerentes neste planeamento. O professor 

deve estipular objetivos para cada modalidade de acordo com todas as 

especificidades desta, nomeadamente, em relação aos alunos, ao contexto e 

aos recursos disponíveis, de forma a avaliar o progresso de aprendizagem dos 

alunos. Esta análise cuidada irá melhorar o rendimento dos alunos, assim como 

as dinâmicas das aulas e o aproveitamento do tempo útil de aula.  
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4.1.2.1. Planeamento Anual 

Segundo Bento (2003, p.66) “A elaboração do plano anual de ensino 

corresponde a uma necessidade objetiva. (…) Para um ensino eficiente são 

necessárias reflexões estratégicas, balizadoras de ação durante todo o ano 

escolar. Neste nível de preparação do ensino trata-se, em primeiro lugar, de cada 

professor adquirir clareza acerca dos resultados a alcançar, necessariamente 

pelos alunos das suas turmas, no ano escolar e na sua disciplina, resultados 

respeitantes a capacidades, habilidades, conhecimentos, atitudes e qualidades 

de vontade e carácter.”. Numa fase inicial, o processo de ensino aprendizagem 

deve ser programado com base numa visão global da turma e do contexto 

envolvente. Neste âmbito, Bento (2006) afirma que “no ensino trata-se de traçar 

e realizar um plano global, integral e realista da intervenção educativa para um 

período lato de tempo; é a partir dele que se definem e estipulam pontos e 

momentos nucleares, e acentuações do conteúdo” (p.65-66). Só deste modo, 

numa fase posterior, os professores conseguirão lidar com casos particulares, 

uma vez que, muitas vezes, os alunos agem de determinadas formas para serem 

aceites pelos seus pares. Assim, o planeamento anual é o primeiro nível de 

planeamento que os professores devem ter em atenção. As modalidades que 

são inseridas no PA dependem primeiramente das modalidades selecionadas no 

PNEF para cada ano disciplinar e ainda dos espaços atribuídos a cada turma 

para um determinado tempo. 

A estrutura do PA teve por base o modelo de estruturas do conhecimento de 

Vickers (1990), o qual passa por três etapas essenciais: analisar, tomar decisões 

e aplicar essas decisões. Inicialmente, analisei o PNEF de forma a elaborar uma 

síntese onde estão presentes todas as categorias transdisciplinares (cultura 

desportiva, fisiologia do treino, habilidades motoras, conceitos psicossociais) e 

que se relacionam entre si (módulo 1). É importante analisar tudo o que nos 

envolve uma vez que indiretamente pode condicionar o processo de ensino-

aprendizagem, tais como as condições do local da educação (o micromeio, o 

estabelecimento de ensino e o pessoal docente), de aprendizagem (os espaços 

e as condições de segurança) e da gestão de equipamentos (os materiais 

disponíveis, os conteúdos programáticos e a capacidade de adaptação) (módulo 
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2). Posteriormente, é necessário analisar as características das turmas, do 

escalão etário e ainda algumas características individuais que possam 

sobressair (módulo 3).  

Depois de analisados todos os aspetos essenciais para o planeamento, 

passamos à fase das decisões. No módulo 4, surge a extensão da Disciplina e 

da matéria de ensino, onde se decide qual a matéria de ensino e a sua sequência 

nas várias áreas de extensão da EF, como a calendarização da matéria de 

ensino (unidades didáticas) de acordo com a disponibilidade dos espaços em 

função do roulement (Quadro 1) e de todas as atividades da escola. As matérias 

de ensino estão distribuídas pelo ano letivo de acordo com os espaços 

atribuídos. Através do roulement dos espaços, foram analisadas as diferentes 

possibilidades de modalidades para cada espaço, como por exemplo na primeira 

parte do 1º período, os espaços atribuídos foram o pavilhão e o campo de 

basquetebol. No caso do pavilhão duas hipóteses para lecionar seria o voleibol 

e o badminton, pelo que achei mais motivador para os alunos começar pelo 

voleibol. Esta distribuição obriga a que por vezes, as matérias sejam 

consolidadas, posteriormente, num outro período. 

É necessário definir os objetivos para o ano letivo, através das 4 categorias 

transdisciplinares, tendo em consideração as competências do nível de ensino 

(módulo 5).  

Os termos de avaliação, nomeadamente os aspetos, as formas e os critérios de 

avaliação surgem no módulo 6. Neste agrupamento, o departamento de EF 

estabeleceu a percentagem de 70% para as habilidades motoras, 20% para os 

conceitos psicossociais e 10% para o domínio cognitivo, nas ponderações em 

termos de atribuição da classificação. 
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Quadro 1 - Planeamento Anual da Turma Residente – número de aulas (90 min.) 
e espaços. 

Período 
 

Modalidades Nº Aulas Espaço 

1º 
Período 

Voleibol 6 Pavilhão 

Basquetebol 7 Campo de Basquetebol 

Andebol 5 Campo de Futebol 

Badminton 4 Pavilhão 

2º 
Período 

Ginástica de Solo e 
Aparelhos 

6 Ginásio 

Futebol 6 Campo de Futebol 

Natação 5 Piscina Municipal 

Ginástica Acrobática 5 Ginásio 

3º 
Período 

Atletismo 7 Campo de Basquetebol 

Dança 9 Pavilhão 

Badminton 2 Pavilhão 

 

Relativamente à distribuição da matéria pelos períodos letivos, não foram 

distribuídas de igual modo, visto que no 1º período foram lecionadas três 

modalidades coletivas e nos restantes períodos, apenas lecionadas, na sua 

maioria, modalidades individuais, não existindo um equilíbrio entre as 

modalidades coletivas e individuais em cada período. Apesar desta forma de 

distribuição não ser a mais indicada a meu ver, não existiram problemas no 

decorrer das aulas.  

A distribuição dos espaços pelas turmas segue um encadeamento de forma a 

que as turmas não se mantenham sempre nos mesmo espaços, percorrendo 

todos os espaços ao longo do ano. Esta dinâmica por vezes não é assim tão 

delinear, se existir sobrelotação de espaços um determinado horário do espaço.  

 

 



30 

 

4.1.2.2. Unidades Didáticas 

O planeamento das Unidades Didáticas é o segundo nível de planeamento. É a 

“organização do seu ensino, servindo de base para a preparação das diferentes 

aulas.” (Bento, 2003, p. 75). As matérias devem ser estruturadas e analisadas, 

visando um plano de objetivos com uma estrutura temporal. 

Esses mesmos objetivos só poderão ser atingidos após estabelecer uma 

interligação entre todos os momentos de ensino-aprendizagem. Com a 

elaboração de um planeamento da UD, o professor poderá descobrir a melhor 

forma de rentabilizar o seu tempo, encontrando uma forma de obter melhores 

resultados no desenvolvimento do aluno e, consequentemente, motivar o aluno 

a adquirir estratégias necessárias para alcançar o sucesso escolar. Uma vez que 

o ensino está estruturado e de acordo com Bento (2006) “é possível atribuir a 

cada aula os seus objetivos específicos, o seu perfil próprio, partindo e 

convergindo todas numa direção unívoca. E assim, cada aula não surgirá mais 

isolada na sua função e estrutura.” (p. 77). 

A UD vai orientar todo o processo, desde a organização, assim como a 

estruturação da aula e “Partindo da unidade de objetivos para todas as aulas, 

esta orientação permite ainda traçar com clareza o perfil didático, característico 

de cada aula, ou seja, a sua principal função didática.” (Bento, 2003, p.78).  

A estrutura da UD teve por base o modelo de estruturas do conhecimento de 

Vickers (1990). À semelhança do planeamento anual passa pelas três fases de 

planeamento: fase de análise, fase das decisões e fase da aplicação. Cada fase 

é adaptada à realidade da unidade didática em análise.  

No módulo 2, foi importante conhecer as condições do espaço e dos materiais, 

pois nem sempre correspondia ao que estava previsto (excerto da reflexão do 

dia 3 de janeiro). Ao nível das condições de realização foram várias as questões 

que se colocaram, e foi necessário arranjar sempre soluções práticas e muitas 

das vezes no momento. Neste módulo foi necessário analisar todos os recursos 

disponíveis e definir metas de organização para as aulas, devido às implicações 
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impostas pela falta de aparelhos e pelas condições de segurança que estiveram 

envolvidas.  

“Por ser o início do 2º período, foi relevante ter-me preocupado com as 

condições de realização da aula, visto o espaço da aula ser um espaço que 

ainda não tinha passado.   Com isto de manhã fui logo verificar o estado do 

ginásio, pois sei que com este tempo de chuva e nevoeiro existem locais no 

ginásio onde pinga e o chão fica todo molhado. Para minha surpresa o chão 

estava pior do que pensei, além de existirem poças de água todo o chão estava 

cheio de humidade, o que o tornava escorregadio. Estas condições criavam 

instabilidade e algum risco para os alunos não sendo possível fazer corrida 

nem mudanças de direção. As condições atmosféricas adversas, 

nomeadamente de chuva e humidade implicam que o professor tenha que 

estar com muita atenção nas aulas.” 

(Excerto da reflexão, 3 de janeiro de 2018) 

 

No módulo 3 foi necessário avaliar a turma na modalidade, através de uma 

avaliação diagnóstica inicial, onde foram avaliadas as diferentes habilidades 

motoras definidas anteriormente. Nesta avaliação foi essencial perceber o nível 

em que se encontravam os alunos, de forma a planear uma melhor organização 

e distribuição dos conteúdos programados, com vista ao melhor aproveitamento 

por parte de cada aluno e da turma.  

No módulo 4 foi elaborada a distribuição dos conteúdos, segundo uma estrutura 

lógico-objetiva, como o que ensinar e qual a ordem. Por exemplo, no caso do 

rolamento à frente: foi abordado inicialmente o rolamento à frente engrupado e 

só depois o rolamento à frente com membros inferiores estendidos e afastados.  

“Relativamente à matéria de ensino está distribuída de uma forma coerente e 

organizada segundo o aumento do grau de complexidade, como é o caso dos 

rolamentos. Na segunda aula serão abordados apenas os rolamentos 

engrupados por serem mais simples de realizar e é um conteúdo que já deveria 
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estar consolidado de anos anteriores. É um conteúdo que não é necessária 

tanta atenção com os alunos e desta forma conseguir dar mais apoio nos 

aparelhos, por ser a primeira vez e ter de estar com mais atenção e mais 

cuidados. Nas aulas seguintes irão ser introduzidos os rolamentos com MI 

estendidos e afastados, com a ajuda de várias situações de aprendizagem para 

atingir com maior facilidade o resultado final.” 

(Justificação do módulo 4 da UD de Ginástica de solo e de aparelhos) 

No módulo 5, os patamares que o professor estipulou, tiveram como base o nível 

dos alunos, os critérios específicos definidos pelo grupo disciplinar e os 

conteúdos programáticos, para os alunos atingirem até ao final da Unidade 

Temática, quer sejam individuais quer sejam coletivos. Cada objetivo estava 

associado a uma situação de aprendizagem e a um critério de êxito.  

No módulo 6, foi importante descrever todas as avaliações que foram aplicadas 

e definidas quais as avaliações, que no caso da ginástica foi a avaliação 

diagnóstica, contínua e sumativa, como aconteceu no geral em todas as UD.  

No módulo 7 ficaram registadas as progressões de ensino para os conteúdos 

programados, em situações de aprendizagem e componentes críticas, um guião 

para o professor ao longo da UD. 

 

4.1.2.3. Planos de Aula 

O plano de aula faz parte de um dos níveis de planeamento e, na minha opinião, 

desempenha um papel vital para que o ano letivo se desenrole de forma 

organizada. É através do plano de aula que o professor consegue organizar e 

dinamizar as aulas, é um guião da aula, que apesar de estar discriminado todos 

os pormenores da aula, este pode sofrer alterações pelas mais diversas causas. 

Estas alterações terão de ser ajustadas de uma forma simplificada e rápida, este 

fator está dependente da capacidade de reação e de ajustamento por parte do 

professor.  
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Segundo Bento (2006, p. 101), o plano de aula é “(…) o verdadeiro ponto de 

convergência do pensamento e da acção do professor” uma vez que é nele que 

encontramos toda a ação que irá ser desenvolvida pelo professor e todos os 

pormenores detalhados acerca da colocação em prática do plano. “Cada aula 

fornece um contributo totalmente específico apenas a ela pertencente, para a 

solução das tarefas de uma unidade temática, do programa anual, e ao programa 

de toda a escolaridade. Tem que assumir sempre uma função concreta, na qual 

se reflitam, de forma proporcionada, as tarefas principais da unidade ou ciclo de 

ensino mais lato em que inclui” (Bento, 2006, p.102). 

Tendo em conta que a aula é o ponto fulcral de todo o processo de planificação, 

é extremamente importante que o primeiro ponto a ser trabalhado na elaboração 

do plano de aula seja(m) o(s) objetivo(s) da aula. A aula faz parte da UD e, como 

tal, o professor deve garantir que esta funcione de forma regular e organizada. 

Para que tudo isto seja possível, o docente deve dominar por completo a matéria 

a lecionar para que a sua abordagem perante a turma seja completamente eficaz 

e os alunos possam tirar partido desse momento de aprendizagem caso 

contrário, a situação vai dar lugar a dúvidas desnecessárias, tais como refere 

Bento et al. (1999, p.173) ao afirmar que, “um conhecimento da matéria 

inadequado ou superficial pode determinar que o professor não seja capaz de 

interpretar as respostas dos alunos.”. 

A definição de objetivos é também importante para os professores em início de 

carreira para que possa concretizar-se de forma correta o processo de EA “(…) 

uma decisão simples e imediata para o professor experiente – uma rotina de 

ensino, pode requerer uma decisão consciente para o iniciado, com os 

respectivos custos acrescidos em termos de tempo e pensamento para realizar 

as mesmas tarefas” (Januário, 1996, p. 73).  

“Percebi que ao ter planeado a minha aula, existem exercícios que posso 

aplicar de uma forma diferente, numa dinâmica diferente, que tentei organizar, 

mas que não pensava desse modo.” 

 (Excerto da reflexão, 28 de setembro de 2017)  
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A estrutura do plano de aula foi definida em conjunto no NE, sendo que a base 

da estrutura já estava definida anteriormente e apenas adaptei às minhas 

necessidades, de forma a tornar mais fácil o preenchimento. Na estrutura do 

plano de aula, estiveram presentes as categorias didáticas, para ser mais fácil 

identificar o que seria abordado naquela aula. Neste cabeçalho esteve presente 

tudo que era necessário identificar num plano de aula, principalmente os 

objetivos de cada categoria, na minha opinião a chave para o decorrer da aula 

(Figura 1). 

 

4.1.3. Realização do Ensino 

4.1.3.1. O controlo da turma e a gestão do tempo 

O controlo da turma sempre foi a principal preocupação nas aulas, com 

mais foco no primeiro período. Apesar de me inquietar por ser um 

ambiente diferente do qual estava habituada, procurei estabelecer 

regras, desde o início das aulas, de forma a criar rotinas e hábitos para 

uma melhor aprendizagem.  

“O dia foi bastante cansativo  e completo, três turmas, contudo a parte 

da manhã é tranquila, o mais complicado é a turma do 6º5,  com os 

Figura 1 – Cabeçalho do Plano de Aula 
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alunos sempre irrequietos, sendo necessário estar atenta a tudo. A 

turma é bastante complicada, pois tem um grupo de alunos que 

consegue destabilizar os outros. É uma turma que será um desafio ao 

longo do ano.” 

(Excerto da Reflexão, 22 de setembro de 2017) 

 

O controlo da turma revelou-se um ponto de extrema importância para 

o processo de EA. Uma turma controlada proporciona ao docente um 

melhor desempenho das suas funções. As regras e rotinas são as 

primeiras a ser ditadas na turma e segundo a idealização de Mendes 

(1998) refere que os professores mais eficazes no ensino são aqueles 

que impõem regras de forma a evitar os maus comportamentos, 

atuando sobre os potenciais problemas, no momento que ocorrem, não 

deixando evoluir. No caso da turma partilhada do 6º ano, podemos 

verificar através deste excerto da reflexão que desde o início do ano 

letivo foi notória a presença de alguns alunos que perturbavam o bom 

funcionamento da turma: 

“É uma turma muito irrequieta e dispersa com muita facilidade sendo 

necessário estar sempre a chamar à atenção, sendo que o foco do 

problema começava apenas num aluno, mas, contudo, alastrava -se 

aos restantes alunos. É necessário controlar o foco do problema para 

que não se torne um problema geral na turma. ” 

(Excerto da reflexão, 15 de setembro de 2017) 

Assim, que o controlo das turmas já não representa um problema no 

processo de EA, devemos voltar os nossos olhos para a gestão do 

tempo da aula pois é da responsabilidade do professor garantir a 

otimização do tempo de aula. “A qualidade e quantidade de 

experiências formativas oferecidas aos alunos são influenciadas pela 

forma como o tempo educativo é gerido pelo professor. A capacidade 
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de gestão da aula, aproveitando ao máximo o tempo-programa, 

minimizando os períodos academicamente não produtivos, 

maximizando as actividades dos alunos, integrando e ligando com 

fluidez os vários momentos e actividades da aula, são habilidades 

técnicas de ensino associadas a um ensino eficaz (…) Assim, a eficácia 

do ensino depende muito da capacidade do docente em transformar o 

tempo de aula em potenciador a aprendizagem, associando-se ainda 

outro factor: o estabelecimento pelo professor de rotinas de gestão, de 

regras e de expectativas de papéis para a atividade, desde os primeiros 

dias do ano escolar” (Januário, 1996, p. 107). 

Desde o início do ano letivo, como forma de rentabilizar o tempo 

disponível para a prática, foram implementadas algumas regras nas 

turmas: 

“Acrescentei também que é necessário chegarem a horas à aula, para 

começar dentro do tempo e não ter de estar sempre a parar a aula 

por causa dos alunos que chegam atrasados.  Salientei a importância 

da criação de rotinas e de hábitos, pois em todos os desportos estão 

presentes estes valores.” 

(Excerto da reflexão, 22 de setembro de 2017) 

 

As rotinas implementadas ao longo do ano letivo, foram de encontro às 

características de cada UD e do espaço utilizado. No caso da Ginástica 

ficou definido na primeira aula que cada grupo era responsável pela 

colocação dos colchões, assim como na parte final a sua arrumação. 

Já no caso do atletismo, os grupos tinham autonomia para que no início 

da aula fossem responsáveis pelo aquecimento da equipa, sempre com 

a supervisão do professor.  

O professor enquanto organizador da aula, tem de se preparar para 

todos os pormenores e rentabilizar o tempo ao máximo no momento da 
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aula, preparando a priori alguns aspetos importantes, como era o caso 

da organização dos grupos: 

“O facto de ter constituído os grupos de jogo em casa, ajudou 

bastante para conseguir perceber que os grupos estavam 

equilibrados. Senti que nesta primeira aula “perdi” um bocado de 

tempo na divisão dos alunos pelos campos e pelos grupos, mas que 

nas próximas aulas isso já não irá acontecer, pois irei manter os 

mesmos grupos sempre que se realizarem jogos 2x2.  Esta decisão de 

manter os grupos foi com base na observação dos jogos durante a 

aula, mas que com o passar das aulas pode ser alterado.  É 

importante eu planear bem qual a tarefa que irei atribuir ao aluno que 

ficar fora do jogo, de modo a que não se torne aborrecido e seja 

motivador.”    

(Excerto da reflexão, 04 de outubro de 2017) 

 

4.1.3.2. Instrução – Um meio para otimizar a aprendizagem 

Rosado e Mesquita (2009, p.73) referem que “A instrução refere-se a 

comportamentos de ensino que fazem parte do reportório do professor para 

transmitir informação directamente relacionada com os objetivos e os conteúdos 

do ensino”. A instrução é a ferramenta principal, na minha opinião, na construção 

do ensino. É através dela que o professor transmite a informação aos alunos, 

que deve ser efetuada de forma simplificada e relevante para que se 

desenvolvam e evoluam ao longo das aulas. Toda a informação que 

pretendemos transmitir aos alunos, deve ser cuidada e filtrada, transmitida com 

clareza e o mais simplificada possível. 

No início do ano letivo, estiveram presentes alguns erros que me ajudaram a 

evoluir enquanto profissional ao longo do ano, apesar de existirem alguns erros 

que ainda foram cometidos ao longo do ano, como refere o seguinte excerto da 

reflexão: 
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“Ao longo da explicação dos exercícios senti que me faltou explicar alguns 

pormenores que são essenciais para a realização do exercício, como por 

exemplo referir o número de toques que tinham de realizar antes de devolver a 

bola para a equipa adversária. É um aspeto que tenho de tomar atenção para 

que na próxima aula não ocorra problemas e que estejam todos a realizar o 

mesmo. Não posso descuidar-me nestes aspetos porque são essenciais para 

que a aula decorra sem problemas.” 

(Excerto da reflexão, dia 27 de setembro de 2017) 

 

De forma a otimizar a instrução, os professores devem eliminar todos os 

estímulos exteriores que vão interferir na transmissão: o posicionamento do 

professor em relação aos alunos de forma a que estejam sempre no seu campo 

de visão, perto do professor e de costas para eventuais distrações (Rink, 1993). 

Existem outros estímulos a que o professor deve estar atento com os seus 

alunos: o material que têm nas mãos no momento que o professor está a instruir, 

por exemplo uma bola ou raquete na mão vai criar distração aos alunos, neste 

caso o material ficar debaixo do braço ou junto dos pés. Mesmo que o professor 

já domine o momento de instrução existem sempre pormenores que deve ter em 

consideração. As aulas no exterior são propícias a estímulos que irão influenciar 

a concentração dos alunos, como é o caso do posicionamento dos alunos no 

exterior em relação ao sol. É importante que seja o professor a ficar de frente 

para sol, para que os alunos estejam focados no que se está a transmitir e não 

no incómodo do sol. Esta foi uma preocupação que esteve presente nas minhas 

aulas no exterior.  

O posicionamento do professor em relação à turma é outro fator importante para 

a eficiência da instrução. Este deve atender a três aspetos essenciais: nunca 

perder o contacto visual com os alunos, colocar-se num espaço estratégico para 

o efeito; movimentar-se de forma a observar melhor o desempenho de algum 

aluno ou grupo de trabalho; a forma como o professor está disposto no espaço 

influencia a performance dos alunos (Rink, 1993).  
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A capacidade de transmissão de informação é um dos alicerces mais 

importantes que um professor deve possuir para alcançar um ensino eficaz. 

Rosado e Mesquita (2009, p. 71) referem que “(…) podemos assumir que os 

processos de comunicação envolvem a transferência e a compreensão de 

significados entre pessoas, apresentando a comunicação diversas funções: 

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

comportamento dos atletas), motivação (ex.: apresentação de objetivos) e 

expressão emocional (ex.: expressão de satisfação). Sendo múltiplos os 

propósitos da comunicação na relação estabelecida entre os “actores” do 

processo de ensino-aprendizagem, a instrução referenciada aos conteúdos 

surge como o motivo primeiro da sua utilização”.  

A instrução sempre foi uma das minhas maiores preocupações durante as aulas, 

mas com mais ênfase no início do 1º período. As primeiras aulas foram aquelas 

onde me sentia mais insegura na transmissão de informação para os alunos, 

sendo necessário preparar-me mais e pesquisar mais sobre certas modalidades 

onde não me sentia tão à vontade.  

“Sinto que existem momentos em que não consigo explicar-me aos alunos o 

que pretendo, o que causa confusão e a não compreensão por parte deles. 

Devo começar a ser mais direta e precisa, realizar trabalho de casa antes da 

aula e preparar ainda melhor os tópicos que quero abordar.” 

(Excerto da reflexão, 06 de outubro de 2017) 

  

Ligada à instrução encontra-se a demonstração, uma das estratégias 

instrucionais. A demonstração, segundo Rink (1993), quando utilizada em 

conjunto com a instrução, fornece ao aluno duas fontes de informação para 

ajudar a perceção dos alunos face à informação transmitida.  Esta é uma das 

formas mais facilitadoras de entender a instrução. 

Na demonstração é importante ter alguns aspetos em consideração, como é o 

caso do exemplo que vai realizar a demonstração, se é o professor ou um aluno. 
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Quem vai demonstrar deve executar o exercício corretamente. No meu caso, 

sempre utilizei um aluno como exemplo, um aluno que considerava ter mais 

capacidades na modalidade em questão. Desta forma sentia-me mais segura, 

pois não me colocava numa situação comprometedora caso o exercício fosse 

mal-executado.  

Um professor deve ter sempre em atenção a sua escolha, por causa do impacto 

que pode causar no aluno que o realiza e nos que estão a observar. Ao longo da 

demonstração, enquanto é o aluno a exemplificar, o professor está disponível 

para ficar com um campo de visão de todos os alunos e explicar com mais 

detalhe todos os pormenores, o que não seria possível se a demonstração fosse 

realizada pelo professor.   

Esta estratégia instrucional da demonstração, segundo o pensamento de 

Januário (1996, p. 114) “(…) muito do que se passa na sala de aula depende da 

forma como o professor apresenta a informação aos alunos. Acreditamos que no 

ensino ( e especialmente em Educação Física) também há lugar para a máxima: 

«mais vale uma imagem que mil palavras”. 

Relativamente ao Feedback pedagógico, para Januário (1996, pp. 116) “ o 

feedback é definido pelo comportamento do ensino que consiste  na reação do 

professor ( em geral verbal, mas podendo ser também não verbal) à prestação 

académica do aluno, intervindo  no processo de aprendizagem  com a função de 

avaliar a prestação, de a descrever, de a prescrever ou de interrogar o aluno 

sobre o que fez ou como fez. Este acompanhamento das atividades dos alunos, 

não deixando acumular erros, destacando as formas corretas de actuação, 

reforçando as aprendizagens e alertando-os para alguns pormenores das tarefas 

propostas é um factor de indiscutível importância para a realização dos objetivos 

pedagógicos. Após a apresentação da tarefa, a prática do aluno pressupõe 

acompanhamento e correção por parte do professor com vista a uma maior 

eficácia da aprendizagem. É este o significado pedagógico do feedback, pois 

uma prática não convenientemente supervisionada origina aprendizagens 

erradas”. 
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 O Feedback tem bastante importância em todo o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Tem como objetivo ser informativo e apresentar uma 

grande variedade de informação de forma a que os alunos consigam evoluir e 

melhorarem as suas habilidades e execução das tarefas propostas. 

“Nesta parte é importante que esteja sempre presente alguém que lhes mostre 

confiança na realização do salto, a ajuda é essencial e com isso tentei estar 

sempre lá a ajudar, principalmente com os alunos que mostravam mais receios. 

Nesta fase é importante estar presente o Feedback, pois os alunos criam mais 

confiança neles próprios e percebem, além dos erros, a forma de os superar.” 

(Excerto da Reflexão, dia 23 e 24 de janeiro de 2018)  

 

Outro aspeto central à transmissão de feedback adequado e pertinente é a 

identificação dos problemas. Tal como referem Mesquita e Graça (2009, p. 83), 

“uma das maiores lacunas na qualificação do feedback situa-se na dificuldade 

de os agentes de ensino diagnosticarem as insuficientes dos praticantes, não 

raramente derivada da falta de domínio do conteúdo”. Na minha experiência 

profissional passei por esta dificuldade, pelo que tive que aprofundar o meu 

conhecimento, principalmente na modalidade de Ginástica, na qual tinha muitas 

lacunas. 

 

4.1.3.3. O Trabalho de Coadjuvância no 2º ano  

No início do ano letivo a PC referiu que os professores do departamento de EF 

realizavam um trabalho de coadjuvância com as escolas primárias do 

agrupamento. Foi uma novidade para mim pois não estava à espera desta 

participação na comunidade escolar. O trabalho de coadjuvância com as escolas 

primárias, é realizado uma vez por semana com o auxílio do professor titular da 

turma. Esta foi uma oportunidade única, mais uma aula em que alarguei os meus 

horizontes nas diferentes matérias de ensino e numa faixa etária diferente. 
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Uma realidade de ensino completamente diferente do que me foi apresentado 

no início do ano, a diferença de idades da TP para a turma de 2º ano é de cerca 

de 4 anos, uma grande diferença nas atitudes e nos comportamentos que 

apresentam na aula. O primeiro contacto com os alunos foi muito diferente do 

que estava à espera, pela positiva. Apesar da idade a forma como chegaram e 

comportaram-se perante “as professoras novas” foi tranquila e calma, 

comportamento este devido à presença da professora titular da turma, que ao 

longo das aulas esteve sempre presente e participativa.  O papel da Professora 

Titular foi essencial numa fase inicial, concretamente na ajuda da organização 

dos alunos por grupo e no controlo dos comportamentos. Relativamente a outros 

testemunhos que obtive destas aulas foi de que os professores titulares se 

desinteressavam por estas aulas e não apoiavam os professores, no meu caso 

foi precisamente o contrário.  

A predisposição destes alunos para trabalharem nas aulas era completamente 

diferente dos do 2º ciclo. Esta aula de expressão físico-motora para eles era uma 

“fuga” da rotina que tinham dentro da sala de aulas, daí a motivação e interesse 

que apresentavam todas as aulas. Durante o ano letivo foram desenvolvidas 

diferentes habilidades motoras: equilíbrio, coordenação óculo-manual e óculo-

pedal, lançamentos. Foram igualmente abordados diferentes jogos pré-

desportivos e coletivos, adaptados ao espaço e à turma.  

“Penso que com este tipo de trabalho em circuito com este ciclo de ensino é a 

melhor forma de terem uma maior experiência e contacto com diferentes 

modalidades e conteúdos. Para mim nestas idades é importante que passem 

por uma grande diversificação de experiências, tenham contacto com 

diferentes materiais e desenvolvam o trabalho de grupo.  

No final da aula a professora do 2º ano referiu que estávamos a realizar um 

trabalho excecional com os alunos, completamente diferente do que observava 

com as outras turmas, em que realizavam todos a mesma tarefa e por vezes 

existiam tempos de espera. Salientou que esta forma de trabalho era mais 

rentável e os alunos tiravam maior rendimento do tempo de aula.”   
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(Excerto da Reflexão, dia 26 de outubro de 2017) 

 

Todo o ano letivo foi de preparação para as provas de aferição de Expressão 

físico-motora que os alunos iam realizar. A evolução dos alunos da turma foi 

notória e significativa, o que inicialmente não esperava, por dois motivos: grande 

número de alunos e o tempo reduzido de aula. Apesar destes fatores, o empenho 

e dedicação da turma nesta aula influenciou o seu desenvolvimento. Na prova 

de aferição, todos os alunos conseguiram notas positivas e no geral não tiveram 

dificuldades na execução das tarefas propostas.   
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4.2. Os Desafios no Ensino da Responsabilidade Pessoal e 

Social dos alunos no contexto das aulas de Educação Física 

de uma turma do 6º ano de escolaridade 

 

4.2.1. Resumo 

O presente estudo teve como objetivo central melhorar o padrão comportamental 

dos alunos de uma turma do 6º ano de escolaridade ao nível do respeito e da 

responsabilidade no contexto da aula de Educação Física. Em termos 

específicos, o estudo centrou-se na captação da perceção dos alunos 

relativamente à disrupção escolar em três dimensões: distração transgressão, 

agressão aos colegas e agressão à autoridade escolar; na caracterização do 

comportamento dos alunos na escola e no desenvolvimento da responsabilidade 

pessoal e social nos alunos em geral e no grupo de alunos identificados como 

problemáticos. Participaram no estudo 29 alunos, 13 do sexo masculino e 16 do 

sexo feminino, de um 6º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre 

os 12 e os 15 anos de idade. Durante as aulas foi introduzido o Modelo de 

Responsabilidade Pessoal e Social, adaptado à turma e às condições de ensino. 

A recolha de dados foi realizada através de três questionários (Escala de 

Disrupção Escolar Processada – F. H. Veiga; Caracterização do Comportamento 

– Lopes; Avaliação de Desenvolvimento de Responsabilidade Pessoal e Social 

– Li, Wright, Rukovino &Pickering), em dois momentos, um momento inicial antes 

da aplicação do modelo de responsabilidade pessoal e social e no final da 

aplicação do modelo. Os dados dos questionários foram analisados com recurso 

a medidas descritivas básicas (média, desvio padrão, valores mínimos e 

máximos) e ainda a testes não paramétricos para amostras relacionada e Man-

Witney para medidas independentes. Os dados evidenciaram que a utilização de 

estratégias do modelo teve resultados positivos, tanto na turma em geral, como 

no grupo de alunos mais problemáticos. As perceções dos alunos evidenciaram 

que estes melhoraram nos diferentes objetivos (disrupção escolar, 

caracterização do comportamento e níveis de responsabilidade). 
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4.2.2. Introdução 

Os desafios que se colocam ao professor são múltiplos e de natureza distinta. 

Há, por exemplo, alunos que apresentam comportamentos e atitudes 

inapropriadas, que perturbam o funcionamento das aulas e o processo de ensino 

e aprendizagem. Presentemente, estes comportamentos estão cada vez mais 

presentes no ambiente escolar e em contexto sala de aula, sendo necessário 

combatê-los e corrigi-los de uma forma responsável. Os professores admitem 

este problema como um dos aspetos mais difíceis e perturbadores. Existem 

diversas investigações (Wods, 1990, Fontana, 1991; Charlton & David 1993; 

Gomez, Miir & Serrats, 1993; Borg &Riding, 1991; Boyle et al, 1995) sobre estes 

problemas de comportamento em sala de aula, de forma a procurar explicações 

para os problemas apresentados. 

Picado (2009, p. 2) refere que “As abordagens tradicionais de problemas de 

comportamento tendiam a isolar o aluno perturbador e posteriormente procurar 

uma explicação global e enquadrada em termos de problemas e emocionai, 

problemas da personalidade ou um qualquer tipo de patologia do foro 

psiquiátrico”. Estas abordagens foram criticadas e cada vez mais as perspetivas 

dos alunos são levadas em consideração para a obtenção de uma prática mais 

pedagógica. Ao longo dos tempos, foram estudados diferentes modelos para os 

diferentes níveis de ensino, através de novas metodologias e estratégias para 

uma prática mais direcionada para os alunos. O ensino nestas novas 

metodologias, deixa de ser um ensino direto em que o professor é o centro do 

ensino e apenas interessa transmitir a matéria, e inclui o aluno na transmissão 

de matéria. Os alunos têm um papel ativo na sala de aula e intervêm mais na 

matéria de ensino.  

A turma do 6º ano de escolaridade, era uma turma que apresentava bastantes 

comportamentos erráticos e problemáticos, entre os alunos e para com os outros 

(auxiliares, professores). Um dos fatores que promoveu o desenvolvimento de 

um estudo com a turma, foi a continuidade do trabalho realizado no ano anterior 

com os EE. Esta era uma turma que precisava de diferentes estímulos e 

incentivos nas aulas, independentemente da natureza da aula. Deste modo, a 
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necessidade de recorrer a diferentes modelos de ensino e estratégias que 

contribuíssem para a integração e aceitação de todos os alunos no grupo turma.  

Neste contexto, o recurso ao Modelo de Responsabilidade Social e Pessoal 

(Hellison, 2003) foi utilizado na procura de encontrar uma forma de trabalhar com 

todos os alunos, em especial com o grupo de alunos. Assim o recurso a este 

modelo visou ajudar a promover o desenvolvimento dos alunos, ensinando-os a 

serem responsáveis pela forma como se comportam e agem e, também, pelo 

modo como tratam e se relacionam com as outras pessoas.  

 

4.2.3. Enquadramento Teórico 

O Dicionário de Língua Portuguesa atribui ao significado de indisciplina a 

ausência de disciplina; ação ou declaração oposta às regras ou aos preconceitos 

estipulados. A indisciplina em EF e nas aulas em geral conhecida em linguagem 

pedagógica como “comportamento inapropriado” tem sido objeto de estudo por 

vários autores. Contudo, apesar das observações levadas a cabo, 

independentemente de serem experientes ou inexperientes. continua a ser uma 

das preocupações dos professores, pois este é um dos principais problemas com 

que nos deparamos diariamente em contexto escolar. É importante que os 

conflitos escolares sejam entendidos numa perspetiva abrangente, e que a 

indisciplina seja analisada não só pelas ações destes jovens na escola, como 

também na sociedade. 

Segundo Brito (1989), a literatura distingue os comportamentos inapropriados 

em dois grupos: comportamentos fora-da-tarefa, sem grande gravidade que não 

perturbam as atividades, e comportamentos desviantes, em que os alunos 

exibem comportamentos antissociais e perturbadores das atividades. Todavia, 

os modelos de ensino podem vir a apaziguar esta dificuldade, que muitas vezes 

surge, de conseguir bons resultados escolares. 

Metzler (2000) afirma que os modelos de ensino são baseados em teorias de 

aprendizagem e de ensino, que integram o planeamento, a implementação e a 
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avaliação. O docente estabelece um plano com objetivos e regras; 

posteriormente implementa o seu plano em contexto de aula e, por fim, avalia os 

resultados daquilo que planeou quando procede à avaliação teórica ou prática 

da sua disciplina. Assim, os modelos de ensino situam-se entre um modelo de 

instrução direta, “por centrar no professor a tomada de praticamente todas as 

decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente a 

prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem” 

(Mesquita & Graça, 2011, p.48) e os modelos de ensino indiretos, onde “a 

matéria de ensino exige um tratamento didático, materializado na manipulação 

da complexidade das situações de aprendizagem (aumento ou diminuição) e na 

estruturação do desenvolvimento do trabalho do aluno” (Mesquita & Graça, 

2011, p.51). 

Entre vários programas que visam desenvolver os jovens utilizando o desporto, 

destaca-se o Modelo de Responsabilidade Pessoal e Social que foi definido por 

Donald Hellison (2011) e tem como base os comportamentos de 

responsabilidade que devem ser ensinados de forma a ajudar crianças e 

adolescentes a adaptarem-se às diferentes mudanças na vida, tornando-os 

adultos saudáveis e responsáveis em qualquer situação. O seu objetivo principal 

debruça-se em promover o desenvolvimento das crianças e jovens ajudando-os 

a serem responsáveis não só na forma como agem e se comportam 

(responsabilidade pessoal), mas também no relacionamento com as outras 

pessoas (responsabilidade social). Um dos meios para a implementação deste 

modelo é a prática desportiva. Aqui dá-se prioridade ao ensino destes 

comportamentos pré-definidos de responsabilidade pessoal e social, sendo que 

estas competências devem ser transferidas diariamente não só no contexto da 

atividade física, como também no contexto familiar e escolar.  

De forma a organizar os objetivos a que se tinha proposto, Hellison definiu quatro 

níveis de responsabilidade. Esta proposta inicial com o tempo foi sofrendo 

alterações devido às suas experiências, e também devido às experiências de 

outros investigadores que foram utilizando este modelo e adaptando-o às suas 

realidades. Numa última versão, o modelo apresenta cinco níveis de 
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responsabilidade. Às crianças e aos jovens são propostas metas com diferentes 

objetivos que irão possibilitar a superação das suas dificuldades em cada nível.  

No primeiro nível de responsabilidade, está presente a componente do respeito 

pelos direitos e sentimentos dos outros, onde se promove o autocontrolo, o 

direito à resolução pacífica dos conflitos e o direito a estar incluído na 

participação de conflitos. Neste nível, a criança é estimulada a refletir sobre o 

seu próprio comportamento e a saber como reagir emocionalmente. 

No segundo nível, está presente a participação e esforço. Procura-se trabalhar 

a auto motivação, passando de motivações extrínsecas para intrínsecas, assim 

como explorar o esforço e a participação em novas tarefas desafiantes que os 

leve a querer vencer o desafio, em vez de querer desistir. 

Identificada como componente no terceiro nível encontramos a autonomia. São 

realizados vários trabalhos autónomos, com vista à obtenção de progressos nos 

objetivos definidos e ainda trabalhar a resistência em relação à pressão dos seus 

colegas. O trabalho autónomo exige a aceitação do erro como uma ocorrência 

natural do processo.  

No quarto nível, está presente a componente da liderança e ajuda aos outros. 

Neste nível é importante avaliar a competência de cada um para liderar, mas 

também a competência de cada um para ser liderado e ajudado. A diferenciação 

de papéis deve ser utilizada, pois é necessário haver atenção, compaixão, 

sensibilidade e compreensão por parte dos adolescentes. 

O último nível é o da transferência. Considerado como o mais difícil de atingir e 

de avaliar, é neste componente que tentam aplicar as ideias que foram 

trabalhadas noutras áreas da vida e noutros ambientes que não apenas o 

ambiente das aulas.  

No quadro 2 podem observar-se as diversas alterações efetuadas ao projeto 

inicial de Hellison (1978). 
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Quadro 2 – Diferentes versões das componentes dos níveis propostos por Hellison 

Fonte: Hellison, 1978, 1985; Marín, 2007; Masser, 2004; William & Hellison, 1992 

Nos primeiros trabalhos realizados em Portugal (Regueiras, 2006; Correia, 2007) 

foram adotadas as seguintes denominações para cada nível de 

Responsabilidade: Respeito pelos direitos e sentimentos dos outros; 

Participação e Esforço; Autonomia; Liderança e ajuda aos outros; Fora do 

Ginásio. Contudo nos últimos trabalhos publicados, o nível 5 é designado por 

“Transferência” (Corte-Real, 2011; Nogueira, 2011). 

O trabalho desenvolvido por Regueiras (2006) teve como base as metodologias 

do Modelo de Responsabilidade Pessoal e Social, no contexto de aula de EF. 

Os resultados obtidos verificaram que existem melhorias ao nível da 

responsabilidade por parte dos estudantes que tinham comportamentos 

impróprios ao longo do tempo e que apresentavam risco de insucesso e de 

abandono escolar. 
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No início, existia a ideia de que os níveis deviam ser seguidos por ordem, não 

podendo ser ultrapassados níveis que não fossem consolidados. Contudo, quer 

Hellison, quer outros autores, perceberam que não poderia existir esta 

obrigatoriedade. Os alunos não progridem da mesma forma, o que dá lugar a 

avanços e recuos em determinados níveis, dependendo das suas características 

e personalidades (Escartí, et al., 2005; Hellison, 2003). Apesar da ordenação dos 

níveis pode existir recuos e avanços, de acordo com as características do grupo 

alvo.  

 

4.2.4.  Objetivos 

 

• Geral 

Melhorar o padrão comportamental de alunos de uma turma do 6º ano de 

escolaridade ao nível do respeito e da responsabilidade no contexto da aula de 

Educação Física.  

• Específicos 

Captação da perceção dos alunos relativamente à disrupção escolar em três 

dimensões: distração transgressão, agressão aos colegas e agressão à 

autoridade escolar; na caracterização do comportamento dos alunos na escola 

e no desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social nos alunos em geral 

e no grupo de alunos identificados como problemáticos 

 

4.2.5.  Metodologia  

4.2.5.1. Participantes 

Participaram no estudo os alunos de uma turma do 6º ano de escolaridade, 

constituída por 29 alunos (13 rapazes e 16 raparigas). As idades da turma estão 
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compreendidas entre os 12 e os 15 anos (25 alunos com 12 anos, 3 alunos com 

13 anos e 1 aluna com 15 anos). O desempenho dos alunos da turma, quer a 

nível motor, comportamental e de atitudes era bastante heterogéneo. 

Relativamente à prática desportiva, 66% (n=19) dos alunos praticam algum tipo 

de modalidade desportiva fora do contexto escolar, enquanto os restantes 34% 

(n=10) apenas praticam atividade desportiva na escola.  

Através do quadro 3, podemos verificar que os alunos praticavam 

maioritariamente desporto duas vezes por semana (37%), existindo apenas 3 

alunos (16%) que apenas praticam uma vez por semana. 

Quadro 3 – Nível prática desportiva 

Prática desportiva – Frequência n % 

1x semana 3 16% 

2x semana 7 37% 

3x semana 4 21% 

4x semana 5 26% 

Total 19 100% 

 

Quando questionados se praticavam uma modalidade federada, a maioria, 13 

atletas (68%) encontram-se federados nos clubes onde praticam as respetivas 

modalidades. Na amostra existe uma grande variedade nas modalidades 

praticadas pelos atletas, sendo a dança com maior participação, 37% (n=7) e 

com apenas um atleta nas modalidades de viet vo dao, ballet e voleibol. 

Na turma existia um grupo de seis alunos que apresentam comportamentos e 

reações incorretas para com os colegas e professores (adiante designado de 

grupo alvo). Estes comportamentos inadequados e sistemáticos, influenciavam 

negativamente o funcionamento da aula, levando outros alunos a querer adotar 

o mesmo tipo de comportamento.   
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No contexto das aulas de Educação Física, os alunos identificados como 

problemáticos são DM, GC, IV, RM, RC e SR. Este foi o grupo identificado como 

sendo o principal alvo das estratégias de responsabilização, embora os restantes 

alunos da turma também estivessem envolvidos no processo. Todos 

participaram no estudo e as estratégias adotadas foram transversais, embora os 

alunos identificados tenham sido alvo de um acompanhamento mais próximo. 

 

Contexto do estudo 

Esta turma já tinha sido acompanhada pelos EE o ano passado, tendo sido 

objeto de intervenção com algumas estratégias com vista a responsabilizar os 

alunos e a melhorar o seu comportamento. O Modelo utilizado foi o da 

Responsabilidade Social e Pessoal (Hellison, 2003). O objetivo era ajudar a 

promover o desenvolvimento dos alunos, ensinando-os a serem responsáveis 

pela forma como se comportam e agem, e também pelo modo como tratam e se 

relacionam com as outras pessoas. Estes deviam ser responsáveis pelo seu 

comportamento e pelo comportamento do grupo. Segundo os testemunhos da 

PC, dos EE e dos professores da turma, no ano letivo anterior a aplicação de 

estratégias, inerentes a este modelo de ensino, revelou-se profícua com 

resultados bastante positivos especialmente nas aulas de EF e pontualmente 

nas outras aulas. A informação que ficou é que houve uma evolução positiva no 

autocontrolo dos comportamentos de alguns alunos sinalizados. Todavia, no 

início deste ano letivo foi notória a regressão dos alunos relativamente ao padrão 

comportamental ao nível da responsabilidade. Este fator foi referido pela 

generalidade dos professores nas reuniões de conselho de turma (reunião inicial 

a meio do 1º período e reunião de avaliação no final do 1º período), com especial 

relevância para as disciplinas práticas e quando estas exigem um trabalho 

autónomo e à interação entre os alunos, como é o caso da disciplina de EF.  
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Desenho do Estudo 

Ao longo do estudo foram utilizadas estratégias do Modelo de Educação 

Desportiva (MED) como auxílio nas aulas. Este modelo apresenta três diferenças 

fundamentais relativamente ao desporto fora da escola, nos clubes, em primeiro 

lugar a inclusão, seja na construção de equipas (intra ou inter-equipas), assim 

como na natureza de competição. Outra caraterística presente é a adaptação do 

jogo, existindo jogos reduzidos, equipas pequenas e diversificação de materiais, 

além do mais todos os alunos desempenham diferentes funções durante a aula 

(jogador, treinador, árbitro, capitão, etc.). 

Este modelo foi introduzido nos 2º e 3º períodos na turma de uma forma 

adaptada, sofrendo algumas alterações ao longo do período, tais como, a troca 

de alguns alunos de grupo, devido a existir uma grande diferença nas 

capacidades motoras dentro do grupo. Os exercícios e os jogos foram adaptados 

ao modelo, de forma a ir ao encontro dos objetivos propostos inicialmente. 

A implementação do modelo decorreu entre fevereiro e maio. As modalidades 

abordadas durante o período de estudo (4 meses) foram o atletismo (7 aulas de 

90’); a ginástica acrobática (5 aulas de 45’); o futebol (6 aulas de 45’) e o Tag 

Rugby (3 aulas de 90’)  

Os grupos de trabalho foram organizados pela PE e pela PC, distribuindo os 

alunos do grupo alvo em diferentes equipas. Nas aulas de Tag Rugby e Futebol, 

os alunos estavam organizados em 2 equipas de 7, uma de 8 e uma de 10 

elementos.  

No atletismo, a escolha dos grupos de trabalho foi formada pelas professoras de 

acordo com as características dos alunos, à semelhança das outras 

modalidades. Nas aulas de Ginástica acrobática, a constituição dos grupos de 

trabalho teve em conta as preferências dos alunos, o respeito as características 

morfológicas dos mesmos de forma a potenciar um trabalho equilibrado. Ao 

longo do processo houve algumas alterações pontuais.  
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Em cada uma das sessões houve preocupação de criar de um clima que 

proporcionasse o desenvolvimento de valores relativos ao bem-estar pessoal e 

ao bem-estar social nos alunos, implicando, de forma crescente, a capacidade 

de responsabilização pessoal e social dos mesmos, através da implementação 

de competências nas áreas seguintes: respeito pelos direitos e sentimentos dos 

outros, esforço pessoal, autonomia e atenção e ajuda aos outros. 

Através da interação professor/aluno, pretendeu estimular-se competências de 

autocontrolo, de resolução pacífica de problemas, de trabalhar em grupo e 

individualmente de forma persistente resistindo à pressão exterior para o 

absentismo e encontrando a auto motivação em si mesmos. 

Para a adoção/aplicação de atividades/jogos e questionários que potenciaram a 

consciencialização do problema por parte dos alunos e possível melhoria da 

responsabilidade e do comportamento dos alunos, foi solicitada ajuda de 

professores especialistas nesta temática e utilizada bibliografia associada. 

Para além das aulas de Educação Física, utilizou-se as aulas de Educação para 

a Cidadania (EC) para a realização dos questionários. Nestas aulas estava 

presente a Diretora de Turma, a professora estagiária e a PC. 

 

 

4.2.5.2. Instrumentos  

Questionários 

• Escala da Disrupção Escolar Professada (EDEP) – Auto descritivo 

(Anexo 3) 

Os transtornos disruptivos são determinados por comportamentos de 

transgressão de regras, comportamentos que se afastam do funcionamento 

normal, que provocam incômodo nos outros, gerando impacto no ambiente 

social. Para a avaliação do comportamento disruptivo escolar foi utilizada a 
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Escala de Disrupção Professada (EDEP), elaborada por F. H. Veiga em 1991 

(Veiga, 1995, 2001).  

Este é um questionário auto descritivo e contém um determinado número de 

itens que abordam três dimensões específicas da disrupção escolar: a Distração 

Transgressão, a Agressão aos Colegas e a Agressão à Autoridade Escolar. 

Estas três dimensões específicas referidas anteriormente constituem três 

fatores: 

- Fator I – Distração Transgressão, engloba os itens 4, 8, 9, 12, 13 e 14, faz 

referência a esquecimentos e distrações que traduzem indiferença pela escola, 

pelas aulas e pelo absentismo. 

- Fator II – Agressão aos Colegas, engloba os itens 1, 2, 3, 15 e 16. 

- Fator III – Agressão à Autoridade Escolar, inclui os itens 5, 6, 7, 10 e 11 e faz 

referência a comportamentos desafiadores como: ir drogado ou bêbado para a 

escola ou enfrentar fisicamente os professores. 

Da junção destes 3 fatores resulta o fator geral que aborda a Disrupção Global. 

Quanto maior for a pontuação obtida no teste, maior será o nível de disrupção 

em determinado aluno. As respostas são efetuadas numa escala de Likert de 6 

pontos, respeitando a regularidade dos comportamentos: completamente em 

desacordo (1 ponto), bastante em desacordo (2 pontos), mais em desacordo do 

que em acordo (3 pontos), mais de acordo do que em desacordo (4 pontos), 

bastante de acordo (5 pontos), completamente de acordo (6 pontos). Os itens 3 

e 12, por serem itens de não disrupção (itens inversos), obrigam à inversão da 

pontuação.  

  
 

• Caracterização do Comportamento (Auto) (Anexo 4) 

Este questionário ajudou a complementar a informação existente referente aos 

comportamentos dos alunos na escola. Foi elaborado com base na 
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caracterização dos problemas de comportamento de Lopes (2002) e inclui 26 

itens. 

- Os itens 1 a 7 constituem o fator I – Realização Escolar. 

- Os itens de 8 a 18 são englobados no fator II – Hostilidade. 

- Os níveis 19 a 21 incluem-se no fator III – Exigências do Papel de Aluno. 

- Os níveis 22 a 26 formam o fator IV – Isolamento Social. 

Os itens 19, 25 e 26 são itens de valor inverso obrigando à inversão da 

pontuação. 

Para o preenchimento do questionário foi pedido aos alunos que completassem 

a frase inicial de cada item de acordo com a que mais se identificavam e com a 

forma como se sentiam. As frases para completar a do questionário eram as 

seguintes: “Eu sou completamente diferente”, “Eu sou diferente”, “Eu sou assim” 

e “Eu sou exatamente assim”. A cada frase corresponde uma pontuação de 1 a 

4, sendo a pontuação 1 a que equivale a menor identificação possível por parte 

do aluno.  

 

• Avaliação de Desenvolvimento de responsabilidade Pessoal e Social 

(Anexo 5) 

O questionário de avaliação de Desenvolvimento de Responsabilidade Pessoal 

e Social (Li, Wright, Rukavina & Pickering, 2008) é analisado segundo dois 

fatores: a responsabilidade pessoal e a responsabilidade social. 

Os primeiros sete itens vão ao encontro da Responsabilidade Social; 

subdividimos em 2 níveis – “respeito”, que é o 1º nível do MRPS (1º,2º e 6º item) 

e “ajuda”, que é o 4º nível do MRPS. 
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Do 8º ao 14º item consideramos o fator Responsabilidade Pessoal, que também 

subdividimos em dois outros níveis – “esforço”, que é o 2º nível do MRPS 

(8º,9º,11º e 13º item) e “autonomia” (10º,12º e 14º item), que corresponde ao 3º 

nível do MRPS. 

As respostas aos itens do questionário variavam de “discordo totalmente” (1) até 

“concordo totalmente” (6).  

Os questionários, nos dois momentos (inicial e final), foram preenchidos sob a 

supervisão da EE e da DT, sendo as dúvidas esclarecidas antes e durante o 

preenchimento, reforçando-se sempre a ideia de que estes não “iam ser alvo de 

classificação” de nenhuma disciplina e de que a honestidade do preenchimento 

era fundamental.  

 

4.2.6. Procedimentos de análise  

Na análise dos dados recorreu-se a estatística descritiva básica, 

designadamente: média, desvio padrão, mínimo e máximo. Para as 

comparações entre os dois momentos de aplicação dos questionários (turma e 

grupo alvo) recorreu-se aos testes não paramétricos para amostras relacionadas 

e para a comparação entre a turma e o grupo alvo o teste não paramétrico Mann-

whitney. As análises estatísticas foram efetuadas com recurso ao programa 

estatístico S.P.S.S. (Statistical Package for the Social Sciences) para o Windows, 

versão 24.0. O nível de significância foi mantido a p≤0,10. 

 

4.2.7. Apresentação dos Resultados 

Objetivo 1 - Analisar a alteração da perceção dos alunos relativamente ao 

controlo dos transtornos disruptivos escolares em três dimensões: distração 

transgressão, agressão aos colegas e agressão à autoridade escolar 
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Toando como referência o facto de quanto maior for a pontuação obtida no 

questionário maior é o nível de perceção de disrupção do aluno, os dados 

(quadro 4) evidenciam que há um decréscimo dos valores de perceção da 

disrupção do 1º momento para o segundo momento, tanto na turma em geral 

como no grupo alvo. Não obstante esta baixa aparente o valor de p indica que 

as diferenças de perceção do 1º para o 2º momento não são estatisticamente 

significativas (p=,405 e p=,686, respetivamente)  

Quadro 4 - Análise Descritiva e inferencial da Turma e do grupo alvo do nível de disrupção  

 

Turma Grupo Alvo 

Quest. Inicial Quest. Final Quest. Inicial Quest. Final 

Média 30,10 28,55 36,00 34,50 

Desvio padrão 6,79 5,66 6,78 9,89 

p ,405 ,686 

 

Os dados do quadro 5 evidenciam que nos três domínios da Disrupção Escolar 

há um decréscimo dos valores do 1º momento para o 2º momento, na turma. 

Não obstante esta baixa perante o valor de p indica que as diferenças de 

perceção do 1º para o 2º momento não são estatisticamente significativas no 

domínio da distração transgressão e agressão ao colega (p=,405 e p=,258, 

respetivamente), enquanto que no domínio de agressão à autoridade escolar 

existe uma diferença de perceção do 1º para o 2º momento é estatisticamente 

significativa  para p≤0,10 (p=0,072). A diminuição indica-nos que os alunos 

inicialmente tinham uma perceção pessoal maior do que na fase final, admitindo 

que a disrupção escolar por parte dos alunos diminuiu.  
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Significativo para p≤0,10. 

 

Os dados (quadro 6) evidenciam que nos três domínios da Disrupção Escolar no 

grupo alvo há um decréscimo dos valores do 1º momento para o segundo 

momento, à exceção do domínio da agressão ao colega. Não obstante esta baixa 

aparente o valor de p indica que as diferenças de perceção do 1º para o 2º 

momento não são estatisticamente significativas no domínio da distração 

transgressão e na agressão à autoridade escolar. Contudo no domínio da 

agressão ao colega existe um aumento estatisticamente significativo, em que os 

alunos do grupo alvo têm uma maior perceção dos seus erros perante os 

colegas. Este grupo tem a perceção que não apresenta um comportamento 

correto perante os colegas. Apesar de nos outros domínios terem uma igual 

perceção, as diferenças não são significativas. 

 

Significativo para p≤0,10. 

Quadro 5 - Análise Descritiva e Inferencial da Turma nos três domínios da Disrupção Escolar 

Turma 
Distração 

Transgressão 

Agressão ao 

colega 

Agressão à 

autoridade escolar 

Média 13,72 13,17 10,59 10,03 5,79 5,34 

Desvio Padrão 4,13 3,91 2,56 2,09 1,68 0,72 

p 0,405 0,258 0,072* 

Grupo Alvo 
Distração 

Transgressão 

Agressão ao 

colega 

Agressão à 

autoridade escolar 

Média 3,06 2,89 2,17 2,31 1,37 1,17 

Desvio Padrão 1,62 2,05 1,26 1,45 1,03 0,53 

p ,223 ,028* ,570 

Quadro 6 - Análise Descritiva e Inferencial do Grupo Alvo nos três domínios da Disrupção Escolar 
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Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que ao analisar a 

alteração da perceção dos alunos da turma relativamente ao controlo dos 

transtornos disruptivos escolares não existiram diferenças significativamente 

estatísticas apesar de haver uma diminuição na perceção dos alunos, ou seja, 

os alunos não se identificarem perante os transtornos disruptivos escolares. Nos 

três domínios, apenas na perceção da turma no domínio da agressão à 

autoridade escolar é que existiram diferenças significativamente estatísticas. É 

possível afirmar que através da implementação de estratégias do modelo de 

responsabilidade pessoal e social, este domínio da agressão à autoridade 

escolar teve melhorias significativas na perceção dos alunos. 

Comparando com o grupo alvo é possível verificar que as diferenças 

significativas ocorreram no domínio da agressão ao colega, contudo esta 

diferença foi pela negativa, pois os alunos identificaram-se mais com os 

comportamentos apresentados neste domínio. 

 

Objetivo 2 - Analisar alteração da perceção dos alunos relativamente ao 

comportamento na escola e no contexto de aula. 

Toando como referência o facto de quanto menor for a pontuação obtida com 

este questionário menor é a identificação dos alunos perante o comportamento 

descrito no questionário. Os dados (quadro 7) evidenciam que há um decréscimo 

dos valores de perceção do comportamento do 1º momento para o segundo 

momento, em que os alunos se identificam menos com os comportamentos 

apresentados. Os alunos no questionário final começaram a ter uma menor 

identificação dos comportamentos apresentados no questionário, perante a sua 

perceção. Não obstante esta baixa aparente o valor de p indica que as diferenças 

de perceção do 1º para o 2º momento apenas são estatisticamente significativas 

na turma (p=,009). 
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Quadro 7 - Análise Descritiva e Inferencial ao nível da Caracterização de Comportamento 

Significativo para p≤0,05. 

 

Os dados (quadro 8) evidenciam que nos diferentes domínios do 

Comportamento há um decréscimo dos valores do 1º momento para o segundo 

momento, na turma. Não obstante esta baixa aparente o valor de p indica que 

as diferenças de perceção do 1º para o 2º momento não são estatisticamente 

significativas no domínio da realização escolar e exigências do papel de aluno 

(p=,228 e p=,182, respetivamente), apesar de haver uma diminuição da 

perceção dos comportamentos nesses domínios. No domínio da hostilidade e 

isolamento social existe uma diferença de perceção do 1º para o 2º momento 

que são estatisticamente significativos para p≤0,10 (p=0,056 e p=0,088). 

 
Quadro 8 - Análise Descritiva e Inferencial da Turma nos diferentes domínios do Comportamento 

 

Turma 

Realiza

ção 

Escolar 

Inicial 

Realiza

ção 

Escolar 

Final 

Hostilid

ade 

Inicial 

Hostilid

ade 

Final 

Exigên

cias do 

papel 

de 

aluno 

Inicial 

Exigên

cias do 

papel 

de 

aluno 

Final 

Isolame

nto 

Social 

Inicial 

Isolame

nto 

Social 

Final 

Média 13,1034 12,5862 16,0000 15,1724 6,8966 6,4483 10,6207 10,0690 

Erro 

Desvi

o 

2,69052 3,07661 5,95219 5,54249 ,93903 1,63851 1,67788 1,66757 

p 0,228 0,056* 0,182 0,088* 

 Turma  Grupo Alvo 

Quest. Inicial Quest. 
Final 

Quest. 
Inicial 

Quest. Final 

Média 46,62 44,28 46,00 45,83 

Desvio padrão 7,67 8,33 2,53 7,99 

p ,009* ,833 
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Significativo para p≤0,10. 

Os dados do quadro 9 mostram que existe um aumento dos valores de perceção 

dos alunos no domínio da realização escolar e nas exigências do papel de aluno 

do 1º momento para o 2º momento. Os alunos identificam-se mais com os 

comportamentos descritos, existindo um aumento significativamente estatístico 

(p=,039 e p=0,94, respetivamente). 

Quadro 9 - Análise Descritiva e Inferencial do Grupo Alvo nos diferentes domínios do comportamento 

Grupo 
Alvo 

Realiza

ção 

Escolar 

Inicial 

Realiza

ção 

Escolar 

Final 

Hostilid

ade 

Inicial 

Hostilid

ade 

Final 

Exigên

cias do 

papel 

de 

aluno 

Inicial 

Exigên

cias do 

papel 

de 

aluno 

Final 

Isolame

nto 

Social 

Inicial 

Isolame

nto 

Social 

Final 

Média 15,3333 15,6667 25,6667 25,0000 7,5000 8,6667 9,3333 8,6667 

Erro 

Desvi

o  

3,20416 3,26599 6,28225 3,40588 1,04881 1,03280 1,63299 1,75119 

p ,039* ,114 ,094* ,351 

Significativo para p≤0,10. 

Ao analisar a alteração da perceção dos alunos da turma relativamente ao 

comportamento na escola e no contexto de aula verificamos que existiram 

melhorias significativamente estatísticas na perceção da turma, enquanto que no 

grupo alvo não existiram melhorias significativamente estatísticas na perceção 

dos alunos, apesar de no questionário final estes começarem a identificarem-se 

menos com os comportamentos apresentados.  

Comparando a turma com o grupo alvo podemos verificar que do 1º para o 2º 

momento, é possível verificar que na turma estas diferenças significativas vão 

de encontro à perceção de uma menor identificação dos comportamentos no 

domínio da hostilidade e isolamento social. Enquanto que no grupo alvo 

acontece o contrário, pois esta diferença significativa vai ao encontro de uma 

maior identificação de comportamento dos alunos no domínio da realização 

escolar e nas exigências do papel de aluno. O grupo alvo, no 2º momento 
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apresentou uma melhor perceção dos seus comportamentos indo ao encontro 

dos comportamentos demonstrados. 

 

Objetivo 3 - Analisar alteração da perceção dos alunos relativamente aos níveis 

de responsabilidade pessoal e social. 

No questionário de Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social, foi 

utilizada uma escala de Likert, com pontuações de 1 a 6, sendo 1 = Discordo 

Totalmente e 6 = Concordo Totalmente. Toando como referência o facto de 

quanto maior for a pontuação obtida com este questionário maior é a 

identificação dos alunos perante os níveis de responsabilidade pessoal e social 

descrito no questionário.  

Os dados (quadro 10) evidenciam que há um créscimo dos valores de perceção 

dos níveis de responsabilidade do 1º momento para o segundo momento, tanto 

na turma em geral como no grupo alvo. Não obstante este aumento aparente do 

valor de p indica que as diferenças de perceção do 1º para o 2º momento não 

são estatisticamente significativas na turma. Apesar de a turma no 2º momento 

ter aumentado os seus valores e com isso ter aumentado a sua 

identificação/perceção nos diferentes níveis de responsabilidade pessoal, 

apesar de não ser significativa. 

 

Quadro 10 - Análise Descritiva e Inferencial da Turma ao nível do desenvolvimento da responsabilidade 
Pessoal e Social 

 

Turma 

Resp. Social Resp. Pessoal Respeito Ajuda Esforço Autonomia 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Média 4,47 4,50 4,29 4,41 4,75 4,82 4,26 4,26 4,56 4,77 3,95 3,94 

Desvio 
padrão 

1,39 1,31 1,76 1,53 1,44 1,41 1,33 1,19 1,48 1,17 2,02 1,82 

p 0,786 0,739 0,641 1,00 0,142 0,879 
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Os dados (quadro 11) evidenciam que há um créscimo dos valores de perceção 

dos níveis de responsabilidade do 1º momento para o 2º momento no grupo alvo. 

Não obstante este aumento perante o valor de p indica que as diferenças de 

perceção do 1º para o 2º momento são significativas na vertente da 

Responsabilidade Social, no domínio da Ajuda e no Esforço para p≤0,05. Este 

aumento evidencia a maior perceção dos alunos do grupo problemático perante 

estes domínios que se encontravam presentes no Modelo de Responsabilidade 

Pessoal e Social, daí a sua maior perceção perante estas componentes.  

Quadro 11 - Análise descritiva e Inferencial do grupo alvo ao nível do desenvolvimento da responsabilidade 
Pessoal e Social 

Grupo 
Alvo 

Resp. Social Resp. Pessoal Respeito Ajuda Esforço Autonomia 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Quest. 
inicial 

Quest. 
final 

Média 2,83 3,40 3,21 3,90 3,00 3,33 2,71 3,46 3,13 4,04 3,33 3,72 

Desvio 
padrão 

1,23 1,34 1,73 1,38 1,14 1,46 1,30 1,28 1,68 1,49 1,85 1,23 

p ,005* ,331 ,125 ,007* ,025* ,560 

Significativo para p≤0,05. 

Comparando a turma com o grupo alvo podemos verificar que o grupo alvo 

obteve diferenças mais significativas, apresentando uma maior perceção dos 

níveis de responsabilidade pessoal e social. A aplicação do Modelo de 

Responsabilidade Pessoal e Social poderá estar associada a este aumento da 

perceção dos alunos nos seus comportamentos e nos níveis de 

responsabilidade.  

 

4.2.8. Conclusões  

O objetivo central do estudo foi melhorar o padrão comportamental dos alunos 

ao nível do respeito e da responsabilidade no contexto da aula de EF, sendo o 

processo de recolha centrado nas perceções dos alunos. Os resultados 

evidenciam que as perceções dos alunos da turma melhoraram, apesar de não 
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serem melhorias significativamente estatísticas em todos os objetivos propostos. 

Apenas existiram melhorias significativas na perceção dos alunos da turma na 

caracterização do comportamento. Este aumento da perceção por parte da 

turma deveu-se à aplicação do Modelo de Responsabilidade Pessoal e Social, 

onde estiveram em prática algumas estratégias que ajudaram a promover o seu 

próprio desenvolvimento e o relacionamento com os outros. O mesmo aconteceu 

com o grupo alvo, relativamente à perceção dos diferentes comportamentos para 

os objetivos propostos. No grupo alvo foi possível verificar diferenças 

significativas, de uma forma positiva à exceção da disrupção escolar, no domínio 

da agressão ao colega, em que estes alunos no segundo momento do 

questionário aumentaram a sua perceção perante o seu nível de disrupção neste 

domínio. Ao invés disso, deveria ter diminuído, o que significava que os alunos 

tinham uma perceção do seu comportamento modificado para a positiva.   

O programa de intervenção contribuiu para que os alunos tivessem uma maior 

consciencialização das suas ações e dos seus comportamentos ao longo do 

tempo em que a metodologia foi implementada. Resultado esse que se refletiu 

em alguns domínios da disrupção escolar, do comportamento e dos níveis de 

responsabilidade pessoal e social. Apesar de não serem todos os resultados 

estatisticamente significativos, existiram melhorias na perceção dos alunos e nos 

comportamentos dos mesmos. 

A implementação deste modelo de intervenção pedagógica, encontra-se 

associado a alguns fatores de sucesso escolar, não só num grupo de alunos, 

como também na turma em geral. Apesar deste modelo não ter sido aplicado na 

integra, devido às alterações que foram necessárias aplicar por causa dos 

hábitos de trabalho, das pessoas envolvidas e do ambiente escolar, as diferentes 

estratégias aplicadas aula após aula, a adaptação dos exercícios e dos métodos 

de ensino, foram ao encontro de uma intervenção e participação mais ativa dos 

alunos na aula. Este foi um modelo de ensino que incutiu responsabilidades aos 

alunos, de forma a assumirem diferentes papéis de responsabilidade dentro da 

equipa. 
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Para finalizar, mais uma vez reforço a ideia que a implementação deste tipo de 

modelos pedagógicos, seja o modelo de Responsabilidade Pessoal e Social, ou 

outro tipo de modelo centrado no aluno, tem bastantes potencialidades que 

ajudam ao desenvolvimento dos alunos, quer na vida académica, quer na vida 

pessoal. Uma consciencialização superior dos alunos relativa aos seus 

comportamentos é um passo fundamental peara que possam evoluir 

positivamente ao longo do ano escolar de uma forma consciente e autónoma.   
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4.3.   Avaliação 
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A avaliação começou a ser aplicada à educação por Tyler (1949) que é 

considerado o pai da avaliação educacional. Ele considerava-a uma comparação 

entre os resultados dos alunos e os objetivos previamente definidos. Segundo o 

ponto 4 do Despacho Normativo n.° 30/2001, de 19 de julho, em relação à 

avaliação das aprendizagens, afirma que "A avaliação incide sobre as 

aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para as diversas 

áreas e disciplinas, de cada Ciclo, considerando a concretização das mesmas 

no projeto curricular de escola e no projeto curricular de turma, por ano de 

escolaridade". Muitos são os autores que definem o conceito de avaliação, 

contudo, entende-se que esta seja uma atividade subjetiva, que atribui um valor 

de acordo com critérios associados a problemas técnicos e éticos. 

Na perspetiva de Kiss (1987, p.2), a avaliação consiste no “(…) processo de 

delineação, obtenção e aplicação de informações descritivas e de julgamento 

concernente ao mérito de objetos, à medida que revelados por suas metas, 

plano, implementação e resultados e para fins de tomada de decisões e de 

responsabilidades.”. A avaliação permite ao professor obter informações que 

posteriormente serão utilizadas para tomar decisões relativamente a um aluno e 

ao nível da turma. 

O professor deve socorrer-se de todas as informações recolhidas no decorrer do 

processo de EA, tendo presente a ideia que a avaliação deve ter o pressuposto 

de aperfeiçoamento do ensino (Gonçalves et al., 2010).  

Bento (2003) identifica a importância da análise e avaliação do ensino como uma 

tarefa central na atividade de cada professor. O mesmo autor refere ainda que 

este processo de avaliação decorre em três etapas: “1º no decurso da aula. Aqui 

não se pode falar propriamente de análise e avaliação do ensino. Contudo, não 

podem ser subvalorizadas aquelas observações que revelam, imediatamente, 

ao professor o grau de ressonância das suas propostas, a qualidade da 

estruturação do ensino e o nível das atividades desencadeadas. 2º Na parte final 

da aula. Trata-se de proceder, com os alunos, a uma retrospetiva sobre o 

decurso e os resultados da aula. 3º Após a aula e em casa. Análise e avaliação 

do ensino, propriamente dita, têm lugar quando se passa mais uma vez as aulas 
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em revista e se registam os seus resultados” (Bento, 2006, p. 175). Ao longo do 

meu percurso como professora na escola estiveram presentes as três etapas de 

avaliação, embora a terceira tenha sido aquela que teve particular relevância 

neste percurso pedagógico.   

Rink (1985) refere que a avaliação ocorre em três domínios, nomeadamente, o 

domínio motor (habilidades motoras), cognitivo (conhecimento) e sócio afetivo 

(atitudes, comportamentos e valores). No agrupamento de escolas onde fiz o 

meu EP, estes domínios são avaliados com diferentes percentagens, que ficam 

definidas no projeto curricular do departamento. No ensino secundário, estes três 

domínios são avaliados na seguinte forma: domínio Motor (70%), domínio Sócio 

Afetivo (20%) e domínio cognitivo (10%). 

Sintetizando, Serpa (2010, pp.158) indica que as funções da avaliação são “(…) 

o facto de a avaliação permitir o esclarecimento e a melhoria dos processos de 

aprendizagem (tanto a nível do feedback, como da metacognição), o diagnóstico 

de características dos alunos, a construção de sínteses dos seus conhecimentos 

e desempenhos, a selecção, a prestação de constas à sociedade, o exercício da 

autoridade, o incentivo à motivação mediante a competição, a comunicação 

entendida como divulgação de representações construídas a partir de 

apreciações, a informação dada aos pais e/ou encarregados de educação sobre 

os resultados escolares e o desenvolvimento da consciência sobre os processos 

sociais e educacionais”.  

Durante o ano letivo, cada domínio foi avaliado de uma forma distinta. Assim, 

avaliei o domínio motor recorrendo à avaliação contínua e sumativa; o domínio 

Sócio Afetivo foi avaliado de forma contínua ao longo dos períodos e o domínio 

cognitivo foi avaliado durante as aulas e com testes ao longo do ano letivo. 

Uma das principais dificuldades que sentia aquando da elaboração das grelhas 

de avaliação, seja diagnóstica ou sumativa, foi a escolha dos critérios, isto é, de 

forma a que fossem coerentes e ajustados ao nível dos alunos, na área motora. 

Nem sempre foi fácil e, como tal, foi necessário alterar as grelhas após uma 

observação inicial dos alunos.  
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A escolha destes critérios de avaliação, estavam previamente definidos na UD 

de cada modalidade que tiveram como referência os objetivos definidos no PNEF 

e no RI.  

 

4.3.1. Avaliação Diagnóstica 

A Avaliação Diagnóstica (AD) tem como principal objetivo analisar os 

conhecimentos e aptidões que o aluno possui de forma a escolher quais as 

novas aprendizagens e o tipo de trabalho que se adequa às suas características. 

Do ponto de vista de Barlow (2006), a AD funciona como uma análise das 

dificuldades dos alunos de forma a poder planear um ensino mais adequado 

tentando colmatar essas carências. Antes de introduzir uma nova UD, o 

professor pode realizar esta avaliação de forma a entender quais as dificuldades 

do aluno. Assim pode “(…) recolher informação para estabelecer prioridades e 

ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu desenvolvimento. Permite 

identificar as competências dos alunos no início de uma fase de trabalho e 

colocar o aluno num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas 

capacidades.” (Gonçalves et al., 2010, pp.47).  

Nas aulas de avaliação nem sempre era fácil estar atenta a todos os pormenores 

enquanto lecionava a aula. Para um professor inexperiente esta tarefa é bastante 

complicada e confusa, principalmente nas primeiras avaliações. No meu caso foi 

necessário rever várias vezes as grelhas de avaliação, pois inicialmente estavam 

muito extensas e com bastantes conteúdos, nalguns casos desnecessários na 

avaliação diagnóstica. O facto de reduzir o número de critérios de avaliação 

ajuda a um registo mais fiável do desempenho dos alunos. Não existindo colegas 

de Estágio a acompanhar-me, a tarefa do registo de observação foi um desafio 

que precisei de combater. Para ultrapassar esta dificuldade foi utilizada a recolha 

de vídeos da aula para uma análise posterior, este foi um meio importante para 

uma correta avaliação.  

“Hoje consegui estar atenta as capacidades dos alunos, fiquei responsável 

pelo jogo do 3x3 e o jogo da bola ao capitão, contudo é muito complicado estar 
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atenta a todos os pormenores, passa tudo muito rápido e conseguir observar 

30 alunos de uma vez é difícil, por essa razão utilizei o vídeo como auxílio para 

conseguir observar com mais calma e pormenores todos os alunos em casa e 

conseguir avaliá-los.” 

(Excerto da reflexão, 22 de setembro de 2017) 

Esta modalidade de avaliação permite melhorar os processos de aprendizagem 

dos alunos, além de identificar as dificuldades, também é possível identificar os 

alunos que têm mais facilidades na modalidade observada e deste modo poder 

contar com diferentes contribuições: 

“Penso que será a melhor maneira numa parte inicial da modalidade para a 

professora conseguir ver todas as suas capacidades e saber até onde é que 

eles conseguem avançar, mas de outra forma será igualmente benéfico juntar 

estes alunos de um modo homogéneo ao resto da turma para que ajudem a 

turma a crescer.” 

(Excerto da reflexão, 26 de setembro de 2017) 

No papel de aluno, nunca sentimos o verdadeiro valor da AD, mas quanto 

professores percebemos o quanto importante a avaliação é para organizar e 

planear as aulas. Inicialmente no momento de AD sentia-me perdida e sem saber 

o que avaliar, contudo com o auxílio da PC tornou-se mais fácil e simplifiquei 

bastante esta tarefa.  

 

4.3.2. Avaliação Sumativa 

A avaliação Sumativa (AS) tem um caráter pontual no final de cada período letivo 

ou no final de uma unidade de ensino. Esta avaliação visa um feedback dos 

resultados dos alunos no processo de ensino-aprendizagem e proporciona uma 

visão da progressão do aluno quando se comparam valores e resultados globais, 

tornando, assim, viável a comparação dos resultados com os objetivos definidos 

a priori. Todavia, é necessário que a escolha dos objetivos a atingir seja feita de 
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forma consciente para ir de encontro com os critérios visados pela unidade em 

questão (Rosado el al., 2002).  

Na elaboração das fichas estava presente os métodos de ensino que foram 

utilizados ao longo das aulas. Caso a abordagem à modalidade fosse mais 

técnica, a avaliação iria de encontro aos exercícios que foram abordados, sendo 

solicitas tarefas mais centradas na técnica. Os aspetos de compressão e 

tomadas de decisão por parte dos alunos era avaliado no momento do jogo. 

No primeiro período, as avaliações foram um desafio para mim, essas aulas 

eram de muita pressão por me sentir sozinha e não ter colegas de estágio à 

semelhança de outros colegas. Penso que se tivesse colegas de estágio esta 

tarefa tinha sido mais facilitada pela ajuda que poderia surgir, contudo, por outro 

lado, esta experiência assemelhou-se mais à realidade de um professor. No 

decurso do processo, várias dificuldades foram surgindo, por não estar tão 

participativa na aula como deveria ser suposto, pela falta de experiência. Para 

combater estes problemas, e à semelhança da avaliação diagnóstica, foram 

utilizadas filmagens para auxiliar o processo de observação e registo.  

“Nas últimas avaliações que realizei tive bastantes dificuldades em observar 

os alunos e conseguir atribuir notas. Até este momento do Estágio é das 

tarefas que tenho mais dificuldades em realizar, contudo utilizo todos os meios 

de avaliação: grelhas de observação e filmagens para me auxiliar na 

observação.” 

(Excerto da reflexão, 25 de outubro de 2017) 

Durante o ano letivo, apenas num momento de avaliação é que dois alunos, 

com duas situações completamente diferentes, estavam impossibilitados de 

realizar atividade prática. Em conversa com a PC escolhemos a melhor forma de 

avaliar cada aluno. Contudo, ao longo das aulas, um dos alunos estava presente, 

ajudando e participando ativamente nas aulas, auxiliando os colegas em todas 

as tarefas, assim como na organização do material.  
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“Na minha opinião no caso do Eduardo o mais justo será ele realizar o 

esquema com os colegas, pois tem a obrigação de conhecer o esquema 

completo. O caso do Tiago é mais complicado porque ele faltou a duas aulas, 

onde os colegas de grupo acabaram o esquema e foram aperfeiçoando, sendo 

que ele não conhece nada do esquema.” 

(Excerto da reflexão, 16/17 de fevereiro de 2018) 

 

Nem sempre é fácil definir uma forma justa de avaliação, contudo ao longo 

das aulas os alunos iam sendo avaliados, de forma a ser mais fácil para mim PE 

dando continuidade à avaliação e não realizar apenas num momento. Estas 

avaliações são uma mais valia como forma de auxiliar o professor no momento 

final de avaliação. Uma forma de avaliação utilizada para avaliar o domínio 

cognitivo foram os testes escritos, realizados no final de cada período.  

“Sendo esta a penúltima semana antes da troca de espaço físico, é 

essencial que alguns conteúdos sejam avaliados para que a última aula não 

fique sobrecarregada com a avaliação de todos os conteúdos.” 

(Excerto da reflexão, 30 de janeiro de 2018) 

 

4.3.3. Auto e Heteroavaliação 

Os alunos além de analisarem o trabalho dos professores devem ser capazes 

de analisar o seu próprio trabalho, identificando os seus sucessos e fracassos. 

O aluno deve ser capaz de refletir sobre os objetivos propostos e avaliar-se 

autonomamente e de forma consciente, indo de encontro ao advogado por 

Gonçalves et al (2010, p.64) “O aluno moderno tem de ser capaz de aquilatar o 

seu valor, de dizer «o que vale, o que merece”. 

Os alunos realizavam a sua autoavaliação no final de cada modalidade, 

preenchendo uma ficha individual em que se auto avaliavam numa escala de 1 
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a 5 valores nos diversos conteúdos lecionados nas diferentes modalidades ao 

longo do período (anexo 1). Esta ficha foi elaborada pelo núcleo de estágio e 

continha todos os domínios de avaliação. os alunos preenchiam a classificação 

não só no que diz respeito aos saberes e competência, mas também em relação 

às suas atitudes e valores em contexto de aula. A autoavaliação é a avaliação 

por parte dos alunos para a aprendizagem e conhecimento da disciplina, que 

não deveria ser descuidada em nenhuma disciplina e ter igual importância à 

avaliação do professor, como refere Gonçalves et al..(2010, p. 64-65) “atribuir ao 

aluno uma verdadeira autonomia no seu projeto escolar é reconhecê-lo como 

sujeito e este reconhecimento da sua identidade é indispensável para que ele 

possa formar-se (…). Assim, a auto-avaliação consiste, essencialmente, num 

processo de regulações dinâmicas e interactivas de formação, não podendo 

reduzir-se a uma simples instrumentação externa”. 

A heteroavaliação foi um processo igualmente importante assim como a 

autoavaliação, principalmente nas modalidades de ginástica de solo, acrobática 

e dança. Nos momentos de AS, os alunos em grupo estavam também a avaliar 

os outros grupos, de forma consciente tendo em conta a nota de execução e a 

nota artística (anexo 2). Esta avaliação era realizada em grupo, avaliando cada 

elemento do grupo executante. Esta ficha foi a mesma para algumas 

modalidades, sendo que apenas foi necessário explorar mais a ficha num 

momento inicial.  

“Na sexta-feira, as aulas do 10º 2 e 10º3 foram aulas de avaliação da 

Ginástica Acrobática, ambas foram semelhantes, pois tiveram a mesma 

dinâmica. Na apresentação dos esquemas todos os grupos estiveram focados 

quer na apresentação, assim como na avaliação dos grupos que estavam a 

apresentar o esquema. A folha de registo de avaliação foi igual à da avaliação 

da ginástica de solo, pelo que não criou confusão aos alunos na sua 

interpretação.” 

(Excerto da reflexão semanal, 13 a 16 de março de 2018) 
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Cada vez mais o aluno assume um papel fundamental na sua avaliação. A 

aptidão que o aluno adquire para avaliar os conteúdos que abordou, revela uma 

capacidade desenvolvida ao longo das aulas sobre as suas capacidades e 

dificuldades. 
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4.4. Participação na Escola e Relação com a Comunidade 
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As normas Orientadoras do Estágio Profissional referem que “esta área engloba 

todas as atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em 

vista a sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, 

contribuam para um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um 

melhor conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração 

da ligação entre a escola e o meio.” 2(p. 6).  

Ao longo deste ano letivo, consegui fortalecer as relações com a comunidade 

escolar, através da participação em atividades letivas e não letivas. Pude 

desfrutar da escola dentro e fora do contexto de aula, através dos almoços e 

convívios com toda a escola, nas diversas épocas festivas. Era nestes momentos 

que eu aproveitava para refletir sobre o meu propósito, os meus objetivos, os 

meus sonhos e a realidade escolar com que me fui deparando. Há momentos na 

nossa vida académica que nos obrigam a questionarmo-nos sobre a nossa 

opção profissional. Pensamos muitas vezes naquilo que outras pessoas, 

principalmente os nossos pais nos disseram quando os “informamos” de qual 

seria a profissão que queríamos seguir. Tentam alertar-nos para as dificuldades 

profissionais que a área do ensino pode trazer … “não há colocação”, “é uma 

vida de viajante”, “parecem ciganos”, “são como o caracol com a casa às costas”, 

“horários precários”, “salários miseráveis” … e tantas outras palavras que vivem 

presas na minha memória. Vivem presas, fechadas a sete chaves. Não quero 

transmiti-las a mais ninguém. Independentemente das situações menos 

agradáveis que eu possa ter presenciado no decorrer do meu estágio, eu ainda 

acredito na nossa profissão. Eu ainda acredito na nossa sociedade. Eu ainda 

acredito nas crianças, adolescentes e jovens que se sentam atrás de uma 

carteira de escola. Nós somos o capitão de um navio. Eles são os nossos 

marujos. E a embarcação terá de chegar a bom porto, mesmo que pelo caminho 

tenhamos de enfrentar ventos contrários, tempestades ou até mesmo o Gigante 

Adamastor. 

 
2 Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 
em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP, ano letivo 2017/18, 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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Os momentos de convívio com a comunidade escolar só vieram reforçar os meus 

medos. A sinceridade do olhar do corpo docente com que tive a possibilidade de 

me relacionar veio mostrar-me isso mesmo.  

 

4.4.1. Desporto Escolar 

O Desporto Escolar começou em 1936 com a missão de “estimular a prática da 

atividade física e da formação desportiva como meio de promoção do sucesso 

dos alunos, de estilos de vida saudável, de valores e princípios associados a 

uma cidadania ativa.”3 Este caracteriza-se por ser uma atividade que aposta na 

formação motora e desportiva inicial, de forma a incutir valores que ajudem o 

aluno a adquirir hábitos desportivos e aptidões sociais. 

 Atualmente existe um grande leque de modalidades possíveis que podem ser 

escolhidas pelas escolas, dependendo dos recursos físicos de que cada uma 

delas dispõe. As escolhem podem recair no Andebol, Atividades Rítmicas e 

Expressivas, Atletismo, Badminton, Basebol e Softbol, Basquetebol, Boccia, 

BTT, Canoagem, Corfebol, Desporto Adaptado, Desportos Gímnicos, Escalada, 

Esgrima, Futsal, Goalball, Golfe, Hipismo, Hóquei em Campo, Judo, Luta, 

Multiatividades; Natação; Orientação; Patinagem; Remo; Rugby; Surf; 

Taekwondo, Ténis, Ténis de mesa, Tiro com arco, Triatlo, Vela, Voleibol e 

Xadrez. Através desta lista podemos verificar que existem modalidades 

adaptadas a pessoas com Necessidades Educativas Especiais, o que nos leva 

a pensar na Escola Inclusiva. 

Para além de todas as modalidades referidas anteriormente, existem diversos 

projetos complementares que fazem parte do DE, tais como o Basquetebol 3x3, 

o Tag Rugby, o Corta-Mato e o Mega Sprinter. 

 
3 Desporto Escolar. [consult. 2018-11-29 15:22:38]. Disponível na Internet: 
https://desportoescolar.dge.mec.pt/visao-missao-e-valores 
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Durante este ano letivo fui professora de Natação, uma modalidade acessível a 

todos os alunos do agrupamento, independentemente dos seus conhecimentos 

na área ou das suas capacidades físicas. No primeiro treino, à semelhança dos 

anos anteriores, os alunos foram distribuídos por três níveis e nível AMA (nível 

de Adaptação ao Meio Aquático), ficando cada nível à responsabilidade de uma 

professora. Comigo ficaram cerca de vinte alunos do Nível A.M.A. e nível 1, não 

sendo um número constante nas aulas devido à falta de alguns alunos ao longo 

do ano. 

Sempre tentei aplicar os conteúdos da A.M.A. e a evolução dos alunos no 

primeiro período foi notória, passando para os conteúdos do nível 1. Todavia, ao 

longo do segundo e do terceiro períodos letivos, a aprendizagem dos alunos 

estagnou, independentemente das diferentes estratégias que eu tentasse aplicar 

no grupo. No final do 2º período, o tanque pequeno onde eram dados os treinos 

teve um problema que impossibilitou a sua utilização. Foi necessário colocar o 

grupo no tanque grande, com alguns receios da minha parte em certos alunos. 

Nos primeiros treinos os alunos estavam motivados e entusiasmados com a ideia 

da “piscina grande”. Sinto que este era o salto que faltava dar com o grupo de 

forma a continuarem a sua evolução na aquisição de conhecimentos. A ida para 

o tanque grande foi uma mais valia pois em cinco ou seis treinos os alunos 

tiveram uma evolução inesperada que os tornou mais autónomos nas tarefas 

exigidas.  

 “No treino de Natação desta semana, o tanque pequeno continua interdito à 

sua utilização, pelo que fui novamente com o grupo para duas pistas no tanque 

grande. Esta será uma forma de os alunos evoluírem, pois, a sua 

aprendizagem no tanque pequeno estava estagnada. No final do treino foi 

possível verificar que os alunos apesar de cansados, estavam satisfeitos com o 

trabalho realizado no treino.” 

(Excerto da Reflexão Semanal, 29 maio a 01 junho de 2018) 

Um dos resultados mais notórios nesta transição dos alunos foi o aumento da 

resistência que foram desenvolvendo ao longo dos últimos treinos. 
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As competições nos grupos de Natação passavam por diferentes provas para os 

diferentes níveis. Ao longo do ano tive a oportunidade de acompanhar os três 

níveis em diferentes provas. No nível 1, as provas foram bastante dinâmicas e 

interativas dando a oportunidade de participação a todos os alunos, incluindo o 

único aluno com NEE do grupo. As provas do nível 2 e 3 são provas com um 

caráter mais competitivo entre os nadadores. Havia “garra” no desempenho dos 

alunos e esta experiência veio enriquecer ainda mais o meu desempenho 

enquanto EE. 

Relativamente às restantes modalidades do DE, tive a oportunidade de auxiliar 

diversos jogos e encontros no Tag Rugby, com a ajuda da Professora Marta. Era 

uma modalidade que eu desconhecia que me despertou por completo o interesse 

e a curiosidade. Contudo incompatibilidade de horários limitou a minha presença 

nos treinos e nos encontros desta modalidade. 

Por esse motivo, a minha participação nos torneios, focava-se apenas na ajuda 

nos registos de jogo. Apesar de não ser muito relevante, sinto que a minha 

presença não foi em vão e tudo aquilo que pude aprender servirá, certamente, 

para aplicar os meus conhecimentos no futuro. 

“É uma modalidade que nunca tive oportunidade de abordar nem de ensinar, 

mas fiquei com curiosidade em experimentar. Através da visualização do jogo e 

dos alunos que estavam presentes consegui questioná-los, assim como a 

professora Marta, sobre as ações técnicas e táticas e as regras do jogo.”   

(Excerto da Reflexão Semanal, 13 a 16 de março de 2018) 

4.4.2. O Trabalho com o Diretor de Turma 

O meu trabalho em relação à direção de turma, não teve qualquer desempenho 

específico. Apesar disso, tentei acompanhar a diretora de turma da minha turma 

residente, para estar a par das suas funções e das competências que são 

exigidas no desempenho deste cargo.  
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Segundo o Regulamento Interno da escola, o Diretor de Turma deve ser portador 

de características próprias. 

É responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das condições de 

aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhe 

articular a intervenção dos professores da turma e dos Pais e Encarregados de 

Educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas 

comportamentais e/ou de aprendizagem. 

A coordenação das atividades do Conselho de Turma é realizada pelo Diretor de 

Turma, o qual é designado pelo Diretor, de entre os professores que lecionem a 

totalidade dos alunos da turma, sendo escolhido, preferencialmente, um docente 

profissionalizado do quadro do Agrupamento, tendo em conta igualmente a sua 

competência pedagógica e capacidade de relacionamento. 

Ao Diretor de Turma estão igualmente fixadas no Regulamento Interno, as 

seguintes competências4: 

a) Responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das 

condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente 

educativo; 

b) Organizar o Dossiê da Turma; 

c) Fazer o controlo da assiduidade dos alunos e manter os pais e 

encarregados de educação informados da mesma; 

d) Receber os pais e encarregados de educação, na Unidade Educativa, 

durante a hora semanal de atendimento; 

e) Promover a comunicação e a cooperação entre professores e alunos; 

f) Privilegiar na sua atuação a vertente da comunicação pessoal com o 

aluno visando conhecer os seus problemas e projetos, incentivá-lo à 

participação na vida do Agrupamento e encaminhá-lo para gabinetes / 

 
4  Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida. Consultadas 
as páginas 45 a 48. 
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espaços de apoio / serviços do Agrupamento ou exteriores a ela onde 

possa obter ajuda ou informações; 

g) Presidir, com exceção dos Conselhos de Turma Disciplinares, às reuniões 

de Conselho de Turma e coordenar os trabalhos do mesmo; 

h) Coordenar, os trabalhos de elaboração do Plano da Turma, e promover o 

seu acompanhamento, avaliação e reformulação ao longo do ano letivo; 

i) Divulgar e explicar detalhadamente os Critérios Gerais de Avaliação 

aprovados para cada ano letivo pelo Conselho Pedagógico; 

j) Coordenar o processo de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa dos 

alunos, garantindo o seu caráter globalizante e integrador e solicitando a 

participação dos outros intervenientes na avaliação; 

k) Apreciar e ponderar ocorrências de indisciplina e decidir da aplicação de 

medidas educativas disciplinares da sua competência; 

l) Convocar um Conselho de Turma sempre que, no decurso do ano letivo, 

seja aplicada a um aluno a medida de corretiva de ordem de saída da sala 

de aula pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela quinta 

vez, independentemente do professor que a aplicou, para que a situação 

seja analisada; 

m) Entregar ao Diretor todas as participações disciplinares de outros 

professores da turma e comunicar, por escrito, os factos que ele próprio 

entender dever ser do conhecimento do mesmo; 

n) Promover, no Ensino Diurno, contactos frequentes com os pais e 

encarregados de educação no sentido de os manter informados 

relativamente ao percurso do aluno na escola, assegurando, 

nomeadamente, que os mesmos tomem conhecimento dos resultados da 

avaliação sumativa dos três períodos letivos; 

o) Desenvolver um trabalho específico em colaboração com o Conselho de 

Turma que incentive e promova a participação dos alunos na vida do 

Agrupamento; 

p) Convidar e incentivar os pais e encarregados de educação ao 

envolvimento na concretização dos projetos de turma e em eventos de 

caráter cultural dinamizados pelo Agrupamento; 
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q) Implementar, em colaboração com o Conselho de Turma, práticas 

favorecedoras de aproximação entre o Agrupamento e as famílias, 

visando a participação ativa dos encarregados de educação na 

concretização dos Planos da Turma e a articulação e coerência entre as 

competências desenvolvidas na escola e a vivência no seio da família. 

A relação que o DT estabelece com os alunos é bastante importante. Ele estará 

presente em todos os momentos e prestará auxílio em todas as suas dificuldades 

e preocupações do aluno. Ele é visto como o “bom da fita” por estar sempre 

pronto a ajudar, mas nos momentos em que as atitudes não são as mais 

corretas, está igualmente presente para intervir e fazer reconhecer que aquele 

não foi um comportamento exemplar.  

O primeiro contacto do DT com os alunos surge ainda antes do começo das 

aulas, na reunião de turma. É neste primeiro momento que ele fica a conhecer 

as características gerais da turma. Nesta escola, existe a política interna de o DT 

acompanhar a mesma turma ao longo de cada ciclo de ensino, possibilitando um 

maior conhecimento da turma.  

Mesmo sendo um contacto novo, através dos registos dos alunos que são 

passados ano após ano, tornasse mais fácil o DT conhecer o percurso 

académico e pessoal de cada aluno. É através do contacto com os restantes 

professores da turma que o DT aproveita para obter informações gerais sobre a 

mesma que serão registadas. 

O DT é, muitas vezes, o intermediário entre os alunos e os professores. Sempre 

que existe algum problema, seja de relacionamento ou questões de avaliações, 

este pode ser a ponte para que os problemas sejam resolvidos. 

O relacionamento do DT com os alunos altera-se de acordo com o ciclo de 

ensino. O relacionamento não vai ser o mesmo com uma turma do 5º ano ou do 

12º ano. Enquanto que no 2º ciclo o DT é visto como o professor que os ajuda 

em todos os momentos, no Secundário o DT é para os alunos, um simples 

professor que acompanha o seu percurso escolar e alguém a quem se devem 

dirigir para resolver qualquer problema que possa surgir. 
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A relação do DT com o Encarregado de Educação (E.Ed.) é extremamente 

importante pois é a ligação que existe entre a escola e a família. Qualquer 

problema que possa surgir em contexto escolar deve ser resolvido com o DT. A 

comunicação pode ser feita por email, telefone ou por encontro na escola, 

dependendo do DT e da sua escolha de comunicação. Este encontro não é 

obrigatório. Depende do interesse do E.Ed. em procurar o DT para tratar de 

assuntos que ache pertinentes. Os DT têm o dever de informar os E.Ed. de todos 

os assuntos relativos ao percurso escolar do aluno. Quando não existe interesse 

no conhecimento dos assuntos escolares é necessário que o DT procure 

perceber o que se passa e faça chegar a informação necessária ao E.Ed.  

As reuniões que existem com os E.Ed. ao longo do ano letivo são importantes 

para captar a atenção sobre os assuntos escolares e dar a conhecer todo o 

percurso dos alunos e da turma. Para um atendimento mais especializado e 

individualizado existem as horas de atendimento aos E.Ed., que podem ser 

flexíveis (desde que sejam combinados com antecedência), para ir de encontro 

à disponibilidade dos pais no deslocamento à escola.  

 

4.4.3.  O Dia Paralímpico – “Desporto para todos”  

No início do ano letivo, fui desafiada pela PC a organizar uma atividade diferente 

do habitual “Happy Day”. Inicialmente, estava um pouco reticente pois nunca 

tinha estado à frente de uma atividade onde tudo tinha de passar e ser 

organizado por mim, desde ao contacto com os atletas, à preparação das 

atividades e à dinamização da atividade no dia. Perante este desafio, procurei ir 

ao encontro da Missão e dos valores do Agrupamento de Escolas. Os objetivos 

da atividade eram dar a conhecer diferentes modalidades paralímpicas aos 

alunos do Ensino Secundário, integrar os alunos do Ensino Especial, 

consciencializar os alunos para as diferenças que existem na população dentro 

e fora da escola e fomentar atitudes de respeito, de solidariedade e de tolerância 

pelos outros.  



91 

 

As semanas que antecederam o dia da atividade foram de árduo trabalho com 

um misto de desorganização. Parecia que nada corria como o planeado e dentro 

dos prazos previstos. As últimas semanas deram origem aos nervos e ao stress. 

Tudo devia correr conforme o planeado. Toda a atividade dependia disso. Apesar 

de poder contar com os professores do grupo de EF e da PC, era eu que estava 

a “dar a cara” por esta atividade e do que dependesse de mim tudo iria correr 

bem. 

Enquanto responsável pelo projeto, as funções seriam todas distribuídas por 

mim, desde os aspetos organizativos e de coordenação que estão inerentes a 

uma atividade deste género (a elaboração e divulgação da atividade através de 

um cartaz (Anexo 6)), às inscrições, organização das estações e orientação de 

cada equipa na atividade. Relativamente à calendarização das tarefas, foi 

cumprida no geral à exceção da divulgação do evento que foi realizada mais 

tarde que o previsto. Contudo, não teve consequências negativas pois a 

divulgação foi feita turma a turma, por mim, o que fez com que não existissem 

falhas na transmissão da informação e todas as turmas tivessem conhecimento 

da atividade. A forma como vendemos o produto vai influenciar a decisão do 

comprador, e, por isso, tentei mostrar aos alunos que aquela atividade seria uma 

oportunidade única e que com a sua participação iriam poder divertir-se. 

Tive receio de que os alunos não aderissem, pois não mostraram muito interesse 

quando divulguei a atividade. Mas para minha surpresa, as inscrições 

ultrapassaram o número limite imposto de 200 alunos e houve um registo de 243. 

Aceitei todas as inscrições pois sabia que conseguia adaptar as atividades ao 

número total de alunos.  Todavia, no dia da atividade foi possível contar com a 

presença de 200 alunos, incluindo os ajudantes (18 alunos).  

Nunca tinha pensado em convidar os alunos da minha turma a participar na 

organização da atividade. Mas, quando a divulguei foram os próprios que se 

ofereceram para me ajudar caso necessitasse. Na verdade, não tinha pensado 

nesta ajuda como base da dinamização da atividade, contudo o trabalho deste 

grupo de alunos foi bastante importante. Foram fundamentais para que tudo 

corresse como planeado, dentro de horas e sem problemas na rotação das 



92 

 

estações que era a sua principal tarefa. O facto de eu conhecer as características 

individuais deles permitiu-me escolher a melhor tarefa a ser desempenhada por 

eles. A ajuda dos professores foi igualmente importante para que nas estações 

tudo corresse sem problemas, organizassem os alunos da melhor forma e 

auxiliassem os treinadores dos clubes convidados.  

“Sendo a última semana de aulas do 2º período, foi uma semana de maior 

confusão e stress, quer pelas avaliações, assim como a organização da 

atividade do último dia de aulas. Foi uma semana de preparação e organização 

de todas as tarefas relacionadas com a atividade, desde falar com os 

patrocínios, os atletas, informar os diretores de turma dos alunos inscritos na 

atividade e tratar dos materiais necessários.” 

(Excerto da Reflexão Semanal, 20 a 23 de março de 2018)  

O esperado dia foi recebido com muito stress à mistura pois era necessário 

coordenar tudo, organizar as turmas no pavilhão e receber os atletas e os 

treinadores. Não sabia bem como iria organizar tudo, mas consegui apesar do 

caos que inicialmente parecia estar instalado no pavilhão.  

O momento mais complicado foi entrar no ritmo da atividade e colocar os alunos 

nos locais iniciais. A colocação de folhas com identificação dos grupos na parede 

facilitou-me o processo. Esta é uma forma de organização conhecida pelos 

alunos, pois no corta-mato também existem folhas distribuídas pelas paredes do 

pavilhão com a identificação dos escalões de corrida, e desta forma torna-se 

mais fácil para eles ocuparem os seus lugares. 

Quando a atividade começou consegui relaxar um pouco, mesmo estando 

sempre a deslocar-me por todas as estações para ver como decorriam. Só no 

momento é que é possível identificar alguns problemas que não estavam 

previstos, como foi o caso da rotação das estações que originou alguma 

confusão entre os grupos no corredor. O problema, rapidamente foi solucionado 

sem dar lugar a outros. 
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Esta foi uma experiência pela qual nunca pensei passar e que foi bastante 

gratificante pois permitiu-me perceber as dificuldades reais com as quais um 

professor se defronta aquando do planeamento e organização de uma atividade. 

A organização de eventos desta dimensão é importante na formação de 

professores. Felizmente, tive o privilégio de poder organizar uma grande 

atividade, sempre com o apoio dos outros professores, podendo enriquecer 

ainda mais o meu percurso académico. 

Estes tipos de atividades desenvolvidas na escola são importantes, para dar 

resposta às metas e objetivos do PEE, sendo uma possibilidade de 

enriquecimento dos diversos conteúdos formativos e ainda contribuindo para a 

cultura da escola e dos alunos. 
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5. Considerações Finais  
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E assim termina mais uma etapa do meu percurso. Apesar de ser um ano de 

conclusão do estágio profissional, não é o encerramento de nada, mas sim o 

início de um futuro profissional, de uma carreira. Esta foi uma etapa fundamental, 

cheia de oportunidade e experiências que tornaram este ano inesquecível, quer 

a nível profissional, como pessoal. Uma etapa acompanhada de uma grande 

saudade que marcaram este grande desafio. 

O ano de estágio foi um caminho com muitos altos e baixos, contratempos que 

nem sempre esperava, aprendizagens que enriqueceram todo o caminho. Sinto-

me privilegiada por mais uma etapa que ultrapassei, mas também pelas pessoas 

que me acompanharam, dentro e fora do estágio. Uma das pessoas que esteve 

sempre ao meu lado na escola foi a professora cooperante, tornou-se no meu 

apoio na escola, em todos os momentos. Este apoio foi essencial durante o ano, 

principalmente por estar sozinha neste caminho, por não ter nenhum estudante 

estagiário. Todas as palavras de apoio ou de reprovação fizeram-me evoluir, 

melhoraram a minha prática e ajudaram-me a crescer enquanto professora. 

Durante todo o ano existiram diferentes experiências e acontecimentos que me 

deram a oportunidade de adquirir saberes teóricos e práticos que me “abriram 

portas” para vivenciar os verdadeiros desafios a que a profissão obriga no dia a 

dia. Inicialmente é um choque com a realidade que nos é apresentada, 

esperamos apenas uma turma residente e uma partilhada, mas no final o contato 

com os alunos dos diferentes anos fez com que não fosse o que estava à espera, 

muito mais interessante e motivador, por cada personalidade que os alunos 

demonstravam, entre os outros aspetos. Ao contrário de outros colegas 

estagiários, tive a oportunidade de ter uma experiência no desporto escolar, na 

modalidade de natação e de participar oportunamente no tag rugby.   

Em todos os momentos, tentei passar e colocar um pouco de mim e da minha 

personalidade em tudo o que fiz e partilhei, não transmiti o que os outros queriam 

ver. Todas as aprendizagens que me foram transmitidas ao longo destes anos, 

foram igualmente transmitidas e partilhadas com os meus alunos. Todos aqueles 

que me marcaram ganharam um lugar especial na minha vida, nesta etapa, 

esperando que também os tenha marcado de alguma forma. 
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Através deste ano, obtive a confirmação que os professores não estão apenas 

presentes na vida académica dos alunos, mas sim em todos os momentos e 

muitas das vezes fora do contexto sala de aula, motivando-os, educá-los com 

valores e incentivá-los a ultrapassar os obstáculos que a vida prepara. Depois 

deste ano, cada vez tenho mais a certeza e digo que sou professora de educação 

física. 
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