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Resumo 

 

O estágio profissional (EP) caracteriza-se pelo culminar da formação 

integral do estudante. Assim, neste documento estão descritas as vivências 

durante esse processo tendo, como principal objetivo evidenciar a minha 

evolução como estudante estagiário. Como tal, aqui está a minha evolução com 

base nas aprendizagens, as dificuldades, as estratégias adotadas, as tomadas 

de decisão e, acima de tudo, as soluções encontradas para me tornar um melhor 

professor. Esta oportunidade insere-se no âmbito da realização do meu Estágio 

Profissional, unidade curricular presente no 2º Ciclo em Ensino de Educação 

Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto.  

O presente relatório encontra-se organizado em cinco capítulos. O 

primeiro, a “Introdução”, contextualiza e retrata os objetivos deste documento. O 

segundo, o “Enquadramento Pessoal”, discorre sobre o meu passado e a 

justificação para a escolha do caminho do ensino, bem como, as expetativas e 

perspetivas reais relativamente ao estágio. O terceiro, o “Enquadramento da 

Prática Profissional”, representa o processo do estágio profissional 

contextualizando acerca dos intervenientes neste processo: professor 

cooperante (PC), professor orientador (PO), núcleo de estágio (NE) e 

comunidade escolar. O quarto, a “Realização da Prática Profissional”, divide-se 

em três grandes áreas: a área da Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem onde abordo a prática e a sua relevância para o estágio; a área 

da Participação na Escola e relações com a comunidade onde são retratadas 

todas as atividades desenvolvidas junto da comunidade escolar; e a área do 

Desenvolvimento Profissional, onde está presente o estudo de investigação 

realizado. O quinto, “Conclusão e perspetivas futuras”, onde é feita uma reflexão 

geral sobre esta experiência e sobre aquilo que está para vir.  

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

ESTILOS DE ENSINO; TAREFA; PROGRAMA INDIVIDUAL. 
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Abstract 

 

The professional internship is characterized by the culmination of the 

student´s main formation. Therefore, this document describes the experiences 

during this process, having as major purpose to highlight my evolution as an 

intern student. For that reason, here is my development based on the learning, 

the difficulties, the strategies adopted, the decision making and, above all, the 

solutions found to become a better teacher. This opportunity is part of the 

realization of my Professional Internship, curricular unit that takes place in the 

second Cycle of Physical Education, Faculty of Sports, University of Porto. This 

report is organized into five chapters. The first, the “introduction”, contextualizes 

and portrays the objetives of this document. The second, the “Personal 

Background”, discusses my past events and the reason why i chose the teaching 

path, as well as the actual expectations and real perspectives about the 

internship. The third, “the Professional Pratice Framework”, represents the 

process of the professional internship contextualizing about the participants in 

this process: cooperating teacher, supervising teacher, internship nucleus and 

school community. The fourth, “Realization of Professiona Pratice”, is divided into 

three major áreas: the Teaching and Leading Organization and Managment area 

where i approach the pratice and its relevance to internship; the area of 

Participating in School and community relations where all the activities developed 

with the school community are portrayed; and the area of Professional 

Development, where the research study carried out is. The fifth, “Conclusion and 

future perspectives”, in which a general reflection is made about this experience, 

and, about what comes next.  

KEY WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

TEACHING STYLES; ASSIGNMENT; INDIVIDUAL PROGRAM. 
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1. Introdução 

 

O relatório de estágio profissional (RE) surge na vida académica, como o 

culminar de cinco anos de aprendizagem no meio universitário. É, por isso, um 

produto final de todas as vivências e experiências passadas no contexto do 

ensino superior e, neste último momento, em contexto escolar. Como tal, no RE 

surgem reflexões e opiniões baseadas nos cinco anos de formação passadas na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) como também, no 

ano de estágio profissional (EP). No entanto, o RE pretende espelhar as 

experiências vividas em contexto real, o crescimento do professor estagiário (PE) 

ao longo do ano de estágio e, a capacidade de reflexão e introspeção do mesmo 

antes, durante e após os episódios marcantes ao longo do ano. Nóvoa (2004, p. 

5) expõe a necessidade “da construção de narrativas sobre as nossas próprias 

histórias de vida pessoal e profissional (…) dessa necessidade de cada um se 

encontrar a si próprio como modo de adquirir uma maior consciência do seu 

trabalho como educador.” 

A elaboração e defesa do RE visa a obtenção do grau de mestre no 2º Ciclo 

em Ensino de Educação Física nos ensinos básico e secundário e nele, vêm 

expostas situações passadas no ambiente escolar: com a turma residente - a 

elaboração de planos de aula, avaliações, reflexões, construção da relação 

professor-aluno e todas as situações dignas de retratar e refletir; com o Núcleo 

de estágio – todas as reuniões, o planeamento de visitas de estudo, as 

discussões sobre os estilos de ensino, a amizade criada em volta de um objetivo 

comum; com o professor cooperante – a capacidade de analisar os erros 

cometidos, os conselhos profissionais e pessoais dados, a ajuda no processo de 

transformação de um professor estagiário; com o professor orientador – a 

orientação científica para a elaboração do relatório de estágio, os conselhos 

sobre a forma de melhorar o processo de ensino, a reflexão conjunta após a 

observação das aulas. O estágio profissional não se restringe apenas à 

lecionação das aulas, este inclui uma panóplia de reflexões que o estudante 

estagiário (EE) deve realizar ao longo do ano letivo (Batista & Queirós, 2013). 
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 O ano de estágio revela-se um período de crescimento integral do 

estudante estagiário pois, é o primeiro contacto com o mundo real, com o futuro 

mundo de trabalho onde os “problemas não são simulados” e os erros devem 

ser rapidamente corrigidos. Deste modo, é notório o aumento da 

responsabilidade e maturidade no professor, a capacidade de tomar decisões 

autonomamente, a forma de comunicar com toda a comunidade escolar e na 

adaptação a um mundo totalmente desconhecido prestes a ser conquistado. O 

EP é, por isso, essencialmente um momento de evolução, a passagem da 

simulação do primeiro ano de mestrado para a dura realidade do mercado de 

trabalho. O EP, é também um marco importante na vida do EE, uma vez que 

permite ter uma experiência pessoal com os alunos, vivenciando os seus 

comportamentos, as suas necessidades, os seus desejos, as suas inter-relações 

e os seus conflitos, componentes reais pouco presentes durante o curso 

(Falkenbach, 2002). Como tal, o professor deve apresentar-se um ser reflexivo 

ao longo do processo ensino-aprendizagem, capaz de ter uma noção autocrítica 

sempre com o objetivo de conseguir melhorar e de se tornar um melhor 

profissional. 

 Neste RE estarão expostas as minhas vivências na 1ª pessoa, todas as 

facilidades e dificuldades que tive durante o ano letivo, todo o processo que levou 

ao meu crescimento como professor estagiário. Também aqui, estarão presentes 

as mudanças, reflexões e adaptações que realizei para poder superar com 

sucesso o ano de EP. Assim, o RE revela-se um livro composto por capítulos 

representativos dos vários momentos, das várias experiências passadas em 

contexto escolar. 
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2. Enquadramento Biográfico  

 

A carreira de um professor está em constante alteração. Estes, têm uma 

profissão onde a busca pelo conhecimento é contínua. No entanto, todas as suas 

vivências passadas moldam a forma como cada um vê e interpreta as coisas de 

formas diferentes. Sanford (cit. por Leung, 2013) salienta como aspeto de 

desenvolvimento pessoal uma organização de complexidade que envolve o 

individuo como um todo. As suas emoções, cognições e comportamentos são 

inseparáveis e estão em interação. É, como o desenvolvimento profissional, um 

processo contínuo e progressivo, composto por uma sucessão de mudanças que 

refletem a interação entre o indivíduo e o ambiente que o rodeia. 

 

2.1 Quem sou eu? – o caminho para o presente 

  

Desde cedo que o Desporto reinou na minha vida, como tal, nos próximos 

subcapítulos tentarei explicar como diversos fatores me motivaram a ser 

professor de Educação Física. “Eu ainda não cheguei lá, mas estou mais perto 

que ontem.” 

 

2.1.1 Influência Familiar 

 

Nascido e criado na cidade do Porto desde 1996, no concelho de 

Matosinhos, dentro de uma família tradicional, cedo percebi que teria que 

trabalhar bastante para alcançar os sonhos e objetivos que traçava para o meu 

futuro. Como tal, sempre tentei conciliar os estudos com a prática de atividade 

física e, com isso desenvolver-me integralmente, abraçando o maior número de 

projetos possível.  

Sou aluno da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto desde 

2014, esta foi a instituição que escolhi para me formar como profissional de uma 

determinada área (ciências do desporto), tendo concluído esta etapa em 2017, 

3 anos depois de ter entrado para o curso que sempre sonhei. 
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Mas, antes de continuar a falar da longa caminhada até ao meu ponto de 

vida atual, é importante apresentar-me. Chamo-me Nuno Pereira, tenho vinte e 

dois anos, sempre vivi com o meu Pai, a minha Mãe e irmão mais novo. 

Considero-os os três grandes pilares da minha vida, são as únicas pessoas que 

posso afirmar com toda a certeza que estarão sempre comigo, nos bons e maus 

momentos. A eles, agradeço a educação e oportunidades que me deram e, 

continuam a dar, as vivências que me proporcionaram e acima de tudo o amor e 

valores transmitidos.  

Segundo Gonçalves e Coimbra (2007), dentro dos múltiplos contextos 

onde ocorre o desenvolvimento vocacional, a família apresenta-se como o 

primeiro e o mais significativo, com incidências determinantes nas trajetórias 

vocacionais das gerações mais novas. Neste sentido, os autores defendem que 

a família influencia, quer direta, quer indiretamente as trajetórias vocacionais dos 

adolescentes através das mensagens verbais e não-verbais. Assim, após 

concluir a licenciatura recorri, mais uma vez, á minha família como forma de me 

aconselharem sobre o melhor caminho a seguir. Como sempre, e, após 

escutarem as diversas possibilidades, os meus pais e irmão afirmaram que me 

apoiariam em qualquer que fosse a minha escolha. Assim, por ainda precisar de 

ajuda a decidir o meu futuro recorri á minha madrinha e ao meu primo. A minha 

madrinha, professor primária há mais de 30 anos, aconselhou-me a seguir esta 

área porque, me iria ajudar a desenvolver vários aspetos necessários para a 

minha vida, como a capacidade de falar em público e a lidar com jovens de 

diferentes faixas etárias. Por outro lado, também me aconselhou a ter um plano 

b pois, existiam grandes filas de espera para entrar no sistema de ensino 

nacional e, por isso, seria difícil ter colocação numa escola num futuro próximo. 

O meu primo, licenciado em desporto e mestre em treino desportivo de 

alto rendimento na FADEUP foi também uma grande ajuda nesta etapa. 

Atualmente a viver em Londres após concluir os estudos em Portugal, revelou-

me que teve alguma dificuldade em arranjar um trabalho que lhe permitisse 

assentar e constituir família. Como tal, a única opção que viu para o seu futuro 

foi emigrar, deixando para trás a família, os amigos e a namorada. 

Consequentemente, aconselhou-me a seguir o mestrado de ensino visto que, 
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seria possível formar-me na área do futebol fora da faculdade e, assim, ter duas 

vias para um possível emprego. 

 

2.1.2 Experiência como atleta 

 

A minha história no Desporto começou quando apenas tinha 4 curtos anos 

de vida. Tendo uma família apaixonada pelo desporto e, em particular, pelo 

futebol cedo me foi transmitida a cultura e paixão pelo tão famoso Desporto Rei. 

Foi, assim, com enorme naturalidade que comecei a praticar futebol nas 

escolinhas de formação do Boavista. Durante anos a minha vida girou em torno 

de dois eixos: Escola e Futebol. Lembro-me de ter dias em que saía de casa às 

8h da manhã e apenas regressava às 22h da noite, tudo isso para cumprir aquele 

que era o meu sonho na altura, chegar o mais longe possível na minha vida 

desportiva, sendo que, também teria que cumprir a minha obrigação como 

estudante. Pratiquei futebol durante 14 anos (4-18) e passei por 5 equipas 

(Boavista, Pedrouços, Padroense, Leça do Balio e Lavrense), onde convivi 

durante os anos da minha adolescência com adultos que deram o seu cunho à 

minha formação pessoal e me ajudaram a tornar um pequeno adulto com maior 

sentido de responsabilidade e, com mais noção das dificuldades que vou 

encontrar na vida. Foram, nesses anos também que fiz amizades que ainda hoje 

duram. O futebol, o desporto em geral é um ótimo meio de socialização, onde se 

formam grandes ligações pessoais, amizades duradouras, no fundo, onde se 

vivem episódios que marcam e ficam para sempre na memória de um jovem 

adolescente em crescimento. Hoje, posso agradecer ao meu Pai por ter estado 

sempre disponível para me levar aos treinos e acompanhar o meu percurso 

desportivo pois, sem ele hoje não teria tantas vivências desportivas e, não tinha 

feito amigos para a vida. No entanto, tudo tem um início, meio e fim e, quando 

cheguei ao primeiro ano de faculdade fui “obrigado” a tomar a decisão de 

escolher entre os estudos e o futebol. Tomei a decisão de escolher os estudos 

por já não me sentir tão motivado pela prática e, por já não ter o sonho que 

outrora tivera. No fundo, acho que ao longo do tempo fui perdendo a paixão pela 

prática do futebol, pelo compromisso com algo que ocupa tanto tempo da nossa 
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vida e do qual não retiramos o suficiente para que, quando colocado na balança 

nos faça continuar a perseguir um sonho utópico. 

Decidi, por isso, aos 18 anos dedicar-me por inteiro à minha vida 

universitária, tendo continuado ligado ao Desporto ao iniciar a minha ainda curta 

carreira como treinador. Comecei, por isso, a trabalhar num clube de futebol 

(Padroense) onde já tinha sido atleta e onde me eram dadas todas as condições 

necessárias para evoluir como pessoa e profissional. 

 

2.1.3 Presente profissional 

 

Atualmente, encontro-me a realizar o mestrado de Ensino de Educação 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, ao mesmo tempo que 

desempenho as funções de treinador principal do escalão de sub12 do 

Padroense Futebol Clube e, que dou treinos individuais a jovens que pretendem 

evoluir os seus atributos técnicos do futebol numa empresa denominada 

Individual Football Training.  

Tenho o sonho de me tornar profissional no mundo do futebol. Apesar de 

estar ligado ao treino neste momento, tenho também como paixão a área de 

observação, tanto de equipas como de jogadores. A área do agenciamento de 

jogadores e de viajar pelo mundo á procura de novos talentos, é algo que tenho 

como objetivo para a minha vida. Como pessoa realista que sou, sei das 

dificuldades que me esperam para entrar nesse mundo e para me tornar 

profissional nesta área, no entanto, como se costuma dizer popularmente 

“Sonhar não custa”.  

Como professor estagiário e, futuro profissional da área do ensino 

caracterizo-me por ser uma pessoa dinâmica e que tenta transmitir as suas 

ideias de uma forma alegre e divertida. Considero que essas são as minhas 

principais qualidades, no entanto, acho que a minha maior virtude é a capacidade 

que tenho de me ligar aos alunos. Como maiores dificuldades identifico a falta 

de domínio de alguns conteúdos a abordar e a pouca experiência a lidar com 

alunos mais velhos. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa que se 

encontra sempre bem-disposta e com um sorriso na cara, tentando sempre 
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contagiar os outros com a minha alegria. Todos temos problemas, mas, se nos 

ajudarmos mutuamente a ultrapassar as adversidades da vida e encararmos 

tudo de forma positiva é mais fácil superar essas mesmas dificuldades. 

Após a conclusão da licenciatura pensei muito se deveria ou não realizar 

mestrado no ano seguinte. Essa indecisão prendia-se pelo facto de me encontrar 

um pouco desmotivado para os estudos e pela incerteza sobre que mestrado 

escolher. O facto de o país estar sobrelotado de professores de Educação Física 

ainda me deixou com mais dúvidas sobre se devia ou não escolher este 

Mestrado e, o facto de, como referi anteriormente, ter o sonho de ser profissional 

na área do futebol também não ajudou. No entanto, após refletir e me aconselhar 

com outras pessoas que já tinham passado pelo mesmo processo, optei por me 

inscrever no Mestrado de Ensino pois, será uma ajuda caso queira ir trabalhar 

para o estrangeiro e, pela possibilidade de conseguir obter o nível II de treinador 

de Futebol fora da universidade. 

 

2.2 Expectativas vs Realidade do Estágio Profissional  

 

2.2.1 Perspetiva Inicial  

  

Como já referi anteriormente, após a conclusão da licenciatura questionei-

me sobre a próxima etapa, sobre qual o passo certo a dar. Não me sentia, 

verdadeiramente, preparado para enfrentar o mercado de trabalho pois, não 

reconhecia que a minha formação académica tivesse realmente completa. 

Assim, achava que seria preciso algo mais, algo que me completasse 

integralmente e, que me abrisse outro tipo de horizontes, mais portas e 

oportunidades no mundo real.  

 No entanto, após consultar os vários mestrados disponíveis na FADEUP 

e, falar com colegas mais velhos e experientes, concluí que o mestrado de 

ensino me podia ajudar em várias temáticas que ainda não dominava totalmente: 

capacidade de falar perante um público mais jovem, dominar e conhecer outro 

tipo de desportos coletivos e melhorar a forma de comunicação perante o tipo de 

audiência. Escolhi, assim, inscrever-me no mestrado que mais me enriqueceria 
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a nível profissional e pessoal. Apesar de ter sido uma escolha difícil, considero 

que tomei a decisão certa, este será o próximo passo na minha formação, tenho 

como objetivo tornar-me um professor. 

 Por conseguinte, por ter sido uma decisão ponderada e difícil de tomar, 

estou com diferentes expetativas em relação ao estágio profissional. Por um 

lado, sinto medo e ansiedade por estar a entrar num mundo desconhecido, um 

mundo da realidade nua e crua onde nem tudo corre conforme o planeado. Por 

outro lado, sinto uma vontade enorme de começar esta nova aventura da minha 

vida que, com certeza, me irá ajudar a ganhar outro tipo de ferramentas 

essenciais na minha carreira profissional. Garcia (1999, p.113) analisa este 

momento de iniciação na carreira como “um período de tensões e aprendizagens 

intensivas em contextos geralmente desconhecidos, e durante o qual os 

professores principiantes devem adquirir conhecimentos profissional além de 

conseguirem manter um certo equilíbrio pessoal”. 

Em relação aos alunos espero conseguir criar uma boa ligação com eles, 

ligação essa que faça com que eles vejam em mim um exemplo que devem 

seguir e, em alguém lhes poderá ensinar algo diferente. Espero conseguir criar 

uma ligação de colaboração em detrimento de uma relação de autoridade pois, 

defendo que todos podemos aprender em conjunto. Tenho o sonho de criar 

amizade com “os meus pupilos” sempre mantendo uma relação de respeito.  

 Em relação ao grupo de Educação Física espero que me ajudem nas 

dificuldades e me ajudem a crescer, criticando-me construtivamente quando for 

oportuno e elogiando quando for necessário. Espero criar uma boa ligação com 

este grupo e criar amizades que ultrapassem o mero ano de estágio. 

 Em relação ao grupo de estágio, espero continuar a ótima ligação que 

tenho com os meus colegas e que nos ajudemos mutuamente nos problemas do 

EP e nos problemas pessoais. Todos eles, o Tiago, a Chica e o Óscar são 

excelentes pessoas e tenho a certeza que marcarão pela positiva o meu ano de 

estágio. O Tiago tem sido o meu companheiro de viagem desde o primeiro ano 

de faculdade tendo-me acompanhado em todos os bons e maus momentos. É 

um amigo que tenho a certeza que participará na minha vida de forma ativa até 

sermos velhinhos. A Chica é a mãe do grupo e contagia todos com a sua enorme 
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alegria e boa disposição, tem um coração de ouro e que nos ajuda sempre em 

tudo o que pode. O Óscar, apesar de o conhecer há pouco tempo é uma pessoa 

cinco estrelas, sempre bem-disposto e pronto a colaborar nos projetos. Tenho a 

certeza que irei desenvolver ainda mais a minha relação com eles. 

 Em relação ao professor Cooperante (PC), deu logo para perceber que a 

professora era uma ótima pessoa com uma personalidade muito forte mas, com 

um coração mole que tenta sempre ajudar os seus alunos e as pessoas que lhe 

fazem bem. Além de professora cooperante, tem sido uma conselheira nos 

problemas pessoais que tenho passado e, por isso, só posso ter a expetativa 

que ela se torne uma pessoa importante na minha vida. 

 Em relação ao professor orientador (PO), esperava que este me ajudasse 

a ultrapassar esta etapa da minha vida, dando-me conselhos e criticando de 

forma ativa e construtiva, explorando os meus pontos fortes e fortalecendo os 

fracos, para que possa melhorar como profissional desta área. Temos o futebol 

como denominador comum e, por isso tenho a certeza que teremos uma ótima 

relação. 

 Em relação à comunidade escolar, esperava não ser apenas mais um 

estudante estagiário (EE) a passar nesta escola, gostaria de deixar a minha 

marca, que a minha passagem fosse lembrada. Esperava que cada um dos 

funcionários me desse um pouco das suas vivências e ficasse com o melhor que 

tenho para oferecer. Acima de tudo, era importante criar boas relações com 

todos os intervenientes no processo educativo para que me ajudassem a 

ultrapassar todos os meus problemas. 

  

2.2.2 Perspetiva Real 

 

A ansiedade e adrenalina que me corriam nas veias quando pisei a escola 

pela primeira vez cedo desapareceram, principalmente pelo facto de, 

estranhamente, ter sentido uma ligação imediata com o local, como se fosse a 

minha segunda casa, o meu porto de abrigo, o sítio onde eu me iria tornar 

professor, onde ia dar a primeira aula, onde ia contactar pela primeira vez com 

os alunos, os meus alunos. Senti, assim, uma ótima energia que me ajudou a 
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esquecer e ultrapassar todo o nervosismo inicial e, a encarar esta nova 

experiência de forma diferente.  

Deslocamo-nos à escola pela primeira vez como núcleo para participarmos 

na primeira reunião do departamento de educação física, educação visual e de 

ensino especial. Fomos apresentados como professores estagiários a toda a 

escola pela professora cooperante, desde a empregada do bar, aos 

responsáveis pelos pavilhões onde damos as aulas, ao próprio diretor. A 

professora cooperante falava de nós com orgulho e, com um enorme sorriso na 

cara: “Estes vão ser os meus estagiários”, e, tudo isso fez com que a experiência 

de me tornar professor fosse cada vez mais real e ganhando forma. A reunião 

foi diferente daquilo que estava à espera pois, como alunos criamos uma ideia 

do que as reuniões de professores são e, esta reunião foi tudo menos o que tinha 

pré-concebido. Alguns professores falavam demasiado alto, desrespeitavam 

quem estava a falar e, honestamente, tinham atitudes pouco profissionais. Foi, 

por isso, importante marcar presença na reunião para que percebesse como o 

mundo real, o mundo escolar funciona e, que nem tudo é tão cor-de-rosa como 

os professores da faculdade descreviam no primeiro ano de mestrado.  

Os primeiros dias passaram e senti-me totalmente adaptado à nova realidade 

da minha vida. O contacto com o núcleo de estágio era muito bom e as relações 

estabelecidas inicialmente com o PC e restantes professores do departamento 

de EF também facilitaram a minha adaptação. O primeiro cruzar com os alunos 

também foi positivo e, penso que as duas primeiras aulas (aula teórica e aula 

prática) correram bastante bem apesar de, me ter sentido muito nervoso por 

achar que não estava totalmente preparado para encarar uma turma com alunos 

tão diferentes uns dos outros e, do que eu estava à espera. 

Nono e Mizukami (2006, p.09) salientam que o modo de viver este início de 

carreira é singular a cada professor e que eles “sobrevivem às maiores 

dificuldades, passando a aceitar a ansiedade e os conflitos como característicos 

da docência e como fontes de aprendizagem profissional, desenvolvendo maior 

segurança sobre as situações quotidianas que enfrentam”. Cometi alguns erros 

e fiquei um pouco stressado com esse facto, no entanto, a PC acalmou-me e 

disse que nas primeiras aulas isto seria normal afinal, este é o processo de 
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estágio onde o erro faz parte do crescimento. Como núcleo de estágio forte e 

unido que somos, fomos discutindo e debatendo sobre algumas estratégias que 

devíamos utilizar, nomeadamente, para que fosse mais fácil controlar o clima da 

aula e, motivar os alunos para que fossem empenhados para os momentos de 

aprendizagem connosco. 

“Após a primeira aula, procurei de imediato a PC. Sentia que tinha 

cometido alguns erros desnecessários e pouco habituais em mim: falta de 

colocação de voz, postura demasiado rígida, alguma falta de controlo da 

aula. A PC acalmou-se e, com toda a sua experiência, disse-me que era 

normal, as primeiras aulas serviam mesmo como reflexão para corrigir 

alguns erros normais no PE.” 

      (DB, 10 de Outubro de 2018) 

 

O choque com a realidade é algo natural e presente nos PE, mas também, 

nos professores em início de carreira, embora cada um o vivencie de uma 

maneira diferente. No entanto, é importante não entramos neste processo de 

ensino/aprendizagem com ideias pré-concebidas sobre o que vamos encontrar: 

o tipo de alunos, os conteúdos a abordar, as condições para a prática de ensino. 

Arroyo (2011) atribui as dificuldades encontradas pelos professores, ao 

significado das imagens e representações que possuem dos seus alunos (seja 

na infância, adolescência e juventude) e deles próprios enquanto profissionais. 

Segundo o mesmo autor, podemos então, arriscar a dizer que o “choque com a 

realidade” pode ser amenizado se as imagens que os professores trazem 

consigo fossem reestruturadas. 
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3. Enquadramento da prática profissional 

3.1. A escola como instituição – importância da Educação Física 

 

O conceito de instituição é fundamental na análise sociológica de uma 

escola. Ele tem um significado preciso, mas muitas vezes distante do que é 

usado a nível de senso comum de uma escola. Em sentido sociológico, podemos 

considerar uma instituição como um conjunto de regras e procedimentos 

padronizados que são reconhecidos, valorizados e sancionados pela sociedade 

ou por um coletivo para o qual possuem enorme valor social. Na minha opinião, 

a escola como instituição deve ser considerada como uma escola inclusiva. A 

escola deve ser caracterizada como um lugar de concretização de sonhos e um 

lugar de partilha. Um lugar onde pessoas com personalidades e culturas 

completamente diferentes interagem entre si para criarem ambientes positivos 

de aprendizagem e de crescimento. Tal como refere Freire (2001, p.1), “Escola 

é… o lugar onde se faz amigos não se trata só de prédios, salas, quadros, 

programas, horários, conceitos... Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, 

que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o 

coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é 

gente (…).” 

Longe vão os tempos em que a escola se limitava a ensinar a matéria 

proposta pelos programas curriculares, onde os alunos eram tratados todos da 

mesma forma e os professores tinham apenas a tarefa de ensinar, ignorando os 

problemas pessoais dos alunos por completo. Esse tipo de professores já não 

pode existir pois, com a constante evolução do mundo e a transformação da 

educação das crianças estas necessitam de diferentes formas de trato. Numa 

turma, existem backgrounds familiares diferentes, antepassados e experiências 

de vida que não podem ser ignoradas. Assim, é importante distinguir e identificar 

diferentes maneiras de comunicar e interagir com a turma para que os alunos se 

possam sentir motivados e identificados com o professor. Estes devem procurar 

encontrar as melhores metodologias de ensino para os alunos, que os desafiam, 

que os motivem, conferindo-lhes assim um espírito autónomo e crítico em 
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relação à sua prestação, permitindo assim formular as próprias teorias, 

baseadas nos seus valores, como afirma Figueiredo (1998b) “Assim, a principal 

função do professor já não é dar o programa todo mas é a de interpretar, gerir e 

adaptar o currículo às características e necessidades dos seus alunos, criando 

contextos de aprendizagem tão fecundos quanto possível”. 

 A escola dos tempos modernos é, por isso, um local onde a relação dos 

professores e alunos ultrapassa a mera formalidade do antigamente. Estes, são 

responsáveis por formar alunos cultos e competentes nas suas tarefas, mas 

devem também preocupar-se com a formação pessoal dos alunos para que, 

acima de tudo se formem homens com uma presença ativa na sociedade. As 

relações que possibilita, as experiências que proporciona e os conhecimentos 

que transmite são fatores que, conjuntamente, influenciam os alunos e toda a 

comunidade escolar. Daqui emerge a cultura organizacional que segundo Nóvoa 

(1992, p. 30), “é composta por vários elementos, que condicionam tanto a 

configuração interna, como o estilo de interações que estabelece com a 

comunidade.” 

A área da Educação Física foge ainda mais à regra da normalidade pois, 

é lecionada num espaço aberto onde os alunos têm mais liberdade e, se soltam 

da “prisão” que é a sala de aula tradicional. Como tal, os professores de 

educação física devem ter em atenção que mais do que formar atletas se devem 

focar em formar alunos que gostem de praticar desporto e que se sintam 

motivados para realizar uma prática contínua e fora do ambiente escolar. A EF 

tem, assim, um papel preponderante na formação integral dos alunos como 

disciplina diferente e interativa, onde os alunos se podem relacionar socialmente 

e desenvolver características impossíveis de exprimir nas disciplinas mais 

teóricas.  

3.2. A escola cooperante – a minha segunda casa 

 

A Escola Secundária António Nobre é uma das sete escolas pertencentes 

ao agrupamento onde está inserida e caracteriza-se por ser uma escola 

secundária com poucos recursos situada no centro da Cidade do Porto na 

freguesia de Paranhos. A escola foi inaugurada em 1972 e embora inicialmente 
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constituída no meio de campos de agricultura, caracteriza‐se, hoje, por uma forte 

acessibilidade, quer de vias de comunicação (VCI, Circunvalação, A3, A4, …), 

quer de meios de transportes públicos, urbanos e suburbanos, destacando‐se a 

proximidade de estações do Metro do Porto-Salgueiros e Combatentes. Na área 

envolvente encontra‐se o Pólo Universitário da cidade com várias faculdades de 

ensino superior público e privado, bem como o Hospital de S. João e o IPO do 

Porto. Designando-se de “escola aberta” a Escola Secundária António Nobre é 

composta por quatro blocos, ligados por alpendres que permitem um 

permanente contacto com o exterior. Três desses blocos com dois pisos cada 

um, denominam-se de: Bloco A, Bloco B e Bloco C. O Bloco C ainda se subdivide 

em C1 e C2. Estes blocos são compostos por salas de aula normais e salas de 

aula específicas, tais como laboratório de ciências, de Física e Química, salas 

de Informática, de Educação Visual e de Educação Tecnológica e o Auditório. 

Como elo de ligação a todos os Blocos existe o Bloco Central, onde se 

encontram os Órgãos de Gestão, os Serviços Administrativos e Académicos, a 

sala de Atendimento de Pais e Enc. De Educação, o Bufete, a Cantina, a 

Reprografia/Papelaria, Biblioteca e Centro de recursos onde se receciona e se 

entregam diversos recursos para os mais carenciados. Ainda neste Bloco 

Central encontra-se o Polivalente, espaço de convívio dos alunos e onde se 

realizam os Saraus ou outros eventos da escola.  

A escola dispõe também de um pavilhão gimnodesportivo adaptado a 

diferentes modalidades. Este pavilhão, e por ser o meu local de trabalho, 

caracteriza-se por estar num mau estado, uma vez que é ainda composto por 

telhados de amianto em elevado estado de degradação que deixam entrar água 

quando chove e não são capazes de regular a temperatura adequada à prática 

de EF. Por esse motivo, por vezes, os alunos queixam-se que se encontra ou 

muito frio ou muito calor e utilizam esse defeito como escape justificatório para 

não realizarem a aula. É, por isso, necessário que o pavilhão sofra algumas 

obras de remodelação nomeadamente na parte superior da infraestrutura para 

que seja possível, melhorar ainda mais o ensino de qualidade dado aos alunos. 

Relativamente ao material do pavilhão este encontra-se também num mau 

estado, uma vez que existe pouco material para turmas grandes e o que existe, 
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como por exemplo os colchões de queda, está em mau estado ou impróprio para 

uso. Algum material, como por exemplo, as bolas utilizadas nas diferentes 

modalidades, encontram-se vazias, mas por incrível que possa parecer a escola 

não possui um sistema de enchimento para que o material esteja adequado à 

prática das modalidades. Por outro lado, as aulas teóricas são lecionadas em 

salas devidamente equipadas para o efeito. O professor tem disponível um 

computador com Internet e uma tela onde pode projetar a matéria a abordar 

(PowerPoint, vídeos, etc.). Para além disso, os alunos têm computadores 

disponíveis (2 alunos por computador) onde podem realizar trabalhos e 

pesquisar informações relevantes para a aula. O único ponto negativo das salas 

das aulas teóricas é que, muitas vezes, se encontram com avarias, impedindo 

assim os alunos de utilizarem com a frequência desejada pelos professores os 

computadores da escola.  

3.3. O núcleo de estágio – os meus companheiros  

 

O núcleo de estágio que me acompanhou neste ano de descobrimento e 

crescimento pessoal era constituído pelo Tiago, Óscar e Chica. Inicialmente, 

quando me candidatei às várias escolas disponíveis para realizar o EP, tinha 

como preocupação saber de imediato quem me iria acompanhar nesta aventura. 

Apesar de ter uma boa relação com todos os meus colegas de mestrado, sempre 

quis ficar com pessoas que conhecesse e tivesse uma boa relação extra 

faculdade. Percebi que ficar com pessoas que já eram mais próximas de mim, 

iria facilitar o processo de trabalho visto que já sabíamos os pontos fortes e 

fracos de cada membro do núcleo. No entanto, ficar com alguém “desconhecido” 

seria também positivo, visto que levaria a um maior conhecimento dos colegas, 

e a outro tipo de experiências novas.  

Mal saíram as colocações das escolas fiquei radiante com o NE que me 

acompanharia durante o ano. O Tiago é dos meus melhores amigos, crescemos 

juntos em virtude de termos sido colegas de equipa de futebol e sempre foi um 

enorme apoio dentro e fora da faculdade. Como tal, fiquei muito contente por 

saber que iriamos partilhar mais uma aventura da nossa vida. A Chica tinha sido 

minha colega na licenciatura e, sempre foi uma pessoa alegre que me ajudou 
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nos momentos menos bons. Com a sua experiência senti, verdadeiramente, que 

me poderia ajudar bastante neste ano complicado de estágio. O Óscar, apesar 

de ser o elemento que menos conhecia do NE, era uma pessoa com quem já 

tinha convivido fora do contexto escolar, e com quem me identificava por termos 

gostos e convicções similares.  

Ao longo de todo o EP, fomos um núcleo unido onde procuramos sempre 

ajudar-nos mutuamente, elogiando quando preciso e criticando quando 

necessário. Só, assim, podemos crescer e tornar-nos de uma ou outra forma, um 

verdadeiro núcleo onde os segredos eram conhecidos e a partilha necessária e 

obrigatória ao crescimento pessoal.  

“O telefone tocou. Era o Tiago a dizer que tínhamos ficado colocados na 

mesma escola, juntamente com o Óscar e a Chica. Estava radiante e 

contagiou-me, deixou-me muito mais relaxado com a aventura que se 

seguia. Não poderia pedir um melhor NE para me acompanhar.” 

      (DB, 20 de Setembro de 2018) 

 

Figura 1 - Núcleo de Estágio 

3.4. As minhas turmas – 10º GD / 11º GD 

 

A escola cooperante (EC) onde realizei o EP caracterizava-se por ter dois 

tipos de ensino, o regular e o profissional. Foram-me atribuídas pela PC duas 

turmas do ensino profissional que frequentavam o curso de gestão desportiva. A 

turma do 10º GD à qual lecionei EF e a turma do 11º GD que fui responsável 

pela disciplina de Práticas de Atividades Física e Desportivas (PAFD). 

A turma do 10ºGD era uma turma completamente nova, tendo se revelado 

uma turma muito heterogénea. Como este era o primeiro ano enquanto turma, 
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sentia-se alguma falta de relação e espírito de entreajuda. Eram um conjunto de 

grupos singulares que se uniam numa sala de aula ou pavilhão e tinham aulas 

juntos. Não existia uma verdadeira união entre os alunos e, isso resultou em 

alguns problemas durante o ano letivo. Alguns dos alunos eram um pouco 

perturbadores e tinham atitudes mais agressivos perante os colegas mais 

inofensivos, o que levou também a que uma das minhas estratégias e foco como 

professor, fosse tentar unificar e construir uma boa relação entre todos. No 

entanto, com o passar do tempo revelaram-se alunos motivados e empenhados 

na disciplina, o que fez com que fosse fácil e motivador ser professor destes 

“miúdos.” 

A turma do 11ºGD à qual lecionei a disciplina de PAFD neste ano era uma 

turma bastante heterogénea, onde se notava uma clara distância entre a 

participação e comportamento dos alunos. Por um lado, alguns alunos 

revelavam total interesse na matéria a abordar, tirando dúvidas e tentando 

participar ativamente na aula, tornando-a um pouco mais dinâmica. Por outro 

lado, alguns alunos não demonstravam interesse em prestar atenção à matéria 

e que, por vezes, perturbavam a aula com conversas paralelas. Outro dos 

problemas que senti foi que, sendo uma turma de ensino profissional, as idades 

dos alunos variavam muito. Alguns alunos tinham 16 anos e, por outro lado, 

alguns já tinham 20 o que levava a que diferentes níveis de responsabilidade e 

maturidade entrassem em conflito e perturbassem o normal funcionamento da 

turma e, consequentemente, o clima da aula. Como tal, o desafio nesta turma 

passou, essencialmente, por cativar todos os alunos, em especial “aqueles mais 

difíceis” a manter a motivação para aprender e participar ativamente nas aulas. 

“Senti uma enorme diferença entre as turmas atribuídas pela PC. Por um 

lado, a turma do 10º GD revela-se imatura e algo irresponsável no que toca 

a empenho e compromisso perante a disciplina. Por outro lado, a turma do 

11º GD tem vários grupos, uns que se revelam pouco interessados nas 

aulas, e outros que adoram participar e se encontram extremamente 

motivados para novas aprendizagens.” 

      (DB, 19 de Outubro de 2018) 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem 

 

Esta área representa a parte mais substancial do EP e compreende todo 

o processo de conceção, planeamento, realização e avaliação da nossa prática 

pedagógica (Matos, 2014a). 

Aqui explicarei todo o conhecimento que fui capaz de adquirir ao longo 

dos dois anos de mestrado. Em primeiro lugar, a importância do primeiro ano de 

mestrado, essencial no crescimento a nível da reflexão e planeamento das aulas. 

Em segundo lugar, o ano de EP em concreto, onde foram aplicados os 

ensinamentos retidos e cultivados durante a primeira fase do mestrado de 

ensino. 

4.1.1 Início da Jornada – tomada de decisões 

 

A verdadeira caminhada de um professor, neste caso de um professor 

estagiário começa muito antes do período de aulas. Numa fase inicial, é 

importante conhecer e estar em contacto com o PC e com a EC. Assim, antes 

de começarmos sequer o planeamento dos conteúdos a abordar, visitamos a 

“nossa nova casa” onde nos foram apresentados todos os funcionários, locais 

importantes onde iriamos trabalhar e nos esclareceram dúvidas comuns à fase 

introdutória do estágio. 

Depois de todas as formalidades estarem devidamente tratadas, estava 

na hora de começar com o planeamento propriamente dito. Assim, em conjunto 

com a PC e NE reunimos na escola com o intuito de debater e aliar as nossas 

ideias e convicções com a experiência e sabedoria da “nossa mestre” em relação 

ao plano nacional de educação física (PNEF). Aí, foi-nos explicado que o 

programa destinado aos alunos de ensino especial era um pouco diferente do 

que nos tinha sido ensinado no primeiro ano de mestrado. Este programa 

funciona por módulos, onde os alunos são obrigados a estar e participar em 

todas aulas correndo o risco de, em caso de falta, ficarem num período pós-letivo 

a repor as aulas não realizadas. Como tal, como NE decidimos que o grande 
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objetivo enquanto EE seria cativar os alunos a participar ativamente e com 

empenho nas aulas adotando estratégias dinâmicas e diferentes do que estão 

habituados com os restantes professores. 

Posteriormente, ainda em conjunto com a PC dividimos os módulos a 

abordar por período, aspeto bastante importante visto que o planeamento 

representa um papel fulcral no ensino, sendo através deste possível traçar o 

caminho em direção aos diferentes tipos de objetivos. Bento (2003,p.16) refere: 

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

planeamento e preparação”. 

4.1.1.1. Planeamento Anual  

 

O planeamento anual consiste no primeiro nível de planeamento do EE. 

Este, aborda uma perspetiva global e pouco detalhada do plano geral a adotar e 

do caminho a seguir em relação às modalidades a abordar na disciplina de EF. 

Assim, é importante planear precocemente e anteceder eventuais problemas 

com os restantes professores de departamento, como: lecionar a mesma 

modalidade, conflito em relação aos espaços físicos e problemas em relação ao 

uso de material. Segundo Bento (2003, p. 59), “um plano anual (PA) é um plano 

de perspetiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no 

local e nas pessoas envolvidas. Os objetivos indicados para cada ano, no 

programa ou normas programáticas, são objeto de uma formulação avaliável e 

concreta para professores e alunos. Constitui, pois, um plano sem pormenores 

da atuação ao longo do ano, requerendo, no entanto, trabalhos preparatórios de 

análise e de balanço, assim como reflexões a longo prazo. Os detalhes e demais 

medidas didático-metodológicas são reservadas para os planos das unidades 

temáticas ou didáticas e para o projeto de cada aula, numa sequência lógica que 

aqui tem o seu início.” 

Em relação ao Planeamento Anual é importante salientar que após o seu 

término este não se encontra fechado e, pode, a qualquer momento sofrer 

alterações. Segundo Bento (2003) “a planificação é o elo de ligação entre as 

pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas 

disciplinas, e a sua realização prática. É uma atividade prospetiva, diretamente 
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situada e empenhada na realização do ensino que se consuma na sequência: 

Elaboração do plano → realização do plano → controlo do plano → confirmação 

ou alteração do plano, etc.” Em reunião com o PC e restante NE analisamos com 

algum detalhe o plano nacional de educação física (PNEF) relacionado com o 

curso profissional de gestão desportiva. Procuramos debater sobre a ordem das 

modalidades a abordar, tentando começar com uma mais dinâmica e 

motivadora, em detrimento de uma modalidade menos cativante. Após 

determinar a ordem na qual íamos lecionar as diferentes modalidades, ajudamos 

o PC a verificar o calendário escolar. É importante termos noção e 

contabilizarmos na construção do planeamento anual, os períodos de férias, as 

atividades desportivas da escola (inter-turmas), as visitas de estudo já planeadas 

e todos os feriados nacionais. 

Em relação ao ensino profissional, o PC explicou-nos mais uma vez que 

existem algumas diferenças também ao nível do planeamento. Primeiramente, é 

importante realçar que o número de aulas de cada módulo é fixo. Assim, mesmo 

que uma aula coincida com um feriado esta terá que ser lecionada, adiando 

assim todas as aulas posteriores. Seguidamente, a divisão das modalidades não 

é feita por períodos pois, um dos módulos pode passar por dois períodos. Como 

tal, o importante é planear detalhadamente a forma como o módulo será 

abordado. 

4.1.1.2. Planeamento das Unidades Didáticas (UD) 

 

A UD consiste no segundo nível de planeamento onde são traçados os 

objetivos essenciais para a modalidade a abordar. No entanto, o seu 

planeamento deve ser realizado de forma coerente, sempre com o propósito de 

ajudar os alunos a atingir os objetivos definidos pelo programa curricular. Assim, 

o planeamento deve ter em consideração o nível dos alunos e o seu contexto. 

Deve também obedecer a alguns princípios pedagógicos e metodológicos. Tal 

como refere Bento “A duração de cada unidade depende do volume e da 

dificuldade das tarefas de ensino e de aprendizagem, de princípios 

psicopedagógicos e didático metodológico, acerca da organização e 
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estruturação do processo pedagógico, do estado de desenvolvimento da 

personalidade dos alunos. (Bento, 2003, p. 60)” 

Ao longo do ano foram elaboradas para cada módulo lecionado do 

programa de gestão desportiva unidades didáticas direcionadas para o contexto 

e nível dos alunos. Esta, foi estruturada seguindo o modelo de estrutura do 

conhecimento (MEC). Este instrumento de planeamento foi criado por Vickers 

em 1190, é dividido em 3 fases: Análise, Decisão e Aplicação. 

Primeiramente, na fase de análise surge o módulo 1 onde as modalidades 

a abordar são identificas e onde se analisa a sua história, regras e conteúdos. 

Seguidamente, no módulo 2 é analisado o contexto onde se vai lecionar a 

modalidade. Assim são estudadas as condições de trabalho como o espaço de 

aula, os recursos humanos e materiais. Posteriormente, no módulo 3 é analisado 

o contexto dos alunos através da avaliação diagnóstica (AD) realizada no início 

de cada módulo. Através desse processo, numa fase seguinte, os alunos serão 

enquadrados no nível correto da sua habilidade. 

Relativamente à fase de decisão, surge o módulo 4 onde é definida a 

extensão e sequências dos conteúdos. Aqui, é justificada de forma mais 

específica o planeamento da UD, permitindo estabelecer um caminho a seguir, 

passível de sofrer alterações, pelo professor. O módulo 5 é utilizado para 

estabelecer os objetivos específicos para a UD, onde os alunos são agrupados 

por níveis com base nas suas competências. O módulo 6 remete para a 

estruturação dos momentos onde os alunos irão ser avaliados. O módulo 7 é 

utilizado para criar e determinar as situações de aprendizagem da UD. Assim, 

são criadas estratégias de progressão com o objetivo de conceber exercícios em 

que o aluno tenho um sucesso efetivo e, possa efetuar com qualidade as 

habilidades técnico-táticas da modalidade. 

A fase de aplicação é contemplada apenas pelo módulo 8, que determina 

a forma como cada conteúdo irá ser abordado durante a UD. 

Com base no processo acima referido, as UD das diferentes modalidades 

foram contruídas autonomamente. O PC quis que assim fosse para passarmos 

e detetarmos as nossas principais dificuldades. Devido à opção tomada de não 

realizar AD em função do número reduzido de aulas, senti-me um pouco confuso, 
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pois só me era possível construir a UD no fim da primeira aula. Esse problema 

foi, de imediato, identificado e refletido. Mesmo assim, não senti grandes 

dificuldades na construção da UD da modalidade de voleibol, pois é um desporto 

que domino e com o qual me sinto confortável. No entanto, senti algumas 

dificuldades a definir os objetivos específicos a atingir no fim do módulo. Em 

reunião com o PC, este comentou comigo: “O mais importante do planeamento 

é a capacidade que o professor tem de se adaptar ao contexto e dificuldades 

criadas pelos alunos”. Como a turma era bastante heterogénea tive bastante 

dificuldade na construção dos objetivos, optando, assim, por traçar objetivos 

para 3 grupos distintos: alunos acima da média, alunos medianos e alunos 

abaixo da média.  

A modalidade que me deixou com mais dificuldades foi a Dança. Tendo 

pouco conhecimento sobre a mesma, tive que me esforçar e empenhar na 

pesquisa sobre a mesma. Desta forma, criei algumas dinâmicas interessantes e 

alterei o modelo de ensino a utilizar na lecionação das aulas.  

“O facto de não dominar a modalidade fez com que tivesse que 

pesquisar. Esse processo foi benéfico para o meu crescimento, pois 

permitiu-me investigar aspetos com os quais não estava de todo 

familiarizado.” 

      (DB, 8 de Fevereiro de 2018) 

  

 Concluindo, o planeamento da UD não deve passar apenas por uma mera 

distribuição do conteúdo a abordar em aula, mas também, determinar os 

objetivos previamente, adaptar ao contexto inserido e, fundamentalmente, criar 

sucesso e motivação nos alunos.  

4.1.1.3. Plano de Aula – a sua real importância 

 

O plano de aula (PDA) consiste no terceiro e último nível de planeamento 

do PE. Este, aborda uma perspetiva específica e muito detalhada do plano a 

seguir durante a aula a lecionar. Tem, por isso, como objetivo definir o tipo de 

tarefas (exercícios a realizar), a sua duração e os objetivos específicos para 

determinado momento da aula. “O plano deve igualmente identificar uma gama 

de ações de acompanhamento com incidência nos recursos disponíveis e a 

disponibilizar, na sensibilização e motivação dos intervenientes, na circulação da 
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informação e, finalmente na retroação, ajustamentos e inflexões no processo.” 

(in Lewy, 1979). O primeiro ano de mestrado deu-nos ferramentas necessárias 

para construir um documento, onde se inserem todos os aspetos obrigatórios do 

plano de aula: conteúdos a abordar, material utilizado, componentes críticas, 

entre outros.  

Desde cedo tanto o PC como o PO incidiram na importância de realizar 

um detalhado e rigoroso plano de aula bem como, planear tudo com a devida 

antecedência. Atendendo à experiência e sabedoria dos orientadores e aos 

conselhos dados, resolvi criar uma ficha modelo onde iria elaborar todos os 

planeamentos necessários. A partir desse momento, consegui pôr no papel 

todas as ideias que tinha na cabeça para cada aula, sendo mais fácil guiar-me e 

organizar-me perante as já muitas adversidades de um PE. 

Estando habituado ao treino desportivo e ao seu planeamento foi, com 

alguma naturalidade que associei o plano de treino ao plano de aula. Apesar do 

PDA se revelar muito mais detalhado, o propósito é idêntico. Tanto um treinador 

como um professor devem pensar antecipadamente nos pormenores e objetivos 

que aspiram para cada treino/aula. Assim, o PDA assumiu uma enorme 

importância no processo de estágio tendo sido essencial para o meu 

crescimento, principalmente, a nível organizativo. 

Outro dos aspetos essenciais do planeamento da aula e da importância 

de o realizar atempadamente, foi o facto de a PC exigir que lhe fosse enviado o 

PDA da aula a lecionar dois dias antes da mesma. Este processo de construção 

de conhecimento com o PC permitiu-me corrigir aspetos menos bons referentes 

ao PDA em si, mas também, relativo aos conteúdos que iria abordar em 

determinadas modalidades. Sem dúvida, que o auxílio do PC foi essencial para 

o meu crescimento como PE.  

“A PC era bastante exigente com a entrega do plano de aula. Pediu-nos 

que todas as semanas enviássemos o planeamento pelo menos dois dias 

antes da aula para que nos pudesse dar um FB e ajudar com a correção do 

mesmo. Sentia-me um pouco sobrecarregado, ter de planear as aulas 

teóricas, as aulas práticas e ainda enviar tudo atempadamente ao PC. No 

entanto, com o tempo acho que vou conseguir apanhar o ritmo, é tudo muito 

novo e recente, mas está a fazer-me crescer a todos os níveis.” 

      (DB, 24 de Outubro de 2018) 



- 25 - 
 

4.1.2 Realização do Ensino 

4.1.2.1. A primeira aula 

 

Chegou o momento da verdade, era o primeiro momento, o primeiro 

contacto com aquela que seria uma das minhas turmas durante o resto do ano. 

Acompanhado pelo PC e pelo NE entrei, tímido, no pavilhão frio e gasto que faria 

parte do meu percurso académico. Numa primeira fase, fomos apresentados à 

turma que, parecia habituada e confortável com a situação de ter um EE a dar-

lhes aulas. Seguidamente, apresentamo-nos, falando um pouco do que era a 

nossa vida, o nosso passado e aquilo que tínhamos como objetivos futuros. 

“Senti um enorme alívio quando expliquei que também era treinador de 

futebol, foi como se o sorriso dos alunos me tivesse deixado um pouco 

menos desconfortável perante uma situação anormal na minha vida.” 

      (DB, 21 de Setembro de 2018) 

 

Ainda durante a apresentação, o desconforto era notório nos nossos 

corpos como, se o olhar daqueles inocentes alunos nos causasse um sentimento 

nunca antes vivido. O PC prosseguia o diálogo com os alunos, falando de 

algumas regras e obrigações determinadas pelo departamento de educação 

física, bem como, dos objetivos traçados para a disciplina. Como se tratava de 

uma turma nova, a professora também explicou algumas nuances do ensino 

profissional como a justificação de faltas e presença obrigatória em todos os 

momentos de avaliação.  

Posteriormente, os meus colegas do NE sentaram-se e assumi a 

liderança da aula. Não vou negar que a minha primeira palavra foi proferida de 

forma nervosa e insegura, afinal era uma experiência totalmente nova e por 

descobrir. Comecei por falar com a minha turma sobre algumas regras que 

queria adotar na minha aula e pedi-lhes que fossem um pouco flexíveis em 

relação aos nomes, não seria fácil decorar o nome de todos com apenas uma 

aula semanal. A aula prosseguiu e sentia um estranho desconforto, talvez por 

estar a ser observado pelo PC e colegas ou, porventura por não estar cem por 

cento confiante naquilo que pretendia transmitir à minha turma. No entanto, segui 

o plano de aula ao mais pequeno pormenor, o tempo de exercício, a incidência 
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e tipo de feedback (FB) e a explicação detalhada das componentes técnicas do 

voleibol: manchete e passe. Como seria normal, tive algumas dificuldades na 

transição entre exercícios. Do outro lado do pavilhão, encontrava-se um 

professor de EF a lecionar basquetebol a uma turma numerosa, e que fazia 

bastante ruído com o drible. Aí, descobri o meu primeiro e grande erro, não estar 

habituado a usar apito e ter alguma dificuldade em chamar os alunos até mim.  

“Não conseguia falar mais alto, no entanto, os alunos tinham algumas 

dificuldades em ouvir o que dizia. Do outro lado, a ruidosa turma a jogar 

basquetebol fez com que a minha primeira aula fosse muito mais difícil do 

que esperava. É imperativo arranjar uma alternativa.” 

      (DB, 21 de Setembro de 2018) 

A aula terminou, e como seria de esperar procurei saber a opinião diante 

do PC e NE. Primeiramente, perguntei o que fiz bem e mal e os aspetos que 

poderia melhorar. Com alguma surpresa, o PC confidenciou-me que a aula tinha 

superado as suas expetativas. De seguida, abordei os meus amigos e colegas e 

pedi a sua opinião honesta sobre a aula. Debatemos um pouco os pontos a 

melhorar como a colocação da voz, a ocupação do espaço de aula e o uso do 

apito, mas no geral o FB foi bastante positivo o que me deixou muito satisfeito. 

A primeira de muitas batalhas foi ultrapassada com sucesso. 

4.1.2.2. A primeira impressão – Turma de rufias  

 

O processo de escolha de turma foi totalmente aleatório e liderado pelo 

PC. Na primeira reunião fomos questionados sobre a nossa preferência de 

horário e atividades extra estágio, com o objetivo de conseguir conciliar tudo de 

forma a não prejudicar nenhuma das áreas profissionais. Desse modo, e por 

trabalhar na área do futebol da tarde foi-me atribuída a turma do 10º GD pois as 

suas aulas seriam sempre de manhã.  

Como referido anteriormente, esta turma era totalmente nova, assim não 

existiam relações entre os seus intervenientes. A minha primeira impressão foi 

negativa, senti que seria uma turma um pouco complicada de trabalhar e cativar 

pois, iriam existir alguns choques de personalidade. Assim, seria um grande 

primeiro desafio, assumir a liderança de uma turma nova e motivá-los a 

empenhar-se de forma ativa nas aulas. Nas primeiras aulas senti que a minha 
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principal tarefa seria criar uma ligação afetiva com eles, encontrar pontos 

comuns e, dessa forma conquistar a confiança deles. Apesar de ser, no geral, 

uma pessoa rígida e regrada senti que optar por esse caminho com esta turma, 

seria dar um passo atrás e cavar um fosso entre nós. Tentei agilizar o processo 

de ensino aprendizagem de forma rigorosa, mas, lecionada de uma forma alegre 

e dinâmica.  

Ao longo do tempo, criei uma forte ligação com a maioria dos alunos da 

turma. Senti que existiu uma separação natural com alguns alunos devido à sua 

pouca assiduidade e atitudes incompreensíveis perante alguns colegas da turma 

(faltas de respeito). Esses, eram no fundo os rufias da turma, que pretendiam 

tornar o meu percurso, a minha caminhada mais desafiante e difícil. Como sentia 

que existia uma separação evidente, foquei-me mais nos que se pretendiam 

desviar do caminho que tinha traçado, nas pedras que estavam fora da calçada. 

Só corrigindo essas falhas, seria possível criar um clima agradável e propicio a 

atingir os objetivos traçados. Não minto quando afirmo que foi um desafio 

trabalhoso, no entanto, foi atingido parcialmente, consegui atingir o objetivo de 

deixar a minha turma unida e, acima de tudo, com uma ótima relação entre 

intervenientes. Congratulo-me por ter “modificado” os meus rufias a serem 

melhores alunos, mas, principalmente a serem melhores seres humanos. 

4.1.2.3. A Gestão da aula  

 

Elias e Schwab (2006) definem gestão da sala de aula como “todas as 

práticas dos professores relacionadas com o estabelecimento de um ambiente 

físico e social da sala de aula, que visa regular rotinas e atividades diárias, 

prevenir e corrigir problemas.” (p. 309).  

A gestão da aula relaciona-se com a capacidade que um professor tem 

de guiar a aula, perante os objetivos traçados. Representa um conjunto de 

parâmetros essenciais à boa qualidade de aula e que abrangem a gestão do 

tempo de aula, dos alunos e dos material e espaço utilizados. Por gestão de sala 

de aula pode-se entender “os modos pelos quais os professores organizam e 

estruturam as suas salas de aula, com os propósitos de maximizar a cooperação 
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e o envolvimento dos alunos e de diminuir o comportamento disruptivo.” (Arends, 

1995). 

Em relação ao tempo de aula, a sua gestão revela-se fulcral. Sendo já 

essencial, assume um papel ainda mais preponderante quando uma turma do 

10º ano apenas possui uma aula de noventa minutos por semana. Se, ao tempo 

de aula retirarmos os normais atrasos do primeiro tempo da manhã e, a 

necessidade imposta pelo regulamento interno da escola de dar quinze minutos 

aos alunos para tomarem banho e trocarem de roupa, “sobram” apenas setenta 

minutos. Assim, foi necessário adotar estratégias específicas para que o tempo 

de empenhamento motor não fosse demasiado reduzido. Estando habituado ao 

processo de treino, cedo reconheci a necessidade de “trazer para a aula” alguns 

truques utilizados na área do futebol. Primeiramente, para reduzir o tempo de 

informação, resolvi implementar a estratégia de explicar todas as tarefas 

propostas para a aula logo no início. Através do uso do quadro, desenhava os 

exercícios e explicava como iriam ser as transições. Assim, mesmo que um aluno 

chegasse atrasado e não conseguisse ouvir a explicação sabia que, antes de 

me vir cumprimentar, era necessário conhecer o processo de funcionamento da 

aula. Outra estratégia utilizada esteve relacionada com a montagem dos 

exercícios propostos. Tendo metade do pavilhão disponível, antes de os alunos 

chegarem, montava todos os exercícios possíveis. Assim, o tempo de transição 

era reduzido, pois era apenas necessário mudar de espaço e focar na nova 

tarefa. Ao utilizar este tipo de ferramentas consegui com que o tempo de 

empenhamento motor aumentasse, permitindo assim, que os alunos 

aproveitassem efetivamente o tempo de aula. 

A gestão dos alunos assume, também, um papel significativo na gestão 

da aula. É fundamental saber adaptar o modo de divisão da turma. Se, por vezes 

é necessário organizar por níveis, em determinados momentos poderá ser 

importante deixar que escolham livremente os grupos de trabalho. Assim, nos 

exercícios da parte inicial da aula, os grupos eram escolhidos aleatoriamente e 

por vontade própria. Na parte fundamental e final da aula, os alunos eram 

agrupados por níveis para que o seu rendimento e evolução pudesse 

acompanhar a dos colegas. “No coração do ensino eficaz deve estar a habilidade 
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do professor para criar o ajustado clima emocional para o trabalho, o qual 

permitirá aos alunos o envolvimento apropriado e a atitude requerida para a 

aprendizagem” (Kyriacou, 1986; Dean, 2000, cit. in Morgado, 2003) 

 Mas, em determinadas modalidades como, por exemplo, a ginástica 

deixei que os alunos mais evoluídos assumissem um papel de líder de grupo e 

me auxiliassem nas correções e FB dados aos colegas. É, por isso, conveniente 

gerir de forma dinâmica e variada a colocação dos alunos em aula. Se, numa 

fase inicial optava por atribuir mais liberdade na escolha dos grupos, numa fase 

mais competitiva tentava equilibrar para que existisse motivação para a 

realização da tarefa. 

Felizmente, o espaço e material da aula não foi difícil de gerir. Tive a 

felicidade de apenas partilhar o pavilhão com uma turma tendo, assim, sempre 

meio pavilhão disponível. Como o número de alunos da outra turma era reduzido, 

por vezes, o outro professor ainda me cedia um pouco mais de espaço ficando 

com dois terços do pavilhão para cerca de 27 alunos. Apesar de não ser o 

cenário perfeito para a realização de, por exemplo, jogos de andebol pois, não 

tinha as duas balizas disponíveis, a montagem dos campos era feita na 

horizontal permitindo, assim, criar o mesmo efeito competitivo. Em relação ao 

material da escola, este encontrava-se um pouco degradado e em número 

reduzido, no entanto, quando abordei o PC sobre tal situação foi-me dito que a 

escola não tinha nem, iria ter orçamento para comprar mais material. Como tal, 

cedo me convenci que a atitude mais correta seria adaptar-me ao contexto em 

que estava inserido. 

“Estava um pouco desiludido com o material disponível para as aulas, 

mas o PC disse que nada havia fazer em relação a isso. A escola não tinha 

orçamento disponível para comprar.” 

(DB, 8 de Novembro de 2018) 

4.1.2.4. Importância do controlo da turma   

 

Uma das minhas maiores preocupações em relação ao EP foi estar 

inseguro sobre a capacidade que tinha ou não de conseguir manter o controlo 

da turma. Uma turma, 27 alunos, alguns apenas 3 anos mais novos que eu, será 

que seriam capazes de me ver como uma entidade “autoritária” a respeitar? 
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Ainda por cima, a minha estatura é baixa, não tendo um físico imponente capaz 

de, por si só, criar uma barreira diante dos alunos. Por ser um dos meus pontos 

mais fracos, o meu calcanhar de Aquiles, questionei o PC sobre estratégias a 

utilizar para aprimorar o meu controlo da turma. “Melhorar a colocação da voz, 

apresentar as tarefas de forma confiante e impor regras logo numa fase inicial” 

foram os conselhos que retive do meu pequeno debate com o PC.  

“Apesar de ter uma boa relação com a turma, estou a ter grandes 

dificuldades com o controlo pleno da turma. Não consigo fazer com que 

todos me respeitem de igual forma e sigam as minhas instruções. Sinto que 

há sempre alguém a querer remar o barco contra a maré”. 

(DB, 8 de Novembro de 2018) 

 

 Um dos principais fatores que me impediu de ter um maior controlo sobre 

a turma, foi a minha atuação descontraída. Faz parte da minha personalidade, 

estou constantemente em modo alegre e de brincadeira constante com as 

pessoas em geral, e senti que, principalmente, numa fase inicial me prejudicou 

bastante. A minha descontração pura criou, uma espécie de facilitismo na 

realização das tarefas, pelos alunos.  

“Tenho sido demasiado brincalhão. Se no processo de treino resulta 

como facilitador de transmissão de conhecimento aqui, tem prejudicado o 

meu processo de ensino, principalmente no que toca ao controlo total da 

turma”. 

(DB, 26 de Outubro de 2018) 

 

 O professor deve ter sempre como principal preocupação a turma como 

um todo. Deve, no entanto, adotar algumas estratégias que possibilitem a 

correção individual. Contudo, o FB individual nunca deve prejudicar o normal e 

correto funcionamento da aula. Com isto, pretendo transmitir a ideia que o foco 

no individual pode prejudicar o restante contexto. Assim, admito que, mais uma 

vez, cometi alguns erros no que toca a estratégias a utilizar no controlo da turma. 

Por me preocupar em demasia com alunos, e as suas respetivas dificuldades, 

deixei que outros estudantes tivessem atitudes menos próprias, que nunca 

teriam acontecido se atuasse em torno de toda a turma. 

“Estava a corrigir o aluno X quando através da minha visão periférica vi 

dois alunos sentados à conversa quando deveriam estar a realizar o exercício. 

Essa atitude deixou-me inquieto, queria controlar tudo e, por vezes, sentia que 

não controlava nada”.     (DB, 15 de Março de 2019) 
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 A educação física caracteriza-se por ser uma disciplina única, num espaço 

semilivre em que os alunos podem circular sem grande problema. Assim, 

comparativamente com uma disciplina teórica, o controlo da turma assume um 

papel ainda mais preponderante. Assim sendo, durante o ano de EP arranjei e 

implementei estratégias que me permitiram crescer neste mesmo processo. Se, 

numa parte inicial, o meu controlo era simplesmente circunstancial e esporádico 

devido ao normal respeito que os alunos têm perante o professor, na fase final 

do meu estágio, a turma estava plenamente controlada. Com o passar do tempo, 

e com o aumento de confiança nas minhas capacidades, a turma passou a 

comportar-se de forma mais adequada permitindo que o meu foco pudesse ser 

um pouco mais individualizado e detalhado. Essa foi, uma das minhas maiores 

conquistas. 

4.1.2.5. O processo instrucional 

 

 A instrução revela-se imprescindível para lecionar uma aula de EF. 

Através deste processo ocorre a transmissão de conteúdos e a utilização de FB 

para corrigir os alunos, entre outros aspetos relacionados com o processo 

ensino-aprendizagem na disciplina. Assim, o processo instrucional divide-se em 

três fases: antes da prática, durante a prática e após a prática.  

Siedentop (1991) refere que nas situações de instrução, a informação é 

emitida usualmente em referência a três momentos: (1) antes da prática, 

recorrendo-se a preleções, apresentação de tarefas, explicações e 

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

a prática, pela análise referenciada à prática desenvolvida. 

Antes da prática 

Como referido anteriormente numa fase inicial da aula, ocorria uma breve 

apresentação aos alunos. Essa conversa tinha como objetivo dar a conhecer as 

tarefas que iam realizar e, o seu propósito. Assim, o tempo de transição entre 

exercícios era mais rápido e o tempo de empenhamento motor maior. A definição 

de objetivos é essencial para o processo ensino-aprendizagem, pois caso estes 

não sejam conhecidos, os alunos podem sentir que realizam a tarefa apenas por 
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fazer e não com um propósito, perdendo assim alguma motivação e reduzindo o 

empenho dos mesmos nas tarefas.  

“Na sessão inicial apresentei o plano de aula, bem como os objetivos 

específicos da aula. Dessa forma, consegui uma melhor gestão do tempo 

de aula. O PC acrescentou que devia fazer uma breve revisão dos 

conteúdos abordados na aula anterior.”  

(DB, 15 de Setembro de 2018) 

  

Como sempre tive à vontade e conforto a falar em público, o processo de 

instrução antes da aula ocorreu sempre de forma tranquila. No entanto, por 

vezes, sentia algum medo de errar um termo técnico específico, principalmente 

quando lecionava o módulo de dança. Ao longo do ano, a confiança foi subindo 

ainda mais e este procedimento era já realizado de forma natural e sem falhas. 

“O PC deu-me os parabéns pela apresentação inicial. Referiu que se 

notava uma grande evolução, nomeadamente, na colocação da voz e na 

clareza do diálogo”  

(DB, 26 de Abril de 2019) 

 

 Durante a prática  

 

Sendo do ramo do futebol e, estando habituado ao treino desportivo 

estava já habituado ao uso do FB pedagógico como forma de correção. Segundo 

Rink (1993) o feedback é a informação que o aluno recebe como avaliação e 

comentário à sua performance. No entanto, senti uma grande diferença entre o 

processo de treino e de aula. Primeiramente, no treino desportivo estamos 

habituados a associar o atleta ao seu rendimento, por outro lado, na aula o 

professor não está preocupado com esse aspeto, mas sim com a sua evolução. 

Dessa forma, um dos principais problemas que vivenciei foi o facto de não ter 

uma frequência de FB regular. Senti ao longo do período da aula que, com 

alguns alunos tinha um FB muito incidente e, que com outros apenas o emitia 

quando necessário. O PC alertou-me que em processo de aula devemos ser 

regulares, tanto na emissão do FB como na incidência perante todos os alunos.  
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“Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, 

este deve, para que o seu desempenho seja melhorado, receber um conjunto de 

informações acerca da forma como realizou a ação.” (Rosado & Mesquita, 2009, 

p.82). 

Ao longo do percurso de estágio, a minha atuação e instrução durante a 

prática foi evoluindo. A incidência e frequência do FB foram melhorando a nível 

qualitativo o que me permitiu aumentar a qualidade da aula e, acima de tudo, 

permitir aos meus alunos o maior desenvolvimento das capacidades técnico-

táticas. 

 

Após a prática 

 

A importância da reflexão no processo instrucional é diretamente 

proporcional ao crescimento da qualidade da aula. Assim, é importante observar 

com atenção todos os detalhes antes e durante a aula para que possa corrigir 

todos os aspetos menos bons após a prática. Durante o ano de estágio e por 

sugestão do PC, no fim de cada aula, reuníamos e falávamos sobre os aspetos 

menos positivos da aula. Esse processo semana permitiu-me crescer enquanto 

EE e melhorar a minha capacidade reflexiva e de consequente adaptação.  

 

“Logo a seguir a aula reuni-me com o PC. Esta reunião e o seu 

debate permitiu-me identificar os pontos necessários a melhorar. Fiquei 

contento por sentir que alguém se preocupava com o meu crescimento”  

(DB, 28 de Setembro de 2018) 

 

4.1.2.6. Comunicação – Uso de Palavras-Chave 

 

A comunicação com os alunos é fulcral para a boa relação com os 

mesmos. Enquanto transmissores de informação devemos ter em atenção 

alguns aspetos essenciais. A paralinguagem (volume de voz, articulação e 

entoação) a linguagem não-verbal (expressões faciais, contacto visual, 

entusiamos) e a coerência entre mensagens (não verbais e verbais).  
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Devido à minha personalidade, nunca tive grandes problemas de 

comunicação e, problemas em falar e expor as minhas ideias em público. Dessa 

forma, tive bastante facilidade no processo comunicativo com a minha turma. A 

forma alegre como transmito os conteúdos faz com que os alunos se “prendam” 

à mensagem que tento passar. No entanto, tive alguma dificuldade no que toca 

ao volume da voz. O facto de ter outra turma a trabalhar ao mesmo tempo fez 

com que, por vezes, fosse necessário elevar o tom de voz a níveis que nunca 

antes tinha sido preciso o que me fez perceber que tinha de melhorar esse 

aspeto.  

“Senti-me um pouco frustrado por ter de repetir a mensagem várias 

vezes. Os alunos simplesmente não me ouviam, devido ao barulho da outra 

turma. O PC teve de intervir e dizer-me para me aproximar mais dos meus 

alunos.”  

(DB, 7 de Dezembro de 2018) 

 

 Outro dos aspetos facilitadores do processo comunicativo foi a utilização 

de palavras-chave. Desta forma, os alunos prendem-se a essas palavras e 

captam com maior facilidade o objetivo da aula. O uso de palavras-chave permite 

orientar os alunos de uma forma mais focada e detalhada, permitindo eliminar o 

foco de aspetos menos importantes. Neste sentido, Rink (2014) defende que as 

palavras-chave devem ser precisas, pouco numerosas, adequadas e ajustadas 

à idade e etapa de aprendizagem dos alunos. 

 

4.1.2.7. Modelos de Ensino – Quais e Porquê? 

 

 No primeiro ano de mestrado abordamos vários modelos de ensino nas 

didáticas específicas com o objetivo de conhecermos diferentes realidades e 

pudermos experimentar diferentes modelos durante o ano de estágio perante 

diferentes modalidades a lecionar. Assim, numa fase inicial adotei o Modelo de 

Instrução Direta (MID). Este centra no professor a tomada de praticamente todas 

as decisões relativas ao processo de ensino-aprendizagem. Tal como referido 

anteriormente, por estar habituado ao treino, optei por usar um modelo que é em 

tudo similar ao usado em contexto desportivo. Desta forma, senti-me mais 
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confortável ao iniciar o ano de estágio. “O MID caracteriza-se por centrar no 

professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do processo 

ensino-aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento 

dos alunos nas tarefas de aprendizagem.” (Mesquita e Graça, 2009, p.48).  

 Este modelo leva a um maior tempo de empenhamento motor, levando os 

alunos a serem reprodutores de tarefa. No entanto, é necessária que o professor 

prepare bem os conteúdos a abordar, tenha capacidade de intervenção através 

do uso de FB e consiga delinear um caminho que leve os alunos a atingir os 

objetivos traçados. Destaca-se como um modelo autocrático, prescritivo e 

unidirecional (Rink, 2001), cujas características interventivas passam por: 

realizar uma revisão da matéria previamente aprendida, apresentar novas 

habilidades ou do conteúdo em geral, monitorizar a elevada atividade motora dos 

alunos e avaliar/ corrigir sistematicamente em referência aos objetivos 

delineados (Rosenshine, 1983, cit. por Mesquita & Graça, 2011, p. 48).  

Por outro lado, também recorri ao Modelo de Aprendizagem Cooperativa 

(MAC), no âmbito da abordagem à modalidade de dança pois, senti que desta 

forma os alunos iriam estar mais motivados e empenhados nas tarefas 

propostas. Neste modelo, os alunos são obrigados a trabalhar em conjunto, 

melhorando os índices de responsabilidade e a sua autonomia. Este tipo de 

modelo promove a interdependência positiva e o aumento das habilidades 

sociais. A aprendizagem cooperativa é entendida como “uma estratégia de 

ensino em que grupos pequenos, cada um com alunos de níveis diferentes de 

capacidades, realizam uma variedade de atividades de aprendizagem para 

melhorarem a compreensão de um assunto” (Balkcom, 1992, citado por Lopes 

& Silva, 2009, p. 3). Assim, cada aluno do grupo torna-se responsável pela sua 

aprendizagem, mas também, por ajudar os colegas. 

4.1.3 Avaliação  

4.1.3.1. Importância da Avaliação diagnóstica 

 

Numa das primeiras reuniões, que antecederam o início do ano letivo, com o PC 

debatemos a importância e uso da avaliação diagnóstica. Concordamos que este 

processo avaliativo é importante, mas não se revela essencial no processo 
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ensino aprendizagem. Questionamo-nos se seria mesmo necessário perder o 

pouco tempo de aula que tínhamos para realizar a AD das diferentes 

modalidades. Noizet e Caverni (1985, cit. por Rosado & Silva, s.d.) referem-na 

aplicada à orientação escolar para avaliar as capacidades e aptidões de alunos 

no que respeita à frequência de cursos ou disciplinas.   Quando considerada no 

contexto de ensino-aprendizagem, esta é a avaliação que tenta perceber se os 

alunos possuem os conhecimentos e aptidões prévios, que lhe permitem iniciar 

novas aprendizagens, possibilitando identificar problemas, e ultrapassá-los 

através de uma adequação do ensino às características dos alunos (Rosado & 

Silva, s.d.). 

Assim, ficou definido em reunião que apenas em caso de extrema 

importância seria feita essa avaliação. A principal razão para “ignorarmos” o 

diagnóstico das componentes técnicas dos alunos foi o número reduzido de 

aulas. Sendo do ensino profissional, são atribuídas a cada módulo a lecionar um 

número de aulas. Tomando o exemplo da Ginástica onde, são atribuídas seis 

aulas para a modalidade, se utilizarmos uma aula para AD e outra para a 

avaliação sumativa, apenas restam quatro aulas para abordar e ensinar os 

conteúdos determinados. Dessa forma, a estratégia a utilizar seria a de 

planeamento e adaptação constante ao nível dos alunos. Determinamos que na 

primeira aula, seriam realizados dois exercícios que avaliaram a componente 

técnica dos alunos. Um exercício mais fácil e acessível e outro com uma 

dificuldade mais acentuada. Posteriormente, após verificarmos o tipo de 

prestação dos alunos adaptaríamos da melhor forma as restantes aulas do 

módulo. 

“Informei os alunos que não iriamos realizar a tradicional avaliação 

diagnóstica. Por outro lado, o seu rendimento nesta aula influenciaria a 

dificuldade dos exercícios das aulas seguinte e, consequentemente a sua 

evolução e classificação no módulo”. 

(DB, 21 de Setembro de 2018) 
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4.1.3.2. Avaliação – um perigo inconstante 

 

A avaliação é um procedimento imprescindível no processo ensino-

aprendizagem. No entanto, por vezes, revela-se um pouco injusta para os 

alunos. Este tipo de procedimento deve ser realizado continuamente, contudo 

não são raros os casos em que os professores de EF atribuem uma nota com 

base na prestação do aluno no período determinado para o processo de 

avaliação. Devemos, assim, ter em consideração que atribuir uma classificação 

é muito mais do que avaliar o aluno num momento específico. Como tal, deve-

se ter sempre em consideração o seu desempenho a aula e, acima de tudo o 

seu progresso na modalidade a abordar. 

Uma das maiores aprendizagens que tive no EP, foi a de classificar a 

pessoa e não o aluno. É evidente que o domínio técnico-tático tem uma enorme 

importância na classificação a atribuir, no entanto, a parte humana do aluno 

como a educação, empenho e dedicação deve, cada vez mais, assumir uma 

importância maior na atribuição da nota. Assim, uma das maiores questões que 

não consegui solucionar no meu ano de estágio foi a seguinte: Tomando o 

exemplo de dois alunos da mesma turma que tiveram as mesmas oportunidades 

de aula, mas um deles manteve sempre o mesmo registo e não progrediu e o 

outro, embora fosse mais fraco mostrou uma enorme evolução. Devemos 

valorizar quem é melhor, mas não evolui ou quem é menos bom, mas mostra 

uma evolução evidente? Daí achar que a classificação de um aluno deve ser 

feita com consciência e após um longo processo reflexivo. Constatei que a 

avaliação é efetivamente um “processo perigoso”.  

4.1.3.3 Avaliação sumativa – O fim do módulo  

 

 A avaliação sumativa (AS) refere-se às avaliações durante o ano nos 

diversos momentos entre períodos letivos sendo, processos contínuos e não 

pontuais. Neste subcapítulo irei abordar as avaliações realizadas no fim de cada 

módulo. 

  “A função sumativa da avaliação, a mais praticada e a mais conhecida 

desde sempre, tem lugar no fim de um determinado processo didático, verifica 



- 38 - 
 

os resultados do mesmo e serve de base para adotar decisões de certificação, 

de promoção ou repetição, de seleção.” (Rosales, 1992, p.36) 

 4.1.3.3.1. Voleibol  

 

 O primeiro módulo a ser avaliado como EE foi o de Voleibol. Como era a 

primeira vez a avaliar consultei o PC para questionar sobre a melhor estratégia 

a utilizar. Este, confidenciou-me que, neste caso, sendo o Voleibol um desporto 

coletivo a melhor forma de avaliar seria o preenchimento de uma grelha com os 

vários conteúdos abordados. Como tal, no dia da avaliação foram feitas equipas 

de três elementos que jogariam em diferentes campos contra diversas equipas. 

Achei importante utilizar esta forma de rotação para variar os contextos de 

avaliação. A classificação de cada conteúdo variava entre (1-5) numa escala 

avaliativa crescente. Os conteúdos a avaliar foram: Serviço por baixo, manchete, 

passe e serviço por cima. O processo avaliativo correu de forma tranquila, no 

entanto, após o término da mesma apercebi-me que alguns conteúdos em 

determinados alunos não tinham sido avaliados. Como tal, refleti sobre essa 

dificuldade e constatei que era bastante difícil avaliar todos os conteúdos no 

tempo de aula disponível.  

“A maior dificuldade que tive foi a de avaliar todos os conteúdos ao 

mesmo tempo. Por vezes, estava atento a três alunos e às suas 

intervenções. Isso fez com que, por vezes, perdesse o foco e tivesse 

dificuldades em atribuir um valor. No próximo módulo tenho de adotar outra 

estratégia avaliativa.”. 

(DB, 30 de Novembro de 2018) 

 

4.1.3.3.2. Ginástica de Solo 

 

 Como se tratava de um desporto individual, a avaliação sumativa foi 

diferente do módulo anterior. Tendo em conta as dificuldades tidas no processo 

avaliativo do Voleibol, foi necessário corrigir e adaptar algumas estratégias. 

Assim, apesar de continuar a utilizar uma grelha para avaliar os conteúdos 

técnicos da modalidade, resolvi fazê-lo de forma completamente individual. Foi 

colocado um colchão e, por ordem de chamada, deveriam fazer a sequência dos 
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elementos gímnicos abordados. Apesar de não ter tido grandes dificuldades na 

atribuição da nota a cada conteúdo, senti que poderia ter usado a estratégia de 

vídeo para, posteriormente, confirmar e avaliar com maior rigor os elementos 

técnicos realizados.   

“Após a avaliação de ginástica terminar, consultei o PC e referi que 

tinha corrido muito melhor que o módulo anterior. No entanto, refletimos 

sobre o uso de vídeo no processo avaliativo. Esta seria uma ótima estratégia 

para utilizar no módulo seguinte.” 

(DB, 18 de Janeiro de 2018) 

  

4.1.3.3.3. Dança  

 

 O módulo de dança foi, talvez, o mais difícil de lecionar durante o ano de 

estágio. Por não dominar a modalidade e, por não me sentir à vontade com 

alguns conteúdos a abordar adotei uma estratégia diferente. Alterei o estilo de 

ensino, tendo atribuído maior responsabilidade a dois alunos específicos. Foram 

criados dois grupos dentro da turma, onde o objetivo seria o de criar duas 

coreografias diferentes utilizando os mesmos passos (conteúdos a abordar) que 

tinham sido transmitidos no início do módulo. O processo avaliativo ocorreu de 

forma diferente em relação às anteriores. No fim de todas as aulas, cada grupo 

gravava a sua coreografia com o objetivo de conseguir identificar a evolução dos 

mesmos ao longo do processo de criação. De tal forma que, a avaliação 

sumativa foi feita através de vídeo. Cada grupo, após o número de aulas 

estabelecido, gravou a sua coreografia e apresentou-a à turma. Através do uso 

do vídeo consegui identificar melhor as componentes técnicas e a delicadeza 

dos passos, sendo, assim, possível atribuir uma nota mais justa. 

“Resolvi utilizar a estratégia de vídeo e resultou na perfeição. 

Consegui ver de forma mais clara o progresso de cada aluno e a sua 

qualidade técnica. Foi sem dúvida, um processo eficaz e que devo utilizar 

nas restantes modalidades.”  

(DB, 29 de Março de 2018) 
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 4.1.3.3.4. Badminton 

 

 A última modalidade a ser avaliada durante o EP foi o badminton. Este, 

foi o último módulo que lecionei, mas um dos que mais prazer me deu. No 

primeiro ano de mestrado abordamos esta modalidade, na teoria e na prática, o 

que me deixou mais confortável a ensinar e avaliar. Durante o processo de 

ensino-aprendizagem (E-A), tentei que os alunos evoluíssem nos conteúdos que 

iriam ser avaliados, contudo existiam casos de “excesso de qualidade”, ou seja, 

alunos que já dominavam com bastante qualidade a modalidade. Isso, permitiu-

me “entrar em campo” e dar-lhes um novo desafio, dominar conteúdos que não 

pertenciam ao programa. Como tal, o processo avaliativo ocorreu de uma forma 

um pouco diferente. Na penúltima aula e com o aval do PC realizei um torneio 

que, tinha dois objetivos: permitir aumentar a competitividade da turma e, 

selecionar através do rendimento os alunos para o processo de avaliação. 

Assim, no dia de avaliação foram montados vários campos em função da 

qualidade de jogo dos alunos. Desta forma, consegui avaliar de uma maneira 

mais rápida e eficaz, pois já sabia onde se encontravam os “melhores” que 

dominavam os conteúdos e, onde se encontravam os alunos com mais 

dificuldades.  

“Com a autorização do PC efetuei um torneio de badminton. Os 

alunos adoraram e mostraram o seu lado competitivo, mas no fundo o meu 

objetivo principal era determinar quais os melhores na modalidade. Dessa 

forma, o processo avaliativo seria mais fácil de realizar.”  

(DB, 17 de Maio de 2018) 
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4.2. Área 2 – Participação na escola e relação com a comunidade 

 

A função do professor não passa, apenas, pelo planeamento e conceção 

de ensino, mas também, pela interação com a comunidade escolar e pela criação 

de atividades que ajudem ao seu desenvolvimento. A área de participação na 

escola e relação com a comunidade abrange todas as atividades não letivas 

realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a sua inclusão na 

comunidade e criação de relações com os intervenientes no mesmo processo. 

Como tal, neste capítulo irei abordar todas as experiências tidas como 

estudante estagiário na vertente das atividades não letivas e a importância da 

criação de relações com os docentes da área da educação física, alunos, 

funcionários e pais. Estas atividades tiveram como objetivo promover a disciplina 

de educação física bem como, contextualizar os intervenientes para o real 

mundo desportivo. 

 

4.2.1. Atividades realizas na EC 

 

Neste subcapítulo, e por ser de extrema relevância, são descritas e 

refletidas todas as atividades realizadas na EC durante o EP.  

No entanto, nem todas as atividades são de caracter desportivo visto que, 

ao longo do EP fomos também responsáveis por lecionar a disciplina de PAFD 

e de dinamizar atividades para os respetivos alunos. 

4.2.1.1. Corta-mato escolar, a mais velha atividade desportiva 

 

Todas as escolas, públicas ou privadas, de ensino básico ou secundário, 

do Norte do país ou do Sul, realizam todos os anos, aquela que é a mais antiga 

e tradicional atividade desportiva, o corta-mato escolar. Enquanto ex-aluno 

participei várias vezes nesta prova, no entanto, seria a primeira vez que estaria 

do lado de fora, na parte organizativa da prova. Esta, vinha a ser planeada há 

umas boas semanas e, foram várias as vezes que a PC referiu a importância de 

participar neste tipo de atividade, tentando cativar de forma indireta mais alunos 

para a mesma.  
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Para que a atividade ocorresse de forma organizada, a PC distribuiu todos 

os elementos da organização por diferentes postos. Foi-me atribuído o posto de 

controlo 3. Seria, assim, responsável por verificar se os participantes não 

infringiam as regras pré-estabelecidas.  

 

“Cheguei à escola e vi logo que seria uma manhã diferente. Todos 

os alunos do 10º, 11º e 12º encontravam-se junto ao bar e, falavam com 

algum entusiasmo sobre a atividade que iriam realizar. No entanto, fiquei um 

pouco desiludido quando me apercebi que o número de participantes era 

algo reduzido e, o seu entusiasmo se devia ao facto de estarem dispensados 

das aulas, mesmo não participando diretamente no corta-mato” 

      (DB, 15 de Janeiro de 2019) 

 

Assim, após a distribuição dos dísticos aos alunos, estes dirigiram-se para 

a zona do pavilhão onde, foram explicadas as regras da prova (diferente número 

de voltas dependendo do escalão), e foram organizados de forma crescente. A 

PC deu ordem para que os membros da organização se deslocassem para os 

postos e preparem-se o necessário. Os participantes realizaram um breve 

aquecimento e, deu-se início à primeira prova. Ocupei o meu posto conforme 

determinado previamente e, fiquei junto às salas de aula a verificar se todos os 

alunos cumpriam o percurso. Apesar de, estar entusiasmado com a atividade no 

geral, cedo me percebi que não tive grande importância na mesma o que, me 

deixou um pouco desiludido.  

As provas foram decorrendo e os alunos estavam entusiasmados, com o 

facto de estarem a realizar uma atividade ao ar livre e, por verem os seus colegas 

disputar os primeiros lugares com um enorme empenho. Tudo decorreu dentro 

da normalidade e, após a conclusão das provas, foram distribuídas as medalhas 

e diplomas de participação. Posteriormente, juntamos as turmas de 12º e 11º e 

realizamos um almoço diferente com todos. 

“Após a distribuição dos prémios, a PC começou a preparar aquele 

que seria o nosso almoço com a comida trazida pelos alunos e professores. 

No entanto, foi com alguma surpresa que constatamos que a maioria dos 

alunos não tinha aderido à ideia e, ainda teria que se deslocar ao pingo doce 

para comprar a sua parte do almoço” 

      (DB, 15 de Janeiro de 2019) 
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Concluindo, senti que esta atividade foi muito útil para os alunos pois, 

tiveram um dia diferente e, embora não tenham participado em massa, permitiu-

lhes estabelecer outro tipo de relações sociais com os seus colegas e, ao mesmo 

tempo perceber a importância deste tipo de atividades. Apesar de ter sido uma 

experiência positiva, gostava de ter tido um papel mais relevante na atividade, 

que me permitisse ganhar ainda mais sentido de responsabilidade. 

4.2.1.2. Torneio de Futebol, a rivalidade inter-turmas  

 

 Sendo o futebol o desporto rei, é com naturalidade que a maioria dos 

alunos do sexo masculino goste, efetivamente, de disputar um torneio escolar 

onde, a equipa vencedora terá, naturalmente, destaque entre todos. Assim, em 

conjunto com a PC eu e os restantes colegas do NE procedemos à organização 

do torneio. Ao longo de duas semanas, os alunos puderam formar equipas e, 

inscreverem-se para o torneio que se iria realizar no último dia de aulas do 

primeiro período. A reação inicial foi de pura euforia, todos os rapazes adoraram 

a ideia e, mesmo aqueles que não iriam participar (por falta de gosto ou opção) 

decidiram formar claques em apoio às equipas que representavam a sua turma.  

“Entramos na sala de aula, expusemos a atividade a realizar e, os 

alunos deliraram por completo. Estava, inclusive, a ser difícil explicar o modo 

de funcionamento e, o que teriam que fazer para se inscreverem tal era a 

euforia. Uns começaram logo a apontar os nomes dos colegas que 

gostariam de ter na equipa. Outros, começaram a juntar-se com as raparigas 

e, a pensar em cartazes e formas de apoio aos colegas. “ 

      (DB, 2 de Dezembro de 2018) 

 

A euforia inicial manteve-se durante uns dias e, o processo de inscrições 

das equipas correu melhor do que esperado. Ao todo, inscreveram-se oito 

equipas no torneio da escola o que, dava um total de setenta e dois alunos 

envolvidos diretamente na atividade.  

O grande dia chegou e, os alunos cedo se deslocaram para o pavilhão da 

escola onde estavam afixados os grupos e jogos a realizar. Anteriormente, tinha 

sido realizada uma breve reunião entre os participantes e alguns professores, 

com o objetivo de alertar os alunos, para que não existissem confusões e faltas 

de respeito perante os colegas e membros organizadores.  
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O apito inicial marcou o início do torneio onde, mais uma vez, a PC 

distribuiu tarefas pelo NE e por alguns alunos do décimo segundo ano que não 

iriam participar no torneio. A minha tarefa seria a de controlar o resultado e tempo 

dos jogos e, ajudar a esclarecer alguma regra que os participantes não tivessem 

entendido. Os jogos iam decorrendo com enorme tranquilidade e desportivismo 

quando, subitamente, um dos alunos que participava no torneio agrediu um 

colega da outra equipa. 

“Tudo corria dentro da normalidade quando, sem nada o fazer prever, 

um dos alunos agrediu violentamente o outro. Todos os colegas e 

professores foram de imediato separar a confusão e, tentar acalmar 

rapidamente os ânimos. Fiquei em choque, não estava nem nunca estarei 

pronto para lidar com uma realidade destas.”  

      (DB, 14 de Dezembro de 2018) 

 

Em jeito de conclusão, este torneio foi, de modo geral, positivo tanto para 

os alunos como para o NE e toda a comunidade escolar. Fiquei satisfeito por me 

ter sido atribuída uma tarefa com relativa importância na atividade e, sinto que 

esse papel me ajudou a melhorar a relação com os alunos e a mostrar à PC e 

restantes professores o sentido de responsabilidade e empenho que tenho no 

EP.  

4.2.1.3. Aula de PAFD com a ginasta Olímpica 

 

Não seria uma aula normal como todas as outras afinal, vinha uma pessoa 

do mundo desporto profissional falar sobre a sua realidade, as suas dificuldades, 

as suas certezas. O tema que estávamos a abordar não estava relacionado com 

a ginástica, no entanto, senti que era uma oportunidade única para os meus 

alunos terem um contacto diferente e ouvirem alguém que lhes passaria uma 

mensagem de forma mais virtuosa. Assim, abordei a minha colega e amiga Filipa 

Martins, ginasta olímpica, sobre a possibilidade de ir falar a uma aula sobre a 

sua realidade e experiência desportiva. Felizmente, logo após o convite, a Filipa 

confidenciou-me que gostaria de o aceitar, aproveitando a experiência para 

desenvolver a sua forma de comunicar em público.  

“Aproveitei a ida à faculdade para falar com a Filipa, assim explicava-

lhe tudo o que pretendia e aproveitava para saber de novidades. Fomos 

tomar um café, expliquei-lhe sucintamente o meu contexto de estágio e 
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Figura 2 - Aula com Filipa Martins 

algumas dificuldades que poderia encontrar, quando fosse à escola. Com 

um sorriso na cara, aceitou de imediato o meu convite” 

(DB, 3 de Dezembro de 2018) 

 

 Após o convite ser aceite, falei com os meus alunos sobre a aula diferente 

que iam ter, expliquei-lhes um pouco do objetivo da mesma e, de alguns 

comportamentos que não poderiam existir. Mais uma vez, a PC ajudou-me nesta 

etapa e serviu-se da sua experiência para me ajudar a falar sobre a atividade. 

Para que tudo corresse conforme o planeado, demos uma parte da aula para 

preparem algumas questões que gostariam de ver respondidas pela Filipa.  

 O grande dia chegou e, como que por milagre, foi a primeira vez em que 

todos os alunos chegaram antes da hora da aula. Isso, fez me perceber que eles 

se encontravam, de facto, entusiasmados com a presença de alguém 

importante. A aula correu ainda melhor do que estava à espera. A Filipa esteve 

irrepreensível e, mais importante que tudo, os alunos adoraram e envolveram-

se na atividade. As perguntas que tinham planeado no dia anterior foram 

respondidas e, o comportamento da turma foi exemplar.  

 “A atividade não podia ter corrido melhor, a Filipa adorou, os alunos 

adoraram e a PC ficou orgulhosa da iniciativa que tive em fazer algo 

diferente. Fiquei feliz por ter contribuído para que a comunidade escolar 

experienciasse algo diferente.”   

(DB, 7 de Dezembro de 2018) 
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4.2.2. Desporto escolar – uma aventura curta  

 

O desporto escolar visa oferecer o acesso a uma prática desportiva 

regular a todos os alunos inseridos no sistema educativo português. É, também, 

dever do EE participar ativamente neste tipo de atividades desenvolvidas pela 

EC. No entanto, neste ano letivo, a escola onde realizei o meu estágio 

profissional teve alguns obstáculos impossíveis de ultrapassar para que 

conseguisse integrar o desporto escolar.  

Primeiramente, o número de alunos interessados não coincidia com o 

número de anos anteriores. Por um lado, algumas justificações dadas como “já 

pratico desporto fora da escola” criaram um sentimento agridoce nos 

responsáveis pelo projeto. É certo que alguns alunos tinham condições ótimas 

para integrar o projeto, no entanto, o facto de já praticarem um desporto fora do 

horário escolar revela-se um motivo de orgulho para o departamento de 

educação física. Por outro lado, alguns alunos que pertenceram ao projeto em 

anos passados justificaram que a sobrecarga escolar (horários demasiado 

pesados) os impedia de ter algum tempo livre, como tal, não iriam dedicar esse 

tempo ao desporto escolar. 

Seguidamente, outra das razões do fracasso do projeto foi o horário dos 

treinos. A maioria dos alunos inscritos na equipa de desporto escolar não 

conseguia treinar nos horários disponíveis do pavilhão. Por isso, apesar de ainda 

ter estado presente em dois treinos da equipa de voleibol feminina, cedo o 

projeto caiu por terra e assim, foi-me impossível estar presente naquela que, 

certamente, seria uma experiência enriquecedora do meu estágio. 

“Estava bastante entusiasmado por ajudar a professora de educação 

física no desporto escolar. Íamos montar uma equipa de voleibol feminino e, 

seria uma experiência enriquecedora pois, nunca me envolvi muito nessa 

modalidade. No entanto, foi com alguma desilusão que a PC me comunicou 

que não existiam alunos suficientes para integrar o projeto.”   

(DB, 13 de Novembro de 2018) 
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4.2.3 Visitas de Estudo – aventuras fora da escola 

 

4.2.3.1. Clube Fluvial da Foz – a primeira aventura 

 

A visita ao Clube Fluvial da Foz foi a primeira realizada no meu EP. A PC 

pretendia que os alunos da turma de 11º da disciplina de PAFD, conhecessem a 

parte administrativa e as capacidades de gestão necessárias, para o sucesso de 

um clube de desportos aquáticos. Assim, no dia 17 de Dezembro de 2018, fomos 

conhecer os cantos e segredos de um clube com enorme história. Esta visita foi 

bastante importante pois, sendo um curso de gestão desportiva, os alunos são 

constantemente confrontados com a capacidade de gerir instalações desportivas 

tendo, assim, percebido o modo de funcionamento, bem como as dificuldades 

financeiras e de recursos humanos que, por vezes, os clubes passam.  

Fomos divididos em dois grupos, tendo sido realizada uma visita de 

estudo detalhada a todas as infraestruturas. Acompanhei um dos grupos junto 

de uma professora de educação física e fiquei estupefacto com a quantidade de 

pormenores necessários para que seja possível por em funcionamento uma 

piscina. Senti que os alunos acharam a visita de estudo útil e, que perceberam 

o modo de funcionamento das instalações.  

“A visita de estudo ao clube fluvial da foz foi muito útil para os alunos 

perceberem a realidade dos clubes desportivos portugueses. São 

necessários vários recursos financeiros e humanos para que o 

funcionamento de uma instalação desportiva ocorra sem problemas. Achei 

esta visita de estudo enriquecedora, até para mim, pois aprendi sobre temas 

que não possuía nenhum tipo de conhecimento.” 

(DB, 18 de Dezembro de 2018) 

4.2.3.2. Citygolf – o planeamento de uma visita diferente 

 

A visita ao Citygolf foi talvez das experiências mais enriquecedoras do EP. 

A pedido da PC fiquei encarregue de organizar todo o funcionamento da visita 

de estudo. Por estarmos a abordar a modalidade de Golfe na disciplina de PAFD 

na turma de 11º ano, sugeria à PC que fizéssemos uma visita de estudo a um 

campo de golfe, experiência que lhes permitiria vivenciar de forma real um 

desporto diferente como este. Assim, a PC atribui-me a total responsabilidade 
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de organizar a visita de estudo. Desloquei-me ao local e, abordei o responsável 

sobre a possibilidade de realizar uma visita de estudo ao local e, sobre os preços 

e informações necessárias para que tal acontecesse. Planeei tudo ao pormenor, 

e enviei um documento com todas as informações necessárias à PC que, 

infelizmente, me deu uma resposta que não estava à espera.  

“Infelizmente, não vamos poder realizar a visita de estudo Nuno. 

Falei com o diretor sobre o orçamento necessário, e este constatou que, 

neste momento, é impossível atribuir fundos para uma visita de estudo. 

Senti-me completamente desiludido, tanto trabalho e tanto empenho para 

que a visita agora não se fosse realizar.” 

(DB, 16 de Janeiro de 2019) 

 

 No entanto, três semanas depois a PC ligou-me e pediu-me que 

contactasse novamente a direção do Citygolf. O diretor tinha autorizado a visita 

de estudo e, apenas era necessário combinar com os responsáveis a hora e o 

dia a realizar. Contactei novamente o responsável e comuniquei-lhe que 

poderíamos agendar a tão desejada visita de estudo.  

 No dia 20 de Fevereiro, deslocamo-nos então ao Citygolf onde decorreu 

a visita de estudo. Inicialmente, fomos com o diretor do clube visitar as 

instalações desportivas, o modo de funcionamento do clube e falar um pouco da 

história do golfe e das suas regras específicas. A visita correu melhor do que 

esperado e o diretor sentiu-se surpreendido pelo facto dos alunos saberem 

responder a todas as suas perguntas. Como tal, a PC deu-me os parabéns pela 

organização da visita de estudo, referiu que correu tudo extraordinariamente 

bem e sentiu-se orgulhosa dos seus alunos.  

“Senti-me muito contente pelo facto da PC me ter dado os parabéns 

pela organização da visita. No entanto, esse não foi o único motivo de 

satisfação. Os alunos adoraram e combinaram entre eles irem jogar golfe no 

sábado. Fiquei surpreso e senti verdadeiramente o impacto que um 

professor pode ter na vida, no dia-a-dia dos seus alunos” 

(DB, 21 de Fevereiro de 2019) 

 

4.2.3.3. Centro Desportivo Nacional do Jamor – uma relíquia nacional 

 

Visitar um local como Jamor é sempre especial, um sítio com uma enorme 

riqueza desportiva e onde passaram enormes nomes do mundo do desporto. A 
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PC informou-nos que iriamos visitar todo o complexo desportivo do Jamor e, com 

algum entusiamo comunicamos o mesmo aos alunos. Ficaram encantados com 

a notícia dada, por um lado iriam visitar um local histórico, por outro, iria ser uma 

visita de um dia inteiro, experiência nunca antes vivida pela maioria dos alunos. 

Assim, no dia 11 de Abril por volta das 6h da manhã saímos do Porto em 

direção ao Jamor. A viagem correu de forma alegre, com as típicas músicas e 

convívio entre os alunos. Chegados ao Jamor, começamos pelo melhor: O 

Estádio Nacional. Dentro de um mês, ali, seria disputada a final da Taça de 

Portugal entre dois grandes do futebol português: Porto e Sporting. Como tal, o 

guia explicou todos os procedimentos de segurança, onde ficariam localizadas 

as claques e alguns jogos históricos que se realizaram naquele lindo relvado. 

Posteriormente, visitamos o restante complexo: Pistas de atletismo, piscinas de 

competição, ginásio, aparelhos gímnicos, courts de ténis. Foi sem dúvida um 

momento de enriquecimento desportivo, mas também, cultural. A experiência de 

visitar um sítio com tanta história, revelou-se mais um ponto positivo na 

realização do EP. Poder conhecer e mostrar aos alunos locais de renome 

nacional e internacional deixou-me deveras satisfeito. 

“Levar os alunos do curso profissional visitar o centro nacional 

desportivo do jamor foi, sem dúvida, uma das melhores experiências do meu 

EP até ao momento. Senti-me realizado quando percebi o real interesse 

destes estudantes em conhecer a história do desporto português e em visitar 

locai recheados de história.” 

(DB, 15 de Abril de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Visita de Estudo ao Jamor 
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4.3 Área 3 – Desenvolvimento Profissional  

 

Relação entre estilos de ensino e perceções de esforço e 

satisfação: Um estudo na unidade de atividade física com alunos do 

Ensino Secundário 

4.3.1 Resumo 

 

A diversidade de estilos de ensino é fundamental na aprendizagem dos 

alunos, pois através de diferentes métodos conseguimos chegar a resultados 

similares. Assim, o professor deve dominar um espectro abrangente de estilos 

de ensino que permitam que lecione as suas aulas conforme o contexto em que 

está inserido e, com diferentes estratégias motivacionais.  

 Desta forma, o objetivo deste estudo foi comparar dois estilos de ensino 

opostos (tarefa e programa individual) e perceber qual deles causava maior 

perceção de esforço e satisfação nos educandos. Participaram neste estudo 21 

alunos, todos do 10º ano do curso de gestão desportiva, tendo sido aplicado um 

questionário no fim das 3 aulas lecionadas com cada um dos estilos. 

 Analisando os resultados, foi possível concluir que os alunos estudados 

preferiram o estilo de ensino tarefa. Este, caracteriza-se por se centrar no 

professor, ser um estilo reprodutor e de estimular pouco a criatividade dos 

alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTILOS DE ENSINO, EDUCAÇÂO FISICA, TAREFA, 

PROGRAMA INDIVIDUAL. 
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4.3.2 Introdução  

 

O estudo de investigação integra a Área 3 do Desenvolvimento 

Profissional e teve como objetivo principal comparar dois estilos de ensino no 

que toca à perceção de esforço e satisfação dos alunos.  

A capacidade de o professor diversificar a forma como leciona a aula é 

bastante importante no que toca à motivação e empenho dos alunos na mesma. 

Assim, um bom professor possui um leque variado de estilos de ensino que 

utiliza conforme o resultado final pretendido. Desta forma, o presente estudo 

pretende verificar que tipo de estilo os alunos preferem em relação à satisfação 

e esforço que têm em aula. 

Por um lado, um estilo mais centrado no professor (tarefa), focado na 

reprodução e, retirando a criatividade do aluno no processo ensino 

aprendizagem, mas aumentando o tempo de empenhamento motor.  

Por outro lado, um estilo centrado no aluno (programa individual) e na sua 

capacidade de produção de conteúdo, que vá ao encontro dos objetivos traçados 

pelo professor. Um estilo que promove a criatividade do aluno em detrimento do 

tempo de empenhamento motor. 

Desta forma, este estudo teve como grande objetivo determinar qual dos 

dois estilos testados tem um impacto mais positivo na perceção de esforço e 

satisfação dos alunos em ambiente de aula. 

4.3.3 Revisão da Literatura 

 

A literatura revista revela-se, em grande parte, consensual no que diz 

respeito aos resultados obtidos nos estudos sobre os estilos tarefa e programa 

individual no domínio da satisfação e do esforço nas respetivas sessões 

realizadas. 

Com o objetivo de potenciar a competência, o conhecimento e o 

entusiasmo, o programa individual apresenta-se como um estilo de ensino 

bastante estudado e que vai de encontro a outras abordagens educacionais 

utilizadas, como é o caso do construtivismo, da aprendizagem centrada no aluno 

ou da educação baseada no resultado (Siedentop et al., 2011, cit. por Parker & 
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Curtner-Smith, 2014). Citando vários autores, Parker & Curtner-Smith (2014), 

afirmam que este estilo de ensino potencia a diversão e o interesse por parte dos 

alunos que, por consequência, se envolvem mais. 

Se, por um lado, no programa individual os estudantes assumem um papel 

ativo e com cada vez mais responsabilidade, o estilo tarefa é mais orientado 

pelos professores (Alexander et al.,1996 cit. por Parker & Curtner-Smith, 2014) 

que, segundo Ennis (1999), passam demasiado tempo a intervir no ambiente 

entre os alunos, tentando fomentar interação social positiva e tentado impedir o 

excesso de competitividade entre os mesmos (Parker & Curtner-Smith, 2014). 

O estudo dos dois estilos, por parte de vários autores, sugere que o 

programa individual tem mais vantagens, quer por ser culturalmente mais 

relevante (Alexander e Luckman, 2001; Alexander, Taggart e Thorpe, 1996 

citado por Parker & Curtner-Smith, 2014), por incentivar uma participação mais 

efetiva (Kirk e Almond, 1999 citado por Parker & Curtner-Smith, 2014), quer por 

ter uma estrutura que capacita os professores, melhorando a relação professor-

aluno (Alexander e Luckman, 2001 citado por Parker & Curtner-Smith, 2014). 

Ennis (1999) concluiu que os pilares do programa individual promovem relações 

sociais positivas, reduzindo a autoridade (Parker & Curtner-Smith, 2014).  

A teoria do Alcance dos Objetivos (Achievement goal theory) sugere que 

o ambiente motivacional potenciado pelos professores pode influenciar os 

objetivos dos alunos (Ames, 1992a, 1992b; Dweck & Leggett, 1988 citado por 

Parker & Curtner-Smith, 2014). Os ambientes que vão de encontro ao 

autoaperfeiçoamento estão orientados para a tarefa, enquanto os ambientes que 

comparam o desempenho e a capacidade dos alunos, remetem para o ego dos 

mesmos (Todoro-vich & Curtner-Smith, 2002, 2003 citado por Parker & Curtner-

Smith, 2014). 

Muitos autores acreditam que ambientes voltados para a tarefa promovem 

comportamentos adaptativos e positivos (como a persistência aquando de um 

obstáculo), em oposição a ambiente voltados para o ego, que promovem 

desadaptação e negatividade face a situações desafiantes ou obstáculos. No 

entanto, existe a opinião de que aliar os dois ambientes pode ser uma mais-valia, 
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na medida em que se acredita ser necessário a comparação saudável entre os 

alunos para que estes percebam se são bem-sucedidos.  

Um estudo realizado por Wallhead e Ntoumanis (2004), que pretendia 

relacionar a Teoria do Alcance dos Objetivos com a motivação dos alunos nos 

dois estilos de ensino, revelou que o programa individual tem várias 

semelhanças com os pressupostos de um ambiente voltado para a tarefa, pelo 

que foi neste estilo que se percecionou mais satisfação e esforço no realizar dos 

exercícios (Parker & Curtner-Smith, 2014).  

Um estudo posterior, também realizado por Wallhead, veio dar força ao 

anterior, confirmando que os alunos que estão envolvidos no estilo programa 

individual demonstram maior nível de interesse, empenho e satisfação, em 

comparação com alunos do estilo tarefa. Ainda, uma conclusão deste estudo foi 

que, à medida que o programa das aulas avançava, os alunos do programa 

individual mantinham o empenho, em oposição aos alunos da tarefa, que 

revelaram um declínio do mesmo (Wallhead, Garn, & Vidoni, 2014). 

Apesar destes estudos, Parker & Curtner-Smith sentiram a necessidade 

de realizar um outro, mas que comparasse de uma forma direta os dois estilos 

de ensino, o que não havia acontecido até então. Assim, os objetivos específicos 

do estudo era, num primeiro momento, determinar se haviam sido criados (pelos 

professores) ambientes motivacionais diferentes nos dois estilos e, num segundo 

momento, se o ambiente criado no programa individual seria superior ao criado 

na tarefa, aliando-se à Teoria do Alcance dos Objetivos. Parker & Curtner-Smith 

chegaram à conclusão de que, contrariamente ao que os outros estudos 

afirmavam, os ambientes motivacionais criados, quer no estilo de programa 

individual quer no estilo da tarefa, eram similares e fortemente voltados para o 

ego e não para a tarefa. De qualquer modo, o autor refere que, não obstante as 

dúvidas e questões que surgiram após os resultados obtidos com este estudo, é 

notório que os alunos que enquadraram o estilo de ensino do programa individual 

estavam mais motivados e dispostos a participar que os que enquadraram o 

estilo da tarefa, o que leva o autor a concluir que, apesar do forte ambiente de 

ego, o programa individual tinha efeitos mais positivos ao nível da satisfação e 

do esforço dos alunos (Parker & Curtner-Smith , 2014). 
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4.3.4 Metodologia 

4.3.4.1 Participantes  

 

A amostra inicial do estudo era formada por 27 alunos, 7 do sexo feminino 

e 20 do sexo masculino. Todos os alunos eram pertencentes a uma turma de 

10º ano do curso profissional de gestão desportiva, no ano letivo de 2018/2019. 

Estes, tinham idades compreendidas entre os 15 e 18 anos, sendo a média 16 

anos. A amostra final era constituída por 21 alunos, 5 do sexo feminino e 16 do 

sexo masculino. Esta discrepância é justificada pela não participação de todos 

os alunos nos dois questionários sendo, assim, automaticamente excluídos para 

a participação no estudo.  

4.3.4.2 Operacionalização  

 

 Para a realização deste estudo, foi realizado um questionário após as 

aulas lecionadas com o estilo “tarefa” e outro posterior às aulas lecionadas com 

o estilo “programa individual”.  

 O estudo envolveu assim, a lecionação de seis aulas focadas no presente 

estudo. Foram dedicadas três aulas com o mesmo tempo para cada estilo 

específico.  

 

 Estilo “Tarefa”    Estilo “programa individual” 

 

 

De acordo com Mosston e Ashworth (2008) “um estilo de ensino é um 

plano para fornecer informações, garantir oportunidades de prática, e transmitir 

feedback, de modo a que haja uma melhor compreensão e aquisição de 

conceitos, numa determinada área temática por parte dos alunos.”   

Desta forma, neste estudo foram utilizados dois tipos de estilo de ensino 

com o objetivo final de os comparar em relação à perceção de esforço e 

satisfação dos alunos.  

Questionário Questionário 

Figura 4 - Cronologia do estudo 
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Primeiramente, foram lecionadas três aulas sob o estilo “tarefa” que, se 

caracteriza por ser um estilo convergente relacionado com a reprodução. Este 

tipo de estilo centra no professor a tomada de decisão pré impacto (definição da 

tarefa a realizar) e pós impacto (utilização de FB). Desta forma, a preocupação 

do professor passa pela demonstração e, consequente reprodução por parte dos 

alunos. No entanto, é o aluno que tem o poder de decisão sobre o local onde 

executa a tarefa e ao ritmo que a faz. Assim, o aluno desenvolve-se em quatro 

canais distintos: Físico, Social, Emocional e Cognitivo. 

Neste estilo de ensino em específico, o aluno desenvolve o seu nível 

físico, pois este é o responsável por gerir o ritmo de tarefas, bem como, o seu 

momento de início e fim. Socialmente, como o aluno escolhe o local onde realiza 

as tarefas, podem ocorrer novos contactos sociais. A nível emocional, como se 

trata de uma tarefa de reprodução, o aluno através da execução da mesma 

identifica o seu nível de capacidade atual. Por último, em relação ao canal 

cognitivo, o aluno desenvolve-se ligeiramente visto que, reproduz a tarefa com 

base na memória. 

Seguidamente, foram lecionadas três aulas sob o estilo “programa 

individual” que se encontra do lado direito do espetro dos estilos de ensino 

correspondente aos estilos divergentes associados à produção. Este, cria no 

aluno um nível de autonomia através da elaboração de um programa 

individualizado. Como tal, numa fase pré-impacto, o professor define o tema 

(conteúdo) e o aluno é responsável pela criação do “seu programa”. Na fase de 

impacto, este elabora o seu plano apresentando soluções para as respetivas 

questões. O papel do professor fica-se pela observação, podendo intervir caso 

seja solicitado pelos alunos. Na fase de pós-impacto o aluno avalia o seu 

programa, refletindo sobre o mesmo e alterando caso seja necessário.  

Neste estilo de ensino, os alunos produzem novos conhecimentos e 

solucionam os problemas criados, evoluindo assim a nível do canal cognitivo e 

emocional. No entanto, ao ser necessário elaborarem o plano de aula, podem 

perder tempo de empenhamento motor, reduzindo, assim, os seus índices 

físicos. 
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Como tal, tendo em conta as características específicas de cada estilo, 

foram lecionadas as aulas em função dos conteúdos a abordar no módulo de 

atividades físicas. Assim, no estilo tarefa os alunos eram meramente 

reprodutores de conteúdo e, no programa individual, produtores do mesmo. 

4.3.4.3 Instrumentos 

 

 A realização deste estudo foi autorizada pela faculdade, nomeadamente, 

pelos professores responsáveis pelo Mestrado. Na escola cooperante, o diretor 

aprovou os procedimentos de recolha de dados, e os alunos concordaram em 

participar na investigação.  

 Assim, os alunos preencheram um questionário que avaliava a perceção 

de esforço e satisfação nas aulas de EF em dois momentos diferentes. 

Primeiramente, após a lecionação de três aulas sob o estilo “tarefa”. 

Seguidamente, após a lecionação de três aulas sob o estilo “programa 

individual”.  

 

 Medidas do Questionário de Perfil Motivacional  

 Esforço e Satisfação 

 A perceção de esforço e satisfação foi avaliada com duas subescalas 

retiradas da versão do questionário “Intrinsic Motivation Inventory” reformulado 

para o uso nas atividades de educação física McAuley et al. (1989). O item 

avaliativo da subescala referente à satisfação incluía perguntas como, “Eu gosto 

muito de participar nas aulas de Educação Física”. Em relação à subescala da 

perceção de esforço, “Eu esforço-me muito nas aulas de Educação Física” era 

uma das perguntas avaliativas. As respostas foram medidas em escalas de 7 

pontos variando de 1 (“Nada verdadeiro”) a 7 (“Muito verdadeiro”). Pesquisas 

anteriores demonstraram validade e confiabilidade nas subescalas utilizadas 

com adolescentes dentro da disciplina da Educação Física (Goudas et al., 1994). 
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4.3.4.4 Análise dos Dados 

 

Quantitativos  

A análise quantitativa dos dados foi realizada, no Programa SPSS, através 

de um Teste T não paramétrico, com 1 amostra, em 2 momentos diferentes.  

 

4.3.5 Discussão e Resultados 

 

 Neste subcapítulo irão ser analisados os resultados obtidos através dos 

testes estatísticos realizados sobre a perceção de esforço e satisfação nos dois 

tipos de estilo de ensino (Tarefa/Programa Individual).   

Tabela 1 - Estatística Descritiva das variáveis a analisar  

Variáveis N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Tarefa 
Satisfação 

21 4,20 7,00 6,12 0,84 

Tarefa Esforço 21 3,50 5,75 5,01 0,75 

Programa 
Individual 
Satisfação 

21 3,80 7,00 5,64 1,16 

Programa 
Individual 
Esforço 

21 2,25 7,00 4,74 1,02 

 

 Na Tabela 1, podemos observar que as médias em relação à perceção de 

esforço e satisfação são maiores no estilo de ensino da tarefa. Analisando, o 

estilo tarefa, em relação à satisfação podemos concluir que a média se apresenta 

perto do valor máximo, tendo, assim deixado os alunos satisfeitos em relação às 

aulas lecionadas. No entanto, para o valor da perceção de esforço, a média 

revela-se um pouco mais baixo do que na satisfação. Outro aspeto importante, 

é o máximo do valor de perceção de esforço ser inferior ao valor máximo da 

escala o que, leva à conclusão que não existiu um único aluno com uma 

perceção de esforço máxima no estilo tarefa.  
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 O estilo do programa individual apresentou valores menores e, que levam 

a conclusões similares. Também neste estilo, os alunos apresentaram uma 

maior perceção de satisfação em comparação com o esforço. No entanto, no 

programa individual as duas variáveis a estudar atingiram valores máximos.  

 Assim, podemos inferir que os alunos preferiram o estilo tarefa em relação 

à perceção de esforço e satisfação 

Tabela 2 - Nível de significância das variáveis 

 
Programa Individual_ 
Satisfação - Tarefa_Satisfação 

Programa Individual_Esforço - 
Tarefa_Esforço 

Z -1,77b -1,56b 

Significância 
Sig. 
(bilateral) 

0,08 0,12 

  

Na tabela 2 podemos observar que não existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois estilos a estudar. Assim, apesar da 

preferência do estilo tarefa ser maior, não se pode inferir sobre a “verdade 

estatística” dessa preferência. 

 

Tabela 3 - Correlação entre variáveis 

  Tarefa_Satisfação Tarefa_Esforço 
Programa 
Individual_ 
Satisfação 

Programa 
Individual_Esforço 

Tarefa 
Satisfação 

Correlação de 
Pearson 

1 0,61 0,48 0,41 

Sig. (2 
extremidades) 

 0,003 0,029 0,062 

N 21 21 21 21 

Tarefa 
Esforço 

Correlação de 
Pearson 

0,614 1 0,622 0,666 

Sig. (2 
extremidades) 

0,003  0,003 0,001 

N 21 21 21 21 

Programa 
Individual 
Satisfação 

Correlação de 
Pearson 

0,476 0,622 1 0,840 

Sig. (2 
extremidades) 

0,029 0,003  0,000 

N 21 21 21 21 
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Programa 
Individual 
Esforço 

Correlação de 
Pearson 

0,414 0,666 0,840 1 

Sig. (2 
extremidades) 

0,062 0,001 0,000  

N 21 21 21 21 

 

 Na tabela 3 podemos observar que tanto no estilo tarefa como no estilo 

programa individual existem diferenças estatisticamente significativas entre as 

perceções de esforço e satisfação. Assim, é legítimo concluir que quando os 

índices de esforço são maiores, também a perceção de satisfação irá ser maior. 

 

4.3.6 Conclusão  

 

 O principal objetivo deste estudo era determinar que estilo de ensino, 

causaria uma maior perceção de esforço e satisfação nos alunos durante a aula. 

Desta forma, através da realização de 3 aulas com cada estilo, os alunos 

experienciaram estilos contrastantes e vivenciaram sensações opostas com um 

objetivo comum, atingir os objetivos programáticos do módulo. 

 Após a análise dos resultados obtidos, foi possível concluir que o estilo 

com maior perceção de esforço e satisfação por parte dos alunos foi o da tarefa. 

Verificou-se que, apesar dessa preferência, os valores apresentados não foram 

estatisticamente significativos.  

 Uma das possíveis razões para a preferência evidente dos alunos, passa 

pelo tipo de ensino português. Este, é, na maioria das vezes, centrado no 

professor e na reprodução de tarefas por ele propostas. Existe, sem dúvida um 

simples e verdadeira razão para isso acontecer. Devido ao curto tempo 

programático dedicado à disciplina de EF, os professores têm em consideração 

o tempo de prática dos alunos. Assim, preferem um estilo mais centrado na 

reprodução e menos na produção e estimulação de criatividade com o objetivo 

e aumentar o tempo de empenhamento motor.  

Outra das razões para a preferência do estilo tarefa foi, a dificuldade de 

implementar um novo de estilo de ensino num curto espaço temporal (3 aulas). 
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 Deste modo, é impossível tirarmos conclusões concretas e que sejam 

aplicáveis ao “mundo real” sobre este estudo pois, teríamos que utilizar uma 

amostra maior e, dedicar um maior número de aulas e horas ao estudo. 
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5. Conclusão e futuro próximo 

 

Finda um percurso extraordinário, que levou a um crescimento pessoal e 

profissional que nunca imaginei. Esta etapa revelou-se um desafio de dificuldade 

elevada marcada por uma fase em que a vida pessoal, não ajudou de todo, a 

vida profissional. Apesar disso, sinto-me mais forte, mais responsável e, acima 

de tudo, mais competente. Deste modo, posso afirmar que ultrapassei o maior 

desafio até hoje com sucesso.  

 O EP revelou-se um caminho cheio de pedras que foi tirando e 

ultrapassando até chegar ao fim. Pedras essas, que me fizeram crescer como 

professor estagiário, evolui muito no que toca à capacidade de liderança, de 

comunicação, e na capacidade de estabelecer uma boa e forte ligação com os 

meus alunos.  

 Sinto assim, que o meu percurso foi ultrapassado com sucesso e que fico 

grato por ter escolhido este caminho e etapa na minha vida. Tornei-me uma 

melhor pessoa, um melhor profissional.  

 Futuramente, espero poder lecionar no meu país e conciliar esta tão nobre 

área com os meus sonhos desportivos. Seria, sem dúvida um prazer ensinar, 

tanto na escola, como nos relvados portugueses. No entanto, tenho também o 

sonho de seguir para o estrangeiro, e continuar a minha busca pelo 

conhecimento. 
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Anexo 1 – Grelha Avaliação Trabalhos Teóricos 

 

 
 

Conteúdo 
50% 

 
Apresentação 

Oral 30% 

 
Apresentação 
(PP/Cri) 20% 

 
Nota Final 

 
Observações 

 
Grupo 1 

     

 
Grupo 2 

     

 
Grupo 3 

     

 
Grupo 4 

     

 
Grupo 5 

     

 
Grupo 6 

     

 
Grupo 7 
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Anexo 2 – Grelha Avaliação Módulo de Ginástica 
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Anexo 3 – Questionário 

 

 

 

 

38)  ...Eu gosto muito de participar nas aulas de Educação Física  
  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

39)  ...Eu coloco bastante empenho nas aulas de Educação Física  
  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 
verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
 

 
40)  ...A aula de Educação Física é divertida de fazer  

  
Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
41)  ...Geralmente, esforço-me muito nas aulas de Educação Física  
  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
42)  ...Eu descreveria a Educação Física como muito interessante  
  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

43)  ...Eu geralmente não me esforço muito nas aulas de Educação Física  
  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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44)  ...Educação Física é bastante agradável  
  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 
45)  ...Eu costumo esforçar-me muito nas aulas de Educação Física  
  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 
                                                          verdadeiro  

 

 

46)  ...Quando participo em Educação Física penso o quanto eu gosto de o fazer 
  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 
                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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Anexo 4 – Exemplo de plano de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIX 
 

Anexo 5 – Planeamento anual 10º GD – Disciplina de Educação Física 
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Anexo 6 – Planeamento anual 11º GD – Disciplina de PAFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


