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RESUMO 

 

O Meu Puzzle: Construção da Identidade Profissional é o documento elaborado 

por uma estudante-estagiária, apresentando toda a sua construção enquanto 

profissional docente de educação física. Assim, é construído no seguimento do 

Estágio Profissional – unidade curricular presente no segundo ano do Mestrado 

em Ensino de Educação Física no Ensino Básico e Secundário da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto, realizado no ano letivo de 2018/2019, 

na Escola Básica Dr. Costa Matos. O estágio é, sem dúvida, um período de 

relevância extrema, onde decorre o primeiro contacto com o ensino da 

Educação Física nas escolas e onde é permitido colocar em prática toda a 

formação inicial adquirido anteriormente. O presente relatório está dividido em 

cinco partes iniciando-se pela introdução, na qual é proporcionada uma visão 

geral sobre o propósito e objetivos do documento. No segundo ponto, 

apresenta-se o enquadramento da Professora Estagiária, onde é debatida a 

escolha deste mestrado e as vivências anteriores que terão influenciado a sua 

escolha. De seguida, todo o enquadramento da prática, no qual é inserido a 

caraterização da escola e da turma e apresentação do núcleo de estágio, do 

Professor Orientador e da Professora Cooperante. O quarto ponto, contempla a 

realização da prática e está subdividida em 5 áreas subjacentes a este 

complexo ponto. Por último surge o quinto ponto, onde são expostas as 

conclusão e perspetivas para o futuro do Estudante Estagiário, baseado no 

processo de reflexão e de sonho para o futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

IDENTIDADE PROFISSIONAL; ESCOLA; ALUNOS. 
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ABSTRACT 

 

“O Meu Puzzle: Construção da Identidade Profissional” is a document prepared 

by a student-intern, presenting all her construction while a physical education 

professional teacher. Thus, this construction is built following the curricular unit 

of the Professional Internship as part of the Master's Degree second year in 

Physical Education Teaching in the Elementary and Secondary Education of the 

Faculty of Sport of the University of Porto, held in the 2018/2019 school year, at 

the Basic School Dr. Costa Matos. The internship is undoubtedly a period of 

extreme relevance, where the first contact with the teaching of Physical 

Education in schools takes place and where it is allowed to put into practice all 

the initial training and experience previously acquired. This report is divided into 

five parts, starting with the introduction, providing an overview of the purpose 

and objectives of the document. In the second point, it is presented the 

framework of the Trainee Teacher, where the choice of this master's degree is 

debated and the previous experiences that will have influenced her choice. 

Then, the whole framework of the practice is provided within the 

characterization of the school, the class and the presentation of the internship 

nucleus, along with the Advisor and Cooperating Teachers. The fourth point 

contemplates the practice and is subdivided into 5 areas underlying this 

complex point. Finally comes the fifth point, where the student's conclusions 

and perspectives for the future are presented, based on the process of 

reflection and dreams for the future. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; SCHOOL PLACEMENT; 

PROFESSIONAL IDENTITY; SCHOOL; STUDENTS. 
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Um puzzle… conhecido como um quebra-cabeças, desde 1760, onde o 

construtor deve ajustar e juntar peças de formatos e cores diferentes, formando 

uma imagem. 

Este puzzle, o meu, vai ser construído ao longo deste documento, o Relatório 

de Estágio Profissional, que se reporta ao estágio profissional realizado no 

âmbito do 2º ano do plano curricular do Mestrado em Ensino da Educação 

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

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

 

O relatório que se segue apresenta todas as minhas vivências enquanto 

Professora estagiária, ao longo de um ano letivo, sendo que o local da minha 

construção foi a Escola Básica Dr. Costa Matos, pertencente à freguesia de 

Gaia. Nesta mesma escola, eu e mais dois companheiros, o meu núcleo de 

estágio, iniciamos a nossa longa e, ao mesmo tempo, tão veloz “viagem” pelo 

mundo do ensino e da Educação Física. 

Através do Estágio Profissional, a minha perspetiva amplificou-se para lá de um 

processo consciente, prolongado e assente, que, durante o dia a dia do mesmo 

e através das situações a que era sujeita, fui sofrendo mudanças que 

resultaram num aumento de conhecimento. 

O Estágio Profissional (EP) é a passagem da nossa formação profissional 

inicial para o momento em que somos verdadeiramente professores, vistos 

como docentes pertencentes à comunidade escolar. Segundo Batista e Queirós 

(2013), ao longo do nosso EP, temos a oportunidade de transformar todos os 

conhecimentos, de forma a adequá-los às exigências contextuais e concretas 

da prática. Iniciamos então, nesta transição, a nossa própria construção de 

identidade profissional, com o apoio dos nossos “braços direitos”, o Professor 

Orientador e a Professora Cooperante. 

 

O presente RE não apresenta simplesmente um registo do meu EP, mas 

também, e sobretudo, uma reflexão e um culminar de todas as transformações 

pelas quais fui passando enquanto PE. Assim, este encontra-se dividido em 6 

áreas, sendo que corresponde a primeira à “INTRODUÇÃO”, onde apresento 
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uma contextualização de toda a minha construção; a segunda à “PRIMEIRA 

CONSTRUÇÃO – SUPORTE”, onde mostro quem eu sou, como cheguei até 

aqui, quais as expectativas que tive no início e a experiência vivida na 

realidade; a terceira ao “ENQUADRAMENTO DE CONSTRUÇÃO”, no qual 

apresento a EC, a minha turma, o NE, o PO e a PC; a quarta à “REALIZAÇÃO 

DA CONSTRUÇÃO”, na qual mostro a conceção de ensino, todo o 

planeamento, momento da realização, a avaliação e ainda a interação com a 

escola e comunidade; a quinta às “CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O 

FUTURO”, onde mostro aquilo que concluí no culminar deste ano de formação. 

Por último, teremos a secção das “REFERÊNCIAS” e das “PEÇAS PERDIDAS 

– ANEXOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRIMEIRA CONSTRUÇÃO - SUPORTE 
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2.1. Contorno do Puzzle 

 

O meu nome é Catarina Azevedo Jardim, nasci há 23 anos, no dia 12 de junho 

de 1996, e sou natural de Esposende, onde moro com os meus pais e a minha 

irmã mais velha. Nessa localidade, fiz todo o meu percurso escolar, frequentei 

diversas atividades extracurriculares e cresci forte e saudável. Estudei música 

durante 10 anos, tendo concluído o 5º grau aos 16 anos. Aprendi piano… E o 

ritmo, a concentração, a exigência que ele me “trouxe” beneficia-me todos os 

dias em qualquer ação que desempenho.  

 Sempre fui muito irrequieta e não gosto de estar parada, muito menos calada! 

Tenho uma personalidade bastante forte, sendo que defendo com “unhas e 

dentes” aquilo em que acredito. Sou teimosa, resmungona e exigente, o que 

pode, por vezes, dificultar o meu percurso em diversos aspetos. Por outro lado, 

considero-me uma pessoa muito comunicativa e simpática, o que me ajuda na 

minha capacidade de liderança. Adoro trabalhar em grupo, mas também gosto 

de trabalhar sozinha, dependendo do tipo de trabalho e das pessoas 

envolvidas no mesmo. Gosto de inovar e, acima de tudo, ser autêntica naquilo 

que faço. Sou organizada e honro muito o “compromisso”, mas sou atrasada 

relativamente às horas, um aspeto que considero crucial e no qual estou a 

trabalhar arduamente para melhorar. 

Desde miúda que gosto de aprender “coisas novas” e sou muito curiosa, sendo 

que o “porquê?” era a frase que mais dizia na escola aos meus professores. 

Assim como sempre gostei de aprender, desde cedo percebi que gostava de 

ensinar e acabava, muitas vezes, por andar a falar sozinha pela casa, imitando 

os meus professores. Esta paixão foi-se também expondo, ao longo dos anos, 

quando ensinava os meus colegas de “carteira” e amigos.  

 

Tive vários marcos importantes durante todo o meu percurso, tanto a nível 

académico como na minha profunda integração na comunidade escolar e a 

paixão que via em alguns dos meus professores. Infelizmente, também tive 

fases de “revolta” e questionava-me acerca do porquê de alguns Professores 

terem ingressado nesta profissão se não gostavam do que faziam. Por isso, eu 
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decidi que um dia iria ser uma Professora apaixonada pelo ensino e pelo o que 

iria fazer todos os dias. 

 

“Quando a minha voz puder mudar o mundo, eu vou fazer tudo para não ser 

mudo”.  

Música, Quando a minha vóz 

 

Estas foram as primeiras peças do Meu puzzle, “os cantinhos”, aqueles que 

suportam toda a montagem e são imprescindíveis. São as minhas origens, 

aquilo que eu fui e sou hoje. 

 

Iniciei o meu percurso desportivo aos 3 anos com a modalidade de natação e, 

de seguida, aos 4 anos, o ballet surgiu na minha vida. Este último não teve 

grande extensão (cinco anos de prática) e, quem me conhece, entende o 

porquê. No meu 1º ciclo, adorava Educação Física e, foi nessa altura, que 

descobri o andebol, o desporto ao qual estive ligada durante 10 anos como 

praticante federada. Quando ingressei na faculdade, vim para um ambiente 

novo e acabei por largar a prática da modalidade. Desde que me lembro que o 

andebol faz parte da minha vida… Os treinos, os jogos, as gargalhadas em 

equipa, as táticas e até as conquistas ou derrotas que ele me trouxe. Ele criou 

em mim uma ligação ao desporto que não consigo passar para palavras, mas 

que se nota ao longe no meu sorriso quando recordo cada vivência e cada 

aprendizagem. O “bichinho do desporto” nunca desapareceu e decidi, há 2 

anos, começar a jogar voleibol num clube. 

 

Apesar do término da prática, o andebol não saiu da minha vida, pois, há 

precisamente 3 anos, após ter escolhido o ramo do treino desportivo - andebol, 

iniciei o meu percurso como treinadora de andebol. Inicialmente como 

treinadora estagiária e responsável pelos bambis (escalão mais baixo da 

modalidade) e, atualmente, como treinadora principal do escalão de Infantis no 

clube Estrela e Vigorosa Sport. Este clube, que é muito mais do que isso, 

tornou-se uma família para mim e tenho o prazer de trabalhar com colegas de 



9 

trabalho incríveis, que me ensinaram muito e me ajudaram a crescer. Contacto 

todos os dias com crianças e adolescentes e tenho o privilégio de fazer parte 

das vidas deles em diversos sentidos. Para mim o treino não se baseia apenas 

na prática, mas também no trabalho em equipa, na dedicação, na cooperação, 

na responsabilidade, na entrega e na valorização. Gosto que os meus atletas 

se sintam parte do desporto, que adorem praticar andebol e que tenham a 

capacidade de perceber que cada um tem o seu tempo para crescer e ser 

melhor como qualquer outro. Sei que os treinos não são idênticos às aulas, 

mas há muitos detalhes que são comuns a ambos e, o uso dos benefícios que 

cada um proporciona, enriquece tanto as minhas aulas, como os meus treinos. 

 

Por mais estranho que pareça, não adorei sempre Educação Física! No meu 

segundo ciclo, quando comecei a ter aulas da disciplina com uma Professora 

nova, toda a minha admiração pelo desporto desmoronou. A Professora, que já 

tinha uma certa idade, era pouco tolerante e não nos motivava em nada. Ora, 

as novas modalidades, as desmotivações e ainda a minha condição física (que 

na altura não era a melhor) levou-me a ver as aulas de Educação Física como 

uma obrigação, apelidando-as do “tormento da manhã”. Hoje, recuo no tempo e 

percebo que estes tempos tempestuosos me fizeram aprender algo, me 

ensinaram o valor de conquistar para as nossas aulas cada um dos alunos, 

mesmo os que não são fisicamente tão aptos para o desporto. Fez-me também 

perceber que há sempre uma oportunidade de reviravolta e que, o mais 

importante é nunca permitir que alguém nos diga “Tu não consegues”. 

Mais tarde, no meu oitavo ano, com 13 anos, entrei na puberdade e o meu 

corpo iniciou a sua grande mudança. Tornei-me mais alta, mais ágil e mais 

apta fisicamente, e ao mesmo tempo, mais madura e confiante. Tive a sorte de 

ter um professor de EF incrível que nos motivava para as aulas, nos apoiava e 

nos “aturava” sempre com um sorriso no rosto. Deu-me a conhecer o desporto 

escolar, o qual frequentei durante 5 anos, praticando a modalidade de voleibol. 

No desporto escolar aparece uma figura para a qual olhava e olho com muita 

admiração, a Professora Cláudia. Uma pessoa com raça e uma garra 
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invencível (capaz de estremecer o pavilhão), que não nos deixou nunca desistir 

e nos ensinou a lutar até ao fim. E foi isso que fiz! 

O desporto tornou-se quase como um vício… Em todos os eventos desportivos 

que iam surgindo, eu tinha de estar presente e fazer parte deles. Desde corta-

matos, torneios desportivos, jogos e aulas de EF até às conversas com os 

vários Professores de EF da escola. 

No décimo ano, optei pelo Curso de Ciências e Tecnologias, pois pretendia 

terminar o secundário com um grande leque de escolhas para cursos 

superiores. No entanto, a paixão pelo Desporto e pelo ensino já se tinha 

apoderado de mim e, no décimo primeiro ano, tomei umas das decisões mais 

complicadas da vida de um estudante: escolhi a Faculdade e o curso onde 

queria estudar, Ciências do Desporto na FADEUP. Sem dúvida que estes cinco 

anos me trouxeram uma rica “bagagem” não só para ingressar na faculdade, 

mas também para construir a minha identidade enquanto Professora. Ora, os 

valores e ensinamentos que me foram transmitidos e, ao mesmo tempo, estes 

dois exemplos de excelentes profissionais são parte das peças laterais do Meu 

puzzle. 

 

Em 2014, com 18 anos, entrei na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto e mal eu sabia o que ia viver e sentir aqui. Vinda de Esposende e perdida 

na cidade do Porto, encontrei nesta “casa” uma família que me acolhe há 5 

anos, e que me faz sorrir sempre que me lembro do dia das inscrições. Realizei 

a minha licenciatura em Ciências do Desporto – ramo treino desportivo, e foram 

muitas as aulas, PowerPoints, azulejos, bolas, acetatos, testes e professores 

que, de certa forma, me transformaram no que sou hoje. Mais uma vez, a 

escolha deste ramo, levou-me ao encontro do andebol, do ensino do mesmo e 

ao contacto com crianças que são peças cruciais do Meu puzzle. 

Nesse término, em 2017, fiz uma reflexão sobre o meu futuro e sobre o 

mercado de trabalho, mas a paixão falava mais alto e não foi preciso pensar 

muito… queria aprender a ser Professora de Educação Física. Candidatei-me, 

então, ao Mestrado de 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
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Básico e Secundário, o qual frequento atualmente e no qual realizei o meu 

estágio profissional, sendo Professora Estagiária de Educação Física. 

Todos estes anos me foram fornecendo peças e mais peças para a minha 

construção. Nem sempre acertei à primeira e juntei algumas peças erradas, 

mas sem nunca desistir consegui, no final uni cada lateral completa aos cantos 

do Meu puzzle e formei o contorno do mesmo. Este contorno é a forma e a 

estrutura do puzzle que vou preencher! 
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2.2. O meu Puzzle… Como espero preenchê-lo 

 

“Como será o mestrado de ensino?”; “Será que vai dar muito trabalho?” foram 

as primeiras questões que surgiram na minha cabeça. Apesar de ter tomado a 

minha decisão, houve sempre receios e expectativas que não conseguia deixar 

de ter. “Olha que é muito trabalhoso” e “Não vais ter emprego!” é o que nos 

dizem constantemente, acabando por nos deixar de pé atrás com o caminho 

que escolhemos. Felizmente, sempre fui teimosa e desistir do meu sonho 

nunca foi opção. 

 

Após um longo ano de aprendizagens e vivências com “óculos de professor”, 

iniciei em setembro do ano passado o meu estágio profissional. Esta nova 

etapa do meu percurso trouxe-me muitas expectativas, muitos receios e, ao 

mesmo tempo, novas motivações. Ajudou-me a criar os meus próprios 

objetivos e deu-me a minha primeira oportunidade de ser Professora e pôr em 

prática tudo o que construí e cresci até aqui. Para além disso, é fundamental na 

construção da nossa identidade e na definição da mesma, que até ao momento 

se encontrava numa suposição criada por nós mesmos.  

 

A ideia que temos de ser professor e essa especulação baseia-se em tudo 

aquilo que fomos captando ao longo do nosso percurso, aquilo que ouvimos, 

aquilo por que passamos enquanto alunos e todas as histórias que outras 

pessoas com experiência nos foram passando. Segundo Bento (2014), o 

estudante no momento em que entra na instituição de formação, tem já um pré-

entendimento do objeto da teoria e da prática pedagógica. No final do estágio, 

teremos então uma opinião fundamentada e baseada em todas as experiências 

que nós mesmos vivemos. 

 

No estágio temos o nosso primeiro contacto com os alunos, com os outros 

Professores de Educação Física, com o Diretor da escola, com os funcionários 

e com toda a comunidade escolar. Esta nova realidade é diversa e tão 

importante, que esperava poder fazer parte dela e integrá-la, promovendo um 
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EP “saudável” e com apoio para mim. A ação docente é uma construção 

histórica em permanente evolução (Roldão, 2007), e não é fácil ser professor 

hoje em dia. No entanto, enfrentava esta situação como um grande desafio e 

um ano de muitas descobertas. Considero que a prática, as vivências e os 

momentos e refletir sobre estes, fazem-nos evoluir e sermos cada vez 

melhores. Segundo Batista e Queirós (2013), na realidade, é de salientar que a 

formação superior, além da aquisição de conhecimentos e competências, faça 

uso da reflexão crítica, estimulando o estudante a interrogar-se continuamente 

sobre os próprios conteúdos. 

 

Assim, esperava ter bastante contacto com os meus alunos e conseguir criar 

uma ligação com eles. Esta conexão é fundamental para conseguir encontrar a 

pessoa que há por detrás da máscara de aluno. Confio que, dar voz aos alunos 

e criar neles uma confiança para falarem comigo é criar um vínculo forte entre 

ambos e, ao mesmo tempo, é uma conquista por parte do Professor. Esta 

conquista não se remete apenas em conseguir “cativar” os alunos, mas 

também em enriquecer o nosso percurso enquanto Professores Estagiários 

com os feedbacks recebidos, com as situações mais complicadas e até com os 

comportamentos resultantes. 

 

Focando, por outro lado, no resto da comunidade escolar, esperava criar bons 

laços com os funcionários, com os docentes, com os restantes alunos, porque 

a vivência e o contacto com realidades adversas às nossas permite-nos 

enriquecer a nossa “bagagem” de Professor. Tal como diz Nóvoa (2002, p. 23) 

"O aprender concentra-se em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a 

escola, como lugar de crescimento profissional permanente". Pretendia, assim, 

observar os outros Professores de Educação Física da escola, ajudá-los, se 

assim me for solicitado, e poder sentir-me parte do grupo. Esta necessidade de 

fazer parte do grupo era muito importante para mim, pois gosto de me sentir 

parte da “equipa”, tornando-me uma PE mais confiante e com mais vontade 

para trabalhar.  
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Evidentemente que, numa escola e num departamento, é imprescindível que 

este trabalho em equipa aconteça e, ao longo do ano, todas as atividades da 

escola só são possíveis de acontecer, se existir esta cooperação entre todos. 

 

Relativamente ao meu grupo de estágio, o meu pequeno grupo de trabalho de 

todos os dias, este era constituído por 3 elementos. Apesar de não conhecer 

bem nenhum dos dois, esperava contar com eles para todos os momentos seja 

para corrigir ou felicitar, pois só assim iríamos conseguir crescer em conjunto e 

individualmente. A partilha de ideias, a ajuda mútua entre nós, a discussão de 

ideias enriquece o nosso estágio e principalmente a nossa evolução ao longo 

do tempo. As reuniões entre o grupo e com a professora cooperante são 

pilares para que o estágio corra da melhor forma, assim como as nossas 

ajudas mais diretas, sempre que for necessário. 

Por fim, esperava que o meu Professor Orientador e a minha Professora 

Cooperante estivessem ativamente presentes ao longo deste trabalhoso 

caminho. As suas diretrizes e orientações permitem-nos a criação de apoios 

para podermos aplicar tudo aquilo que o estágio requere. 

 

Após ter iniciado a construção, a realidade não se alterou muito das minhas 

expetativas. Nos 10 meses em que me apresentei como PE, confirmei a minha 

grande paixão pelo ensino, pela EF e pela ânsia de um dia ser Professora de 

Educação Física. 

O EP, tal como esperava, requereu bastante tempo, muita paciência, muita 

flexibilidade e muita dedicação. Para além destas, foram muitas as conversas, 

discussões, reflexões, desabafos e sorrisos que invadiram todo este processo 

de aprendizagem. 

 

Relativamente à escola, esta apresentou-se em obras durante todo o ano 

letivo, o que, de certa forma, condicionou e interferiu as nossas aulas e 

atividades escolares. Contudo, também me mostrou que conseguimos “dar a 

volta” e que há sempre um caminho alternativo a seguir. 
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O momento do contacto com os alunos foi muito mais do que ansiava, foi um 

misto de emoções desde receio a um total êxtase. Logo no início, senti-me 

muito à vontade com a turma e, ao longo do tempo, consegui ir percebendo 

qual a melhor forma de funcionamento. Também eu me fui adaptando aos 

alunos e mudei a minha postura, algo que inicialmente não esperava. 

 

“Senti-me muito bem e confiante, mas ao mesmo tempo com um pouco de 

receio daquele mundo novo. Como iria correr dali para a frente?”  

(Reflexão 1, dia 19/09/2018) 

 

O PO e a PC tiveram um papel bastante ativo e muito importante durante todo 

o EP, focado no nosso desenvolvimento e na nossa aprendizagem enquanto 

PE. Prontos a corrigir e a intervir, mas também a elogiar e a dar-nos liberdade 

de falhar.  

A minha lacuna no cumprimento de prazos mostrou-se claramente um grande 

obstáculo durante toda a construção, assim como o meu desinteresse 

relativamente à pesquisa teórica para além da requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DE CONSTRUÇÃO 
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3.1. Local de construção – Escola como instituição 

 

A escola, como instituição, é difícil de definir e caraterizar e tem sido muito 

discutida ao longo dos tempos. Segundo Brunet (1988), as organizações 

escolares, mesmo que se encontrem integradas num contexto cultural mais 

amplo, concebem uma cultura interna que lhes é própria e que expressa os 

valores e as crenças que os membros da organização partilham. 

Assim, a cultura organizacional apresenta-se em cada escola, e cada escola 

possui a sua. A escola vista como instituição, tem uma identidade específica, 

diferenciada e partilhada por todos aqueles que a constituem. Estes permitem 

as adaptações e as interpretações que são feitas às diretrizes exigidas a nível 

nacional, como forma de resposta à multiculturalidade e às necessidades 

presentes neste meio. 
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3.2. Implantação da construção – Escola Cooperante 

 

Em comunhão com o que apresentei acima, devo realizar então uma análise 

detalhada acerca da cultura da minha escola e eu própria, me tornar um 

membro dessa cultura e desse meio. É imprescindível que me integre nos 

valores, nos deveres e nos direitos da minha escola e faça parte dos “hábitos” 

da mesma. 

O agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos foi criado em junho de 2003 e é 

constituído por seis escolas: Escola Básica Dr. Costa Matos (antigamente 

denominada por escola Básica 2,3 Teixeira Lopes) e as escolas básicas do 1.º 

Ciclo das Devesas, Matas, Quinta dos Castelos, Bandeira e Escola Básica de 

Cabo-Mor. 

As quatro primeiras escolas pertencem à união de freguesias de Santa Marinha 

e Afurada e as duas últimas à União de freguesias de Mafamude e Vilar do 

Paraíso, ambas freguesias urbanas do concelho de Vila Nova de Gaia. 

O Agrupamento homenageou o Patrono da sua escola sede, o Dr. Costa 

Matos, que esteve à frente do seu destino durante 22 anos dando, ao mesmo, 

o seu nome. Atualmente, o Diretor da escola sede é o Professor Filinto Lima 

(docente na escola desde 1994/95). 

 

O Agrupamento de escolas Dr. Costa Matos tem como visão criar um contexto 

de aprendizagem desafiador que encoraje altas expectativas de sucesso, 

através do desenvolvimento de um ensino e formação adequados que facilitem 

a emergência de diferenças individuais e diversos estilos de aprendizagem. 

O Lema de Missão “Mais Escola, Mais Educação, Melhor Futuro!” pretende 

representar a promoção de uma cultura educativa visando a Excelência no que 

diz respeito: à sistematização de trabalho, autonomia e rigor que impulsionem o 

sucesso educativo; a Integração, em todas as suas vertentes de diversidade e 

interculturalidade; o reforço do talento inato de cada estudante que apoie o seu 

Empreendedorismo e a criatividade inovadora; práticas colaborativas que 

desenvolvam nos estudantes e em toda a comunidade educativa, o sentido de 

Comprometimento, pela pertença e empenho, abrindo lugar à Cooperação 
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dentro e fora do espaço escolar através de projetos, parcerias e protocolos. O 

estabelecimento de uma cultura sistémica de ensino-aprendizagem que 

promova o total desenvolvimento do estudante: espiritual, moral, intelectual, 

social, emocional e físico. 

 

A escola sede comemora este ano 50 anos e apresenta uma grande área onde 

se inserem diversas secções, nomeadamente: o Pavilhão Gimnodesportivo, o 

campo de jogos, o polivalente, o bar dos alunos, a papelaria/reprografia, a 

biblioteca, a cantina, o laboratório, a sala de educação especial, a unidade de 

multideficiência, a sala de informática, a sala de estudo, o GIE, a sala de 

Professores, o gabinete de DT, os serviços administrativos, a direção 

executiva, o Serviço de Psicologia e Orientação, a cozinha, o auditório e as 

salas. 

No que diz respeito ao espaço físico da escola, esta é a maior escola da sede e  

dispõe de vários espaços para a prática desportiva, nomeadamente: um 

espaço interior, o pavilhão gimnodesportivo, que é composto por um campo de 

20mx36m a todo o seu comprimento e um espaço exterior, o campo de relvado 

sintético. Apesar de não pertencer às instalações da escola, os alunos de 

sétimo ano têm acesso às piscinas municipais para a realização de aulas de 

natação. A escola iniciou obras para remodelação da mesma, dessa forma, 

alguns acessos e blocos estão interditos. O espaço interior, o pavilhão 

gimnodesportivo é, habitualmente, dividido em 3 áreas, para que consigam 

decorrer três aulas de turmas distintas, em simultâneo. Contamos ainda com o 

espaço exterior, onde só costuma decorrer uma aula (sendo possível realizar a 

divisão do mesmo em 2 espaços e ser utilizado por 2 turmas diferentes). Como 

forma de organização espaço-Professor é utilizado um roulement de 

Professores, permitindo uma distribuição justa e adaptada a todos. Contudo, a 

escola apresenta um grande número de alunos e os 4 espaços (3+1) 

encontram-se sempre ocupados. Assim, sempre que ocorreram situações 

meteorológicas menos favoráveis, deparamo-nos com o impedimento da aula 

prática e pela opção da aula teórica, numa sala disponível.   
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Em relação ao material disponível para as aulas de EF, o departamento 

apresenta uma grande carência, apesar dos pedidos constantes por parte dos 

Professores do mesmo. Este fator condiciona sempre o número de turmas a ter 

a mesma modalidade ao mesmo tempo, os exercícios que exigem material em 

maior número e ainda, de certa forma, a variedade dos mesmos. 

Relativamente ao Grupo de Professores de Educação Física, este é constituído 

por 10 elementos, sendo que 5 são do sexo feminino e 5 são do sexo 

masculino.  

O Agrupamento procura dar continuidade às atividades desenvolvidas no 

Desporto Escolar, considerando esta área educativa como uma mais-valia na 

formação integral dos alunos. E, desta forma, temos presentes o atletismo, o 

badminton, o basquetebol, o desporto adaptado, o golfe, o judo, o ténis de 

mesa, o tiro com arco e o xadrez. 

A escola apresenta, também, um grande leque de pessoal não docente, em 

que todos se conhecem e trabalham em prol de um bom funcionamento e de 

alunos satisfeitos. Este aspeto enriqueceu, sem dúvida, o meu EP, pois eles 

são como “pilares da escola” imprescindíveis para que tudo aconteça. Dão-nos, 

ainda, um apoio enquanto PE facilitando muito o processo de integração na 

escola. 

 

Este foi, sem dúvida, o local onde pude construir o meu puzzle, a minha 

identidade profissional e onde tive a oportunidade de viver a maioria dos 

momentos do meu EP. Tal como afirma Batista (2014), as escolas 

cooperantes, sendo espaços socializantes para a profissão, emergem como 

peças fundamentais nos processos de construção identitária dos estudantes 

estagiários. 
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3.3. Base do Puzzle – Turma 

 

Para todos os puzzles é necessária uma base de construção, algo forte que 

suporte todas as peças e todo o processo. Assim, é possível juntar todas peças 

sem que nenhuma se perca ou simplesmente fique fora do alcance do 

construtor. A turma que me foi atribuída acabou por não se somente uma base, 

mas também definidora da forma como o fui construindo e da moldagem da 

mesma. 

 

“Na minha turma todos parecem gostar de participar nos exercícios, são 

miúdos empenhados e responsáveis, o que me deixou muito satisfeita e mais 

confiante na aula. 

Os rapazes dão-se bem com as raparigas e vice-versa, ajudam-se mutuamente 

(considero este aspeto muito importante, visto que nestas idades não é fácil 

lidar com as mudanças do corpo). 

Ajudaram-me a arrumar o material, mesmo antes de ter pedido a alguém, o que 

me faz crer que são muito responsáveis.”  

 

(Diário de Bordo, dia 21/09/2018) 

 

Mesmo antes de conhecer a turma, numa primeira conversa trocada com os 

Professores que já a conheciam, foram algumas as caraterísticas que me 

foram reveladas: “É uma turma calminha!”; “São do articulado, por isso portam-

se bem.”. Mesmo sem querer que isto acontecesse, fui com um preconceito 

elaborado para a minha primeira aula. No entanto, no momento do primeiro 

contacto, esqueci tudo aquilo e deixei que a turma me mostrasse o que 

realmente era.  

Queria desde o início criar uma empatia com todos e “quebrar o gelo”. Assim, 

através de uma apresentação simples e simpática, mostrei-lhes que o objetivo 

não seria em caminhar à frente e eles seguirem-me, mas sim caminharmos 

todos junto lado a lado e tornarmos este ano memorável. 



24 

Expus também à turma, através de uma apresentação animada no 

computador, as regras que deveriam ser cumpridas durante as aulas para que 

tudo corresse bem e o material que era necessário durante o ano. 

Por fim, deixei a turma ter o seu momento e cada um fez a sua pequena 

apresentação. Este momento foi importante para mim, uma vez que me 

permitiu conhecer cada aluno, mas também para os alunos, pois tiveram a 

oportunidade de um tempo só deles e onde puderam mostrar um pouco quem 

eram. 

 

Mais tarde, e com a ajuda da diretora de turma, cada aluno preencheu a sua 

ficha individual, que continha perguntas sobre o contexto pessoal, familiar e 

escolar. Através das respostas obtidas conseguimos criar a caraterização da 

turma, que foi, mais tarde, apresentada por mim ao Conselho de Turma. 

 

“A minha turma é composta por 22 alunos, sendo que apenas 21 participam 

nas aulas de Educação Física. Assim, a turma tem 13 raparigas e 9 rapazes, 5 

deles apresentam 13 anos e os restantes 12 anos. No geral a maioria 

apresenta a mãe como EE e os pais apresentam como nível académico o 

ensino superior. A disciplina de Educação Física foi a mais escolhida como 

disciplina preferida e apenas 2 deles selecionaram que têm dificuldades na 

mesma. A turma tem 3 repetentes e apresenta 2 meninas com necessidades 

especiais. Na sua maioria, os alunos apenas praticam exercício físico nas aulas 

de Educação Física, sendo que apenas cerca de um terço pratica um desporto 

fora da escola.” 

 

(Caraterização da turma, outubro 2018) 

 

Esta ferramenta demonstrou-se, sem dúvida, uma grande ajuda para o meu 

entendimento da turma. Por se tratar de uma turma de articulado, incluía 

alunos com horários extracurriculares muito preenchidos, mas ao mesmo 

tempo, alunos com bastantes capacidades organizativas e muito metódicos. 

Tal como apresentei anteriormente, tinha também presente alunos com 
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necessidades especiais. Esta última realidade nunca se tornou impedimento na 

realização das minhas aulas e os próprios colegas da turma participaram 

voluntariamente nesta inclusão. Tal como afirma Silva (2011), os alunos que 

não têm dificuldades têm oportunidade de sistematizar melhor as suas 

aprendizagens sempre que têm de ajudar os seus colegas com mais 

dificuldades. 

O elevado sentido de responsabilidade e o companheirismo que a turma 

apresentou durante o ano facilitou em diversos aspetos, tornando todo o 

processo de ensino-aprendizagem mais simples. 

Por outro lado, a turma, ao longo do ano, foi apresentando novos casos de 

alunos a necessitar de apoio psicológico e a sofrer episódios traumáticos em 

contexto familiar. Estes entraves refletiram-se claramente no aproveitamento 

destes alunos e, em certos momentos, chegaram mesmo a ocorrer durante as 

minhas aulas. 

 

“Não sei o que hei de fazer… A MJ não quer fazer a aula e quando tento falar 

com ela não obtenho qualquer resposta! Sei que não é nada contra mim 

(porque partilhou isso comigo), mas mesmo assim gostava de ajudá-la e não 

consigo.” 

 

(Diário de Bordo, 23/03/2019) 

 

“Uii se a turma era pequena, agora, que chegou o tempo da natação passei a 

ter menos 5 alunos por aula! Ora seja por problemas femininos, ora seja por 

questões psicológicas, que, juntando ao facto de mostrar o corpo, se agravam 

ainda mais.” 

 

(Diário de Bordo, 2/04/2019) 

 

Foram várias as conversas tidas com a DT e com a PO, que numa tentativa de 

encontrar soluções para estas realidades, me indicaram o melhor caminho. 
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Alguns passaram a ter o apoio da psicóloga da escola e outros necessitaram 

de algumas reuniões com o Encarregado de Educação (EE). 

Também eu tive de me ir moldando a esta nova realidade, fui alterando alguns 

critérios que tinha definido inicialmente e fiz adaptações na minha postura 

enquanto PE. 

Assim, para os alunos que não frequentaram as aulas de natação, acabei por 

moldar a avaliação. Relativamente a mim, mostrei uma postura mais afetiva 

com eles e tentei ajudar em tudo o que rodeava o seu problema, fazendo-os 

sentir que contavam também comigo para um apoio externo. 

 

Em termos da prática desportiva, a maioria da turma, tal como apresentei 

anteriormente, não praticava desporto fora das aulas. Assim sendo, a única 

oportunidade para a prática desportiva seria nas minhas aulas. Este facto, para 

além de ser alarmante, deixou-me com um sentimento de grande 

responsabilidade. Apesar desta realidade, a turma mostrava-se predisposta 

para a prática desportiva e envolvia-se com muito empenho nos exercícios 

realizados, tentando colmatar todas as dificuldades que apresentava. Ao longo 

do ano melhorou em diversos aspetos desportivos e a sua ligação com o 

desporto, sem dúvida, que se tornou mais forte. 

A turma era quase como uma “pequena família”, todos muito diferentes, mas 

sempre prontos a ajudarem-se. Deixaram em mim, enquanto PE, este 

sentimento e esta envolvência, que foi enriquecendo a minha construção da 

minha identidade profissional. Também, ao longo do ano, fui adotando 

estratégias na resolução de problemas, moldei-me à turma e criei ligações 

fortes com eles. A minha primeira turma, a turma dos típicos almoços de fim de 

período, da qual já tenho saudades e nunca me irei esquecer. Aquela que me 

marcou e que, com toda a certeza, também marquei. 
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3.4. Companheiros do quebra cabeças – Núcleo de Estágio 

 

Se podemos construir o nosso puzzle sozinhos? Podemos, mas o processo 

torna-se mais difícil, mais lento e também mais solitário. A troca de ideias, de 

dúvidas e até das dificuldades sentidas na construção da nossa identidade 

profissional proporciona-nos momentos importantes, novas aprendizagens, 

tornando-nos melhores e mais ricos. 

 

O meu núcleo de estágio era constituído por mim e mais dois elementos, dos 

quais eu apenas conhecia um elemento de vista. Confesso que esta questão 

me deixou com algumas dúvidas e receios, pois sempre me habituei, durante 

todo o primeiro ano de mestrado, a trabalhar no meu grupo de amigos onde me 

sentia confortável. Mas a verdade é que a realidade de trabalhar num grupo 

novo, foi sem dúvida muito mais desafiante do que ficar na minha zona de 

conforto. Confrontamo-nos, nos dias de hoje, com esta necessidade, com uma 

grande aleatoriedade nos colegas de trabalho e com a na nossa própria 

adaptação.  

Segundo Batista (2014), os núcleos de estágio que são como comunidades de 

prática – comunidades de aprendizagem-, com o apoio (não fiscalização) dos 

professores cooperantes revelam ser terreno fértil à reconfiguração de 

identidade profissional dos estudantes estagiários. Assim, o nosso núcleo 

funcionava quase como uma mesa de debate, onde discutíamos tudo o que era 

preciso ser feito, as tarefas diárias e as dúvidas de cada um. Foram muitas as 

horas na nossa sala (sim, porque após as contínuas invasões, acabámos por 

tornar a sala de trabalho dos Professores a nossa sala) a redefinir planos, a 

trocar ideias e a conseguir melhorar todo o nosso processo individual. É 

evidente que nem todas as conversas eram fáceis e proveitosas, pois com 

personalidades fortes e distintas como as nossas, também houve muitas 

discussões e contrariedades. 
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“Hoje estive a observar a aula do AM e vi que os miúdos passavam muito 

tempo nas filas. O exercício foi pensado e planeado pelos 3, por isso vai 

acontecer o mesmo na minha turma.” 

(Reflexão sobre AM, 20/10/2018) 

 

As experiências, as observações e as avaliações, numa realidade e num 

contexto diferente, foram imprescindíveis e um desafio constante.  Desafio este 

que me permitiu detetar erros comuns, refletir e melhorar posteriormente a 

minha prática pedagógica. Tal como afirmam Batista e Queirós (2013), o 

processo de aprendizagem do estudante deve assentar num procedimento de 

reflexão na qual os aspetos retrospetivos e prospetivos adquiram significado. 

 

Juntos fomos, sem dúvida, mais fortes e chegámos mais longe. Se, no início 

sentia medo deste grupo, finalizei o meu percurso com toda a certeza que não 

poderia ter sido outro. 
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3.5. Cicerone da construção – Professor Orientador 

 

O cicerone da minha construção, aquele que me guia e me ajuda a encontrar 

as peças certas para o meu puzzle. Não é aquele que o constrói por mim, mas 

sim o que me leva a perceber como devo fazê-lo.  

 

Segundo Batista (2014), quanto à visão dos estudantes estagiários, 

consideram que não obstante o apoio dos orientadores ser à distância, estes 

são um elemento essencial na análise crítica das suas práticas, permitindo-lhes 

refletir acerca do tipo de professor que gostariam de ser, influenciando, assim, 

a construção da sua identidade profissional. Dessa forma, o PO embora mais 

longe e menos presente, tem uma visão “externa”, o que nos permite ouvir 

conselhos e indicações distintas, fomentando a nossa cultura de formação. 

Um dos aspetos que mais me enriqueceu foi o próprio PO me fornecer não 

apenas uma solução, mas sim um leque de aprendizagens. Assim, eu 

arrecadei uma vasta “mala de ferramentas” pronta para usar cada uma no seu 

momento, com a sua função. Para além disto, foi ter o seu foco de atenção na 

minha transformação enquanto PE, fomentando a reflexão sobre as minhas 

práticas. 

 

As visitas do PO foram os momentos em que me senti mais nervosa e 

pressionada, pois para mim nada poderia falhar. Contudo, foram estes os 

momentos em que senti que poderia mostrar o melhor de mim, mostrar o 

quanto tinha evoluído e o quanto a minha turma tinha crescido com isso. Senti 

que deveriam haver mais destes momentos, porque, apesar de recebermos 

constantemente diretrizes e de reunirmos com o PO, não há nada como ele 

vivenciar as nossas realidades, as nossas dificuldades e poder, no momento, 

dar-nos as ferramentas certas para atingirmos o sucesso.  
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3.6. Instruções do Puzzle – Professora Cooperante 

 

Quando iniciamos um puzzle procurámos sempre a caixa para nos ajudar e nos 

guiar. A construção vai sendo feita, mas até ao fim dela recorremos sempre a 

um ou outro olhar para a caixa. 

 

O Professor Cooperante é a nossa “ponte”, a que nos ajuda na passagem da 

faculdade para a EC. O seu papel é imprescindível e facilita todo o EP, 

permitindo-nos enquanto PE fazer parte da escola, da turma, do grupo de EF e 

de tudo o que o EP traz com ele. Neste caminho de imersão na cultura 

profissional da escola pretende-se que o mesmo seja progressivo e refletido, 

para que a configuração e reconfiguração das identidades profissionais possam 

ter lugar (Batista, Pereira & Graça, 2012). 

Dessa forma, e progressivamente, fui ganhando a minha própria autonomia e 

ultrapassando cada vez mais facilmente os obstáculos que surgiam. Tal como 

afirmam Ingersoll e Smith (2004), os processos de orientação têm mais 

possibilidade de sucesso se o estudante estagiário se encontrar em sintonia 

com o professor cooperante. Desse modo, a confiança que senti desde logo na 

minha PC e o apoio que fui recebendo foram dois pilares muito importantes 

para mim, assim como a oportunidade de juntas aumentarmos os nossos 

conhecimentos. O estágio profissional tem uma importância particular no 

processo formativo do EE, mas também para o PC. Pois, a possibilidade de ter 

contacto com estudantes sedentos de aprendizagem e portadores de novas 

ideias e estratégias, possibilita ao “orientador” uma experiência única no 

processo de renovação de conhecimentos (Wesmer & Woods, 2003). 

 

Um dos aspetos que mais gostei foi a liberdade que me foi dada pela PC 

durante todo o ano e sentir que tinha o meu espaço. Tive a oportunidade de 

viver tudo a 100%, pude errar e crescer com isso. Tive a possibilidade de 

trabalhar vários modelos de ensino por incentivo da PC, de trabalhar com 

muitos “papéis” nas minhas aulas e sem eles. A minha PC permitiu-me viver ao 
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máximo a experiência de ter uma turma minha e de tomar as minhas próprias 

decisões. 

De forma a estar perante diferentes contextos e vivenciar ainda mais com o EP, 

fui, ainda, responsável por lecionar uma aula à turma de outro colega do NE, o 

que me fez aumentar, ainda mais, o meu leque de experiências e 

aprendizagens. 

Todas as conversas, fosse apenas comigo ou com o NE todo, foram 

fundamentais para a construção da minha identidade profissional, para a uma 

melhoria constante e para uma instrução próxima e no momento certo. A 

sensação de segurança e a relação próxima que criámos com a PC revelou-se 

uma vantagem durante todo o EP, tornando todo o processo mais fluído e 

vantajoso para mim. Também a troca de ideias acerca de PE antigos, que 

tinham passado pela mesma escola, se revelou uma ajuda complementar 

fundamental na resolução de vários entraves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Este capítulo é correspondente à construção do meu puzzle e a todo o 

processo que ele requereu. Dessa forma, apresenta toda a minha ação e 

intervenção enquanto PE e a reflexão da mesma.  

É equivalente à primeira Área de Desempenho do EP, que corresponde à 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, em que deve ser 

construída uma estratégia de intervenção, tendo como orientação objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

Física e acompanhe com eficácia pedagógica o processo de educação e 

formação do aluno na aula de Educação Física. 

 

Ao longo desta área utilizei todas as ferramentas que tinha disponível, das 

quais toda a minha formação inicial na FADEUP, toda a minha bagagem 

enquanto treinadora e atleta e, por fim, todas as aprendizagens que fui 

retirando ao longo de EP e que me permitiram ir aplicando no mesmo. 

Dessa forma, englobo na mesma: a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino, a relação com a escola e comunidade e, ainda, o 

desenvolvimento profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

4.1. As peças – Conceção 

 

O processo de ensino não depende apenas do nosso conhecimento, mas 

também do contexto onde é aplicado. Assim, o PE deve ser capaz de procurar, 

dentro das peças que tem ao seu dispor, as certas e colocá-las no lugar 

correto, seguindo uma lógica de construção. 

 

Dessa forma, após ter tido um primeiro contacto com a EC e com toda a 

comunidade escolar, iniciei com o meu NE uma primeira reunião com a PC. 

Neste primeiro momento, ouvimos atentamente todas as instruções dadas pela 

mesma e as bases necessárias para a realização do nosso EP. 

As turmas da escola que nos seriam atribuídas seriam 3 de sétimo ano, sendo 

que estas, no âmbito das prioridades definidas no Programa do XXI Governo 

Constitucional para a área da educação, foram autorizadas, em regime de 

experiência pedagógica, a envergarem no projeto de autonomia e flexibilidade 

curricular dos ensinos básico e secundário, no ano escolar atual. 

 

“As aprendizagens do 3.º Ciclo, a par das efetuadas no 2.º Ciclo, constituem o 

bloco estratégico da proposta curricular de Educação Física (EF), antecipando 

o modelo flexível, de opções dos alunos ou turmas, preconizado para o ensino 

secundário.” 

(Aprendizagens Essenciais de EF do 7º ano, julho de 2018) 

 

Esta realidade trouxe-nos uma grande necessidade de pesquisa sobre o 

projeto, da leitura de todos os documentos fornecidos pela DGES e, ao mesmo 

tempo, uma oportunidade fantástica e única de trabalhar de forma diferente 

com as nossas turmas. Estes dois documentos, dos quais “Aprendizagens 

Essenciais - Educação Física” e “Aprendizagens Essenciais - Educação Física 

Anexos III desempenharam um papel decisivo ao longo de todo o processo, 

pois guiaram a realização do nosso planeamento de forma adequada e 

coerente. 
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“No 7.º ano, a visão de uma abordagem por matérias, na sua forma 

caraterística e em toda a sua extensão, é enquadrada por objetivos gerais e 

por subáreas (Jogos desportivos coletivos, Ginástica, Atletismo, Atividades 

rítmicas expressivas, Patinagem, etc.), mas respeitando os diferentes níveis 

nas várias matérias, níveis esses que, quando conjugados de forma integrada, 

definem as possibilidades de sucesso dos alunos”. 

 

(Aprendizagens Essenciais de EF do 7º ano, julho de 2018) 

 

Considerando todos os aspetos apresentados acima e, em comunhão com o 

número de créditos disponíveis e os critérios de avaliação, fomos percebendo a 

realidade que é e seria vivida nas nossas turmas.  Percebi então que, apesar 

da minha vontade inicial fosse que eles aprendessem o máximo possível e 

evoluíssem em tudo, essa realidade não era possível. Esta foi a primeira 

mudança que senti na minha identidade profissional, adaptei-me àquela 

realidade e foquei-me nos aspetos reais e possíveis. 

 

“O ensino é criado duas vezes: uma na conceção e outra na realidade” (Bento, 

2003, p. 16). Após ter a conceção feita e ter analisado tudo o que era 

necessário, poderia então iniciar o planeamento necessário para um ano cheio 

de aventuras e novidades.  
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4.2. Peças pretas – Planeamento 

 

Toda a construção requer uma grande variedade de peças, umas escuras, 

outras mais claras e até algumas com formas. As peças “pretas” foram 

fundamentais para a construção do meu puzzle, pois permitiram-me, 

posteriormente, a montagem das peças seguintes.  

 

O planeamento é como um “esboço” de tudo o que será necessário para a 

aprendizagem dos alunos, com objetivos definidos que têm de ser cumpridos. 

Assim, subdivide-se em 3 categorias, sendo estas o nível macro, o nível meso 

e o nível micro. Temos assim, respetivamente, o planeamento anual, o 

planeamento das unidades didáticas e o planeamento de cada aula. 
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4.2.1. Peças grandes - Planeamento anual  
 

O PA apresentou-se como o primeiro nível a estruturar e estende-se durante 

todo o ano letivo do Professor. Segundo Bento (2003), este nível de 

planeamento integra um plano sem pormenores da atuação ao longo do ano, 

mas exigindo trabalhos preparatórios de análise e de balanço, assim como 

reflexões a longo prazo. 

Assim, o PA para os sétimos anos foi construído pelo meu NE com o apoio da 

PC, seguindo a informação definida pelo grupo de EF, os créditos disponíveis 

tendo em conta todas as atividades escolares durante o ano e o documento 

das aprendizagens essenciais. Neste PA tivemos ainda de ter em consideração 

os espaços disponíveis, os recursos materiais e a questão da natação, uma 

vez que era lecionada nas piscinas municipais, instalações estas não 

pertencentes à escola. 

 

Devido à participação dos sétimos anos no projeto de autonomia e flexibilidade 

curricular, o nosso PA contava com 5 Unidades Didáticas (UD), sendo que 

ainda teríamos alguns créditos livres e as avaliações do Fit Escola. Esta 

realidade permitiu-nos a atribuição de um número “simpático” de créditos (cada 

crédito equivale a um tempo de aula) a cada UD, focando na modalidade 

coletiva do andebol e na modalidade individual da natação. A natação 

apresenta-se como uma mais valia para os alunos do sétimo ano e, sendo esta 

muito pouco comum nas escolas públicas, tem um grande foco na escola.  

Dessa forma, durante o primeiro período foram atribuídos 20 créditos (C) à 

modalidade de andebol e 11 C à ginástica; durante o segundo período 

contámos com 10 C para o atletismo e 9 C para o voleibol; durante o terceiro 

período e parte do segundo atribuímos 34 C à modalidade de natação; 

atribuídos aos três períodos tivemos o teste do FIT escola (3 C em cada 

período) e os créditos livres (10 C no total).  É de realçar que, o número 

elevado de créditos atribuídos à natação também se deve ao tempo gasto no 

deslocamento e no tempo disponível para as mudas de roupa e banho. Assim, 

cada 2 C de natação equivalem a 1 C de aula prática. 
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Este PA teve ainda uma segunda versão, adaptada à realidade de créditos 

disponíveis para metade das turmas de sétimo ano e às idas à piscina. 

 

Tal como Rink afirma, a planificação do ensino é, então, um processo 

verdadeiramente complexo que deve considerar as indicações gerais e centrais 

do processo educativo bem como as especificidades locais onde o mesmo 

discorre (1985). Assim, abordando a ordem optada pelo NE, esta foi muito 

influenciada pela condicionante das obras presentes na escola. Esta realidade 

levou-nos a lecionar logo no primeiro período as modalidades que 

necessitavam do gimnodesportivo (andebol e a ginástica) e a optar pelas 

modalidades que poderiam ser lecionadas no exterior (voleibol e atletismo) no 

segundo período. Também fatores como o modelo a ser utilizado nas aulas 

influenciaram as nossas escolhas, por exemplo, no atletismo persuadiu-nos a 

escolha do exterior, uma vez que pretendíamos ter bastante espaço e um 

ambiente agradável para a aprendizagem. A natação, por ser exterior ao 

recinto escolar, não se apresentou como um “entrave”, mas sim como uma 

benesse, uma vez que facilitou a organização do terceiro período.  

 

Este PA não sofreu grandes alterações durante o ano, sendo que apenas 1 ou 

2 créditos foram alterados devido a situações inesperadas ou atividades que 

não estavam planeadas desde o início do ano letivo. O plano anual pode ser 

consultado no anexo 3. 
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4.2.2. Peças médias - Planeamento UD 
 

Abordando o segundo nível de planeamento, as Unidades Didáticas (UD), 

estas são responsáveis por estruturar de forma pormenorizada cada uma das 

matérias de ensino, ou seja, teremos uma UD para cada uma das modalidades. 

 

Na realização das UD referentes às modalidades abordadas, orientei-me pelo 

modelo de estrutura do conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990).  Este 

modelo associa o conhecimento e os objetivos em quarto categorias 

transdisciplinares correspondentes às habilidades motoras, à cultura 

desportiva, à condição física e treino funcional e conceitos psicossociais. 

O MEC está dividido em três grandes fases: a fase da análise, a fase das 

decisões e a fase de aplicação, sendo que em termos de módulos corresponde 

a 8. Este modelo permitiu-me organizar e guiar todo o ensino de uma dada 

modalidade. 

 

Dessa forma, iniciei a construção pelo módulo 1 - Estrutura do conhecimento – 

onde inseri todo o conhecimento dos conteúdos específicos da modalidade, 

tendo em foco as habilidades motoras, mas sem esquecer as restantes 

categorias transdisciplinares.  Este primeiro módulo permitiu-me então ter um 

suporte teórico e informativo, pronto a dar-me as respostas necessárias 

durante o ensino da modalidade. 

O módulo 2 – análise do envolvimento – possibilitou-me a realização do 

enquadramento do local onde se deu todo o processo de ensino-

aprendizagem, tendo em conta os recursos materiais, os espaciais e os 

temporais. Conduziu-me, também, a verificar todas as questões de segurança 

adjacentes a cada modalidade. 

O terceiro módulo - análise dos alunos – onde recolhi todas as informações 

relevantes acerca dos alunos, dando ênfase às que poderiam vir a condicionar 

todo o processo de aprendizagem. É ainda realizada, em simultâneo, uma 

Avaliação Diagnóstica (AD) na primeira aula da unidade, que permite inserir a 

turma num determinado nível. 
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O módulo 4 – extensão e sequência dos conteúdos – corresponde à real 

construção da UD e da definição dos conteúdos a lecionar. Após a construção 

dos módulos anteriores, estes devem influenciar esta estruturação, tornando-a 

contextualizada. Todas as unidades didáticas foram construídas no molde de 

tabela com uma justificação, que continha todas as informações que me 

levaram a chegar até esta organização. Assim, todas as modalidades 

lecionadas foram abordadas da base para o topo, ou seja, iniciaram no mais 

simples e foram progredindo para o mais complexo. 

Módulo 5 – definição dos objetivos – onde realizei a definição dos objetivos 

específicos e enquadrados com a modalidade em questão e com o nível em 

que os alunos se encontravam. 

O sexto módulo – configuração da avaliação – estabeleceu os momentos de 

avaliação e os critérios de avaliação (juntamente com a PC e o grupo de EF).  

O módulo 7 – progressões de ensino – onde foram definidas as progressões de 

aprendizagem de forma a fomentar a evolução do aluno ao longo das aulas. 

Na última fase, a de aplicação, temos o módulo 8 – aplicação – onde pus em 

prática a UD estruturada, onde apliquei os planos de aula elaborados e as 

estruturas de progressão que criámos para algumas das modalidades.  

 

Durante o meu EP, percebi que o planeamento não é algo imutável e que, 

seguir tudo “à risca”, não é o mais importante. Se a turma não apresentar um 

desenvolvimento ao longo do tempo é porque algo tem de ser alterado. Estes 

“guias” permitem-nos estruturar e organizar todas as ferramentas que temos, 

mas são sempre alvo de alterações e adaptações que permitam melhorar e 

enriquecer, ainda mais, o nosso processo de enino aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 



43 

4.2.3. Peças pequenas - Plano de aula 
 

O plano de aula (PDA) surge como o último nível de planeamento e adjacente 

à UD. Assim, apresenta a forma de aplicação na aula de tudo o que foi 

planeado e proposto até ao momento, interligando as três etapas de 

planeamento. Segundo Metzler (2011), este apoia o alinhamento e 

conformidade que devem haver entre a UD e o PDA, uma vez que um 

planeamento bem-sucedido da UD simplifica em grande medida a elaboração 

do PA. 

Dessa forma, o PDA é como um guia de todo o processo, adequado à aula, 

que permite organizar os conteúdos da mesma. 

 

A estrutura geral dos meus PDA foi construída juntamente com os meus 

colegas dos NE, tendo sido, inicialmente, uma própria reconstrução após a 

ação. Assim, e com o apoio da PC, fomos retificando o mesmo durante o 

decorrer da primeira UD. Bento (2003, p. 152) menciona que “existem 

numerosas propostas de esquema da aula, cada uma delas caracterizada por 

uma variedade de constelações possíveis, mas sem que nenhuma possa 

afirmar a pretensão de validade universal”. Obtivemos, então, a nossa estrutura 

geral de PDA, sendo que o principal objetivo era ter um documento simples e 

com a informação mais revelante. 

Como podemos observar no Anexo 5, o PDA é composto, a nível vertical, pela 

presença de um cabeçalho com toda a identificação necessária: nome do 

professor; data e hora da aula; tempo de duração da mesma; turma e o número 

de alunos; material necessário; UD pertencente e a sua numeração; função 

didática (introdução, exercitação, consolidação e/ou avaliação); objetivo geral 

da aula. 

Dentro da sua organização vertical, o PDA estava ainda dividido em três partes 

temporais, sendo que estes momentos eram a parte inicial, a parte fundamental 

e a parte final. Esta primeira parte foi, ao longo do ano, muito difícil de cumprir, 

uma vez que os alunos iam chegando em grupos para o início da aula, fruto do 

espaço reduzido onde tinham de trocar de roupa e preparar-se para aulas de 
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EF. Como forma de combater este obstáculo, aumentei ligeiramente o tempo 

de tolerância dado aos alunos no início do ano e, assim, consegui cumprir a 

gestão temporal da aula da forma planeada. 

A parte fundamental correspondia ao momento de aplicação das situações de 

aprendizagens projetadas, apresentando-se no PDA através dos exercícios 

inerentes a cada conteúdo.  

A última parte, a final, era orientada para a realização, nas modalidades 

coletivas, das formas de jogo mais complexas e, nas modalidades individuais, 

do circuito de treino funcional (5 minutos de trabalho da condição física de 

forma rotativa e individual). Por outro lado, na modalidade de natação, esta era 

orientada para a realização de momentos competitivos dentro dos níveis em 

que os alunos se encontravam. 

 

Em termos horizontais, e organizado em cinco colunas, o PDA continha todas 

as informações necessárias para que a aula fosse lecionada. Assim, estas 

colunas apresentavam: o tempo disponível para cada exercício, os conteúdos a 

serem abordados, os objetivos comportamentais de cada conteúdo, a situação 

de aprendizagem e, por último, as componentes críticas. Segundo Vickers 

(1990), a definição dos objetivos de aprendizagem, deve atender aos 

comportamentos específicos que pretendemos obter nas atividades ou 

exercícios da aula, fundamentados nos conteúdos específicos que advêm da 

estruturação e sequenciação do conhecimento, um conjunto de padrões de 

desempenho que foram desenvolvidos ao longo do tempo de aula (exercício e 

situação de aprendizagem) e as componentes críticas dos movimentos, 

responsáveis por levar os alunos à aprendizagem.   

 

Segundo Bento (2003, p. 126), o PDA deve “[...] libertar-se de tentações de 

esquematismo, de formalismo e de rotina, assumindo-se como estrutura da 

variabilidade, da dinâmica e do trabalho criativo do professor”. Como tal, o meu 

PDA apresentava, ainda, um espaço disponível para observações, onde tinha a 

oportunidade anotar reflexões, conhecimentos adquiridos, alterações 

realizadas, entre outros. 
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Este nível de planeamento foi fundamental na minha organização e na minha 

prática pedagógica, pois levou-me a realizar todo um “trabalho de casa” prévio, 

tendo presente o conteúdo presente nesse PDA. 

 

No último período letivo, a nossa PC desafiou-nos a optar pela experiência de 

não construir o PDA. Assim, confesso que me senti mais autónoma e livre ao 

longo da aula. No entanto, houve um acréscimo de responsabilidade e uma 

grande necessidade de idealizar um PDA “mental”. 
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4.3. Peças com formas – Realização 

 

As peças com forma são as peças em que guiam a construção através do 

contorno, dos pormenores e de todas as formas presentes nas peças. 

 

Toda a realização subjacente ao ensino é precedida de uma elaborada e 

pormenorizada planificação, que por sua vez, reflete a conceção de ensino. 

A minha realização no decorrer deste ano letivo, foi o “palco” onde pude atuar, 

foi a construção enquanto profissional docente que fiz, onde cai e me levantei, 

onde refleti, vivi e aprendi.  
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4.3.1. Peças dos contornos - Gestão, organização e controlo da 

aula 

 

No que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem, na aula, este engloba 

um grande número de fatores que devem ser orientados em prol de um 

ambiente propício, ou seja, que permita a evolução dos alunos e a aquisição de 

novos conteúdos.  

Assim, após termos decidido em grupo qual a turma atribuída a cada um de 

nós, deparei-me com 23 alunos, tão ou mais curiosos que eu, prontos para 

iniciar o seu novo ano letivo. Assim, senti-me, naquele momento, preparada 

para conhecer a turma e contactar com cada um dos alunos. Apresentei-lhes 

as regras e as rotinas que seriam de seguir, as modalidades que iriam ser 

lecionadas e ainda o leque de oferta do desporto escolar. Dessa forma, adverti-

os acerca das conversas paralelas enquanto estaria a dar instrução e da 

colocação da turma toda no meu campo de visão, o “congela” utilizado durante 

os momentos de aprendizagem e ainda a contagem para se deslocarem em 5 

segundos até ao local onde me encontrasse. 

 

“Sinto que perco tanto tempo das minhas aulas a chamar à atenção e a repetir 

sempre o mesmo… A questão é que se dirige, constantemente, aos mesmos 

alunos”. 

(Diário de Bordo, 18/10/2018) 

 

Estas regras, por vezes, foram quebradas ou cumpridas de forma incompleta, 

dificultando o decorrer das aulas. No entanto, tratava-se de casos particulares 

e não de um comportamento geral da turma, facilitando a resolução destes 

pequenos entraves através de diálogos e atribuição de tarefas, onde se 

sentiam responsáveis e necessários ao funcionamento da aula.  

 

“Sempre que os alunos têm um comportamento menos correto, optei por dar-

lhes tarefas, nas quais se sentissem “importantes”. Ajudam-me durante a aula 
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e, por terem toda a turma a olhar para eles, não andaram o tempo todo na 

palhaçada!”  

(Diário de Bordo, 5/11/2018) 

 

Assim, ao atribuir-lhes esta responsabilidade e, com isso, um consequente foco 

perante a turma, consegui diminuir os comportamentos menos adequados e, 

ainda se tornaram num mais valia para a organização das minhas aulas.  

Entende-se que “... os alunos quando são ajudados, no sentido de serem 

responsabilizados nas tarefas de instrução, mesmo que informalmente, podem 

atingir níveis de performance superiores aos verificados pela ausência de 

meios de responsabilização” (Mesquita, 1998, cit. por Rosado & Mesquita, 

2011, p. 111). 

 

Por outro lado, um dos “trunfos” usados para o controlo e para a gestão da aula 

foi a nobre frase proferida pelo Professor José António Silva, durante uma aula 

de didática específica do desporto I de andebol, em que referiu que “Alunos 

cansados são alunos controlados!”. Considerando o tempo útil em que os 

alunos se encontram em atividade, este revela-se como um fator decisivo no 

funcionamento da aula, beneficiando os alunos e o Professor. 

O controlo da turma foi, sem dúvida, uma mais valia e tornou-se imprescindível 

para alcançar os objetivos propostos para a mesma a nível motor, cognitivo e 

psicossocial, sendo este último o que mais se interliga com controlo. 

A ausência do controlo, das regras, das rotinas, da gestão debilita o processo 

de ensino-aprendizagem. Assim, é fundamental, o PE adquirir estratégias e 

formas de reagir e atuar e, ainda, uma capacidade de compreensão das 

situações, sempre consciente das alterações constantes do contexto. 
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4.3.2. Peças com pormenores - Instrução  
 

O professor e os seus alunos iniciam a sua interação no momento em que 

ocorre comunicação entre os mesmos, sendo esta feita com a finalidade de 

transmitir uma determinada informação.  

 

“Não é, no entanto, fácil destacar as variáveis que afetam o processamento de 

informação, tendo em conta as diferentes situações de comunicação. Por 

exemplo, não se sabe, exatamente, que informação é mais facilmente retida e 

compreendida, mais facilmente esquecida, ou não adequadamente 

interpretada, e quais os fatores que determinam essa retenção” (Mesquita et 

al., 2008 cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 71). 

 

Apesar desta indefinição, a instrução é, nos contextos de ensino, a 

comunicação feita entre os intervenientes do processo. Segundo Siedentop 

(1991), a instrução refere-se a comportamentos de ensino que contemplam o 

repertório do professor para transmitir informação diretamente relacionada com 

os objetivos e os conteúdos do ensino. Assim, esta engloba todos os 

comportamentos, verbais ou não-verbais, como a exposição, a explicação, a 

demonstração, o feedback, entre outras formas de comunicação, 

nomeadamente não-verbal, que estão profundamente ligados aos objetivos da 

aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). 

 

A questão da instrução foi uma grande surpresa para mim ao longo do meu EP, 

tendo sofrido alguns ajustes e uma melhoria relevante. Devido à minha 

necessidade diária de instrução durante os meus treinos, a instrução foi algo 

admitido, no início do estágio, como uma tarefa simples e fácil. 

O pavilhão era um espaço familiar para mim, assim como a própria partilha do 

mesmo com outros professores. Também a minha boa colocação de voz foi 

uma das “armas” que utilizei durante a instrução, promovendo a chegada de 

informação a todos os alunos.  
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Por outro lado, uma das lacunas que apresentava, por vezes nas minhas 

instruções, era a quantidade de informação que tentava transmitir aos meus 

alunos cada vez que estas eram dadas. Sabendo que as intervenções devem 

ser concisas e diretas para serem entendidas pelos alunos, procurei 

transformar as minhas diretrizes e melhorar este aspeto tão importante para o 

ensino-aprendizagem. 

 

Segundo Rink (1993), no discorrer da organização e materialização do 

processo de instrução, há determinadas funções que são necessárias, 

nomeadamente, a identificação dos objetivos a atingir, a planificação das 

tarefas com os objetivos ponderados, a apresentação eficiente e clara das 

tarefas, a organização e gestão do envolvimento e da motivação na prática das 

tarefas, a monitorização de forma a proporcionar ao aluno ou atleta um 

feedback pedagógico e o desenvolvimento do conteúdo através da modificação 

baseada na resposta do aluno praticante. 

A estruturação deste processo deve ser feita com base no PDA, onde estão 

definidos os objetivos do mesmo, permitindo assim, realizar a apresentação 

geral da tarefa e fazer a construção de componentes críticas e de critérios de 

êxito. Estes corresponderão, na ação, à demonstração, ao questionamento e à 

atribuição do feedback pedagógico. É muito importante que as intervenções 

feitas pelo professor sejam realizadas de forma motivacional para os alunos, 

promovendo assim uma melhor receção por partes destes e, ao mesmo tempo, 

um ambiente de aula mais dinâmico. Considero que a questão motivacional é 

um dos aspetos mais importantes para o aluno, levando o mesmo a receber 

informação e a conseguir, de seguida, utilizá-la na melhoria do seu 

desempenho, não desanimando nem tão pouco desistindo. 

Como tal, é indispensável que os alunos estejam predispostos e disponíveis 

para abrir o canal comunicativo, recebendo a informação dada pelo professor. 
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Gestão 

 

A gestão dos momentos instrucionais permitiu-me adaptar as minhas 

intervenções, tornando-as vinculadas e fazendo com que os alunos 

conseguissem cumprir os objetivos. “A forma como a instrução é realizada 

interfere na interpretação que os alunos fazem das tarefas, o que influencia a 

realização das mesmas. Muitas vezes, a configuração que as tarefas assumem 

afasta-se, apreciavelmente, dos propósitos iniciais e do conteúdo informativo 

veiculado no momento da sua apresentação” (Mesquita, 1998, cit. por Rosado 

& Mesquita, 2011, p. 80). 

 

 

Feedback pedagógico 

 

O feedback permite aos alunos um desenvolvimento das competências 

motoras, da autonomia e da responsabilidade e uma promoção da participação 

ativa e entusiasta da prática desportiva. Assim, ao fornecer um feedback temos 

de ter em consideração a frequência com que este é dado, a especificidade do 

mesmo, a direção, a sua pertinência, a relação com a informação dada 

inicialmente e, essencialmente, o ciclo, onde pretendemos verificar se o aluno 

atingiu o pretendido. Os feedbacks foram, sem dúvida, imprescindíveis durante 

as minhas aulas, refletindo-se numa grande vantagem para os meus alunos e, 

inclusive, para mim que adorava motivá-los e levá-los à sua própria superação. 

 

 

Demonstração 

 

Ao criarmos uma imagem visual daquilo que pretendemos que o aluno realize, 

de forma bem sucedida, oferecemos aos alunos a visualização real do que irá 

ter de reproduzir no futuro. Assim, esta foi uma excelente ferramenta na minha 

prática pedagógica, tanto na introdução de novas habilidades como na 

correção das mesmas. Sabendo da importância da demonstração, apenas me 
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usei como “modelo” nas quais conseguiria realizar as representações corretas 

da habilidade. Por outro lado, apostei na demonstração feita por alguns alunos 

da turma, premiando os mesmos e proporcionando um momento importante na 

sua aprendizagem. “Os professores não têm que estar no centro do palco; boa 

instrução e aprendizagem ocorrem frequentemente com alunos a ocupar 

papéis mais centrais” (Siedentop & Tannehill, 2000, p.302). 

 

 

Palavras chave e linguagem corporal 

 

O uso de palavras-chave permite ao professor transformar a informação numa 

ou duas palavras, focando a atenção dos alunos nos aspetos críticos da tarefa. 

Este revelou-se uma benesse durante todas as modalidades abordadas, 

melhorando as minhas intervenções com os alunos.  

O recurso em relação à linguagem corporal, ajudou-me na gestão temporal e 

facilitou, ao longo do ano, na minha linha comunicativa com os alunos (por 

exemplo a contagem decrescente para eles virem ao meu encontro). 

 

 

Questionamento 

 

O questionamento permite controlar a aquisição de conhecimentos, 

desenvolver a capacidade de reflexão, solicitar a apreciação e motivar, 

controlar os aspetos organizativos, aumentar a interação e melhorar o clima, 

gestão e disciplina (Mesquita, 1998, cit. por Rosado & Mesquita, 2011). Este 

possibilita, assim, a criação de uma relação pedagógica mais efetiva, 

despertando no aluno um sentimento de integração e participação no processo. 

Durante a minhas aulas, os alunos eram questionados de forma a chegar à 

resposta autonomamente, contando com a minha condução, se fosse 

necessária. Ao procurarem uma resposta, aumentavam o refinamento da sua 

aprendizagem, assim como a consolidação do conhecimento adquirido. 
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4.3.3. Peças com diferentes formas - Modelos de ensino 
 

Ao longo da estruturação e execução de processo de ensino-aprendizagem, o 

PE procura suportes para sustentar o seu momento de ação, privilegiando o 

caminho para o sucesso dos alunos. 

Depois da análise contextual das variáveis mediadoras no processo, o 

professor escolhe as ferramentas que irão dar vida à sua intervenção 

pedagógica. Aparece, nesta circunstância, os modelos instrucionais que, 

ajudam o professor na estruturação das unidades didáticas, tendo em conta os 

seus conteúdos programáticos, assim como os objetivos, de acordo com o 

contexto em que se encontra. Assim como qualquer outra ação ou fase de 

planeamento, a implementação de cada modelo deve ser minuciosa. Contudo, 

ao estabelecer as diretrizes de implementação de um ou vários modelos 

instrucionais para a abordagem de uma unidade, não é uma decisão definitiva, 

mas sim algo suscetível a modificações, mantendo-se em constante melhoria. 

Segundo Mesquita e Graça (2011), os modelos instrucionais ajudam o 

professor a gerar as condições necessárias para a construção de um nível 

significativo de autonomia, bem como uma vinculação perdurável à prática 

desportiva, através da descoberta do equilíbrio entre os diferentes tipos de 

modelos, sejam eles mais centrados no professor ou no aluno. 

 

Considerando que nenhum dos modelos existentes é, na sua totalidade, 

adequado a qualquer contexto de aprendizagem (Graça, 1997, cit. por Rosado 

& Mesquita, 2011) e, tendo consciência da distinção entre o modelo focado no 

aluno ou no professor, optei por utilizar, na minha prática pedagógica, vários 

modelos ao longo do ano.  

Assim, ao lecionar cada UD optei por, no máximo, três modelos, estabelecendo 

relações entres eles e enriquecendo, dessa forma, todo o processo de ensino-

aprendizagem. Com esta opção, consegui obter estratégias de instrução que 

derivavam essencialmente da minha intervenção, ou seja, centradas no 

professor e, ao mesmo tempo, estratégias que davam oportunidade aos alunos 

de ter uma interação autónoma e responsável, ou seja, centradas nos alunos. 
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O primeiro modelo instrucional que utilizei foi o Modelo de Instrução Direta 

(MID), proposto por Rosenshine (1979), que centra o professor na tomada da 

maioria das decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem e no 

domínio da supervisão e controlo das atividades dos alunos, com o objetivo de 

alcançar a máxima eficácia. Este destaca-se como um modelo autocrático, 

prescritivo e unidirecional (Rink, 2001). A utilização este modelo, logo no início 

na abordagem do andebol, permitiu-me uma maior segurança, visto que a 

responsabilidade de conduzir a aula era minha e, dessa forma, garantia o 

cumprimento daquilo que tinha planeado.  

Após algumas aulas, fui-me apercebendo que este modelo não permitia aos 

meus alunos um desenvolvimento a nível cognitivo e psicossocial, sendo a 

minha instrução por vezes demasiado autocrática.  

 

Assim, recorri ao uso de dois modelos que vieram completar a minha prática 

pedagógica: o Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (MCJI) e o 

Modelo de Ensino dos Jogos para a sua Compreensão (Teaching Games for 

Understanding – TGFU), (Bruner & Thorpe, 1982). A utilização do MCJI, que 

apresenta três tipos de tarefas de aprendizagem, englobou as formas básicas 

de jogo e as tarefas baseadas no jogo, o que permitiu aos meus alunos uma 

maior evolução. Sendo o andebol um jogo com conceitos táticos, recorri, 

também, a algumas estratégias alusivas ao TGFU. Este modelo instrucional 

centra-se no praticante e no jogo propriamente dito, abordando-se na 

introdução do jogo, na apreciação do jogo, na consciência tática, na tomada de 

decisão, na execução das habilidades e na performance. Com estas 

abordagens, fundamentei nos meus alunos a capacidade de pensar durante as 

ações do jogo, tomando decisões. 

Por outro lado, este modelo foi, também, o primeiro em que as dimensões 

psicossociais foram estimuladas. 

 

“Recebes a bola… e tens 3 segundos. Levanta a cabeça e vê o jogo. Assim já 

consegues decidir!” 

 (Feedback na aula de andebol, 24/10/2018) 
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Ao lecionar a UD de ginástica, optei por recorrer apenas ao Modelo 

Desenvolvimental (MD) de Rink (1996), o que interferiu, imediatamente, com os 

meus momentos de instrução. Segundo a autora, Rosenshine (1979), o 

professor facilita a aprendizagem, caso utilize determinadas estratégias deste 

modelo, tais como sequenciar os conteúdos de aprendizagem de forma lógica 

(progressão), aperfeiçoar esses conteúdos através da exercitação 

(refinamento) e fomentar a aplicação desses conteúdos em contextos de 

acréscimo de dificuldade (aplicação). 

Dessa forma, as aulas foram lecionadas com a utilização de 2 fichas de 

progressão individuais Anexo 6), onde a primeira correspondia a um nível de 

introdução, com elementos mais simples e a segunda a um nível elementar, 

com elementos mais complexos. Os alunos, numa primeira fase, completariam 

a sua primeira ficha e, numa segunda fase passariam para a segunda ficha. 

Após o refinamento, os alunos abordavam-me para eu visualizar a realização 

do elemento, de forma a este ser “avaliado” e dado como aprendido, ou não. 

Esta estratégia adotada permitiu respeitar as caraterísticas e o tempo de 

aprendizagem de cada aluno, assim como fomentou a autonomia e 

responsabilidade, perante as situações de aprendizagem. O uso deste modelo, 

promoveu, ao mesmo tempo, um ambiente de aula diferente e mais cativador, 

revelando-se uma mais valia na lecionação da UD de ginástica. 

 

“É espetacular como até as meninas que, no início, me tinham dito não gostar 

de ginástica, agora andam todas sorridentes nas aulas. Decidimos começar a 

pôr música de fundo nas aulas (desde que eles cumprissem as regras 

estipuladas) e, revelou-se, não só uma vantagem para eles, como para mim, 

que consigo abordar muito mais rapidamente a turma baixando o som da 

coluna”. 

(Diário de bordo, dezembro 2018) 

 

O Modelo Desenvolvimental (MD) foi também utilizado durante as aulas de 

natação, tal como um pouco do MID. Assim, usei como ferramentas os quadros 

de progressão (Anexo 7), sendo estes: o quadro de AMA – Adaptação ao Meio 
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Aquático, o quadro de estilo Crol, o quadro de estilo Costas e o quadro de 

aquecimento/final. Encontrando-se a turma em diferentes níveis, esta foi 

dividida pelas 3 pistas disponíveis para a aula. Cada pista recebia, no início da 

aula, os quadros, onde se encontravam assinalados os exercícios a realizar 

durante a mesma e o número de piscinas correspondentes. Tendo em 

consideração a evolução dos alunos, após o refinamento dos conteúdos 

abordados nas aulas anteriores, estes eram confrontados, ao longo das aulas, 

com exercícios novos e mais complexos. 

 

O Modelo de Educação Desportiva (MED), proposto por (Siedentop, 1994), é 

composto por três vertentes fundamentais: a competência desportiva, a 

literacia desportiva e o entusiasmo pelo desporto e foi introduzido, no segundo 

período, na modalidade de atletismo. Este integra seis características alusivas 

ao desporto institucionalizado: a época desportiva, a filiação, a competição 

formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes, dando 

sempre uma grande importância às componentes afetivas e sociais na 

formação dos alunos (Mesquita & Graça, 2011). 

Dessa forma, a UD foi idealizada na sua totalidade com o foco nos alunos, 

sendo os mesmos os “atores principais” das aulas, com exceção das duas 

primeiras aulas, onde utilizamos o MID para introduzir esta nova realidade. Foi 

feita, num processo inicial, uma exposição acerca do modelo aos alunos, assim 

como, a escolha dos grupos e de todas as responsabilidades dentro destes.  

Feita a constituição de equipas “justas” em termos de nível de desempenho, 

entregou-se o manual de equipa a cada uma delas. 

 

“Já se ouvia pelo pavilhão os gritos e as discussões saudáveis dentro de cada 

equipa. Aos pouquinhos, estavam a aprender a trabalhar juntos e em equipa.” 

 

(Diário de Bordo, março de 2019) 

 

A aplicação deste modelo, nas primeiras aulas, revelou-se um pouco difícil, 

pois a turma nunca tinha trabalhado, anteriormente, desta forma e a maioria 



57 

deles não apreciava ter o papel de “líder”. Penso que esta dificuldade, também 

se deveu, à particularidade comum a quase toda a turma: eram alunos do 

articulado e, por isso, passavam grande parte do seu dia num processo de 

aprendizagem individual. Ultrapassando este obstáculo, a turma revelou-se 

inserida no contexto novo e conseguiu, ao longo das aulas, aumentar os seus 

conhecimentos, melhorar o seu desempenho e, ainda, encontrar o gosto pelo 

atletismo. 

Infelizmente, o evento culminante teve de ser cancelado devido às alterações 

meteorológicas, o que não permitiu à turma finalizar a modalidade neste grande 

momento de competitividade e entusiamo. 

 

O último modelo a ser utilizado foi o Modelo de Aprendizagem Cooperativa 

(MAC), que surge em grupos de trabalho onde os participantes estabelecem 

uma relação de recíproca ajuda e partilha de responsabilidades, (Dyson et al., 

1993). O voleibol, que foi abordado num curto espaço de tempo de aulas, foi a 

modalidade onde este modelo foi aplicado. Dessa forma, surgiu a necessidade 

de adaptação deste modelo, onde os alunos, durante as aulas trabalharam 

fundamentalmente dois a dois e/ou em grupos de quatro. 

 

Ao longo do meu EP consegui utilizar um vasto leque de modelos, sendo que 

cada um se revelou uma grande aprendizagem para mim e uma oportunidade 

diferente para os meus alunos. Dessa forma, saí da minha zona de conforto, 

onde o modelo instrucional era imprescindível e apercebi-me do quão é 

importante o enquadramento contexto 

ual para o processo de ensino-aprendizagem. 
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4.3.4. Peças decisivas - Reflexão 
 

 

“A reflexão é apontada como um processo que avalia e identifica os pontos 

positivos e negativos da ação, permitindo o seu melhoramento” 

  

(Azevedo, Portela, Graça & Ávila-Carvalho, 2014, p.64) 

 

Indo ao encontro da conceção acima apresentada, a reflexão tem um papel 

muito importante, se não o mais importante, na nossa construção de identidade 

profissional. Esta, durante a nossa formação inicial, tem um grande foco e 

somos constantemente alertados para a sua necessidade. Confesso que só 

percebi o seu verdadeiro valor e lhe dei a devida importância com o início do 

meu EP.  

 

Assim, a reflexão permitiu-me perceber onde errei, mas ao mesmo tempo, 

também me permitiu aperceber que não tinha errado, deixando-me orgulhosa e 

motivada para continuar o meu caminho. 

Segundo Azevedo (2017, p. 265) o processo reflexivo “...revela-se 

imprescindível no EP, permitindo aos professores estagiários descobrirem 

novos conceitos, refletirem e reconceptualizarem-nos”. Durante o meu EP fui, 

sem dúvida, realizando uma autodescoberta, pois este proporcionou-me 

momentos e vivências que nunca tinha experienciado, levando-me à busca de 

respostas e soluções.  
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4.4. Peças cinzentas – Avaliação e Observação 

 

Estas peças, foram, talvez, as mais difíceis de construir ao longo do puzzle, 

pois tratavam-se de peças muito abstratas, dificultando este processo. 

   

A avaliação é o processo de determinar a extensão com que os objetivos 

educacionais se concretizam, sendo o culminar de todo o processo de gestão e 

organização do processo ensino e aprendizagem. Entende-se que a avaliação 

é algo subjetivo, que não só envolve medir, mas também atribuir um valor, 

tendo em conta os critérios associados a problemas técnicos e éticos. 

Sendo a avaliação uma tarefa que nos obriga a observar, a observação é 

crucial para o desenvolvimento de qualquer outro processo, seja ele refletir, dar 

feedback ou avaliar. A observação dos alunos, das aulas, dos colegas do NE e 

até dos outros professores do grupo de EF foi contínua ao longo do EP e 

permitiu-me melhorar em diversos aspetos. Dessa forma, permitiu-me, por 

exemplo, detetar os erros em comum e evitar repeti-los durante as minhas 

aulas e, por outro lado, ver os pontos positivos e aplicá-los nas minhas aulas. 

Segundo Bento (2003), apesar da grande maioria do processo avaliativo ser 

orientado para os alunos, o mesmo deve ser também utilizado no controlo dos 

resultados pedagógicos do professor. Por esta razão, a avaliação torna-se uma 

atividade humana constante, visto que as decisões a tomar dependem da 

recolha da informação e da sua valorização (Rosado & Colaço, 2002). 

 

No decorrer do EP, a avaliação que fiz aos alunos foi baseada em critérios pré-

estabelecidos, definidos juntamente com os colegas do NE. A avaliação surge 

em vários e diferentes momentos, nomeadamente, em avaliação diagnóstica, 

formativa/ continua, sumativa e autoavaliação. 

Segundo Rosado e Colaço (2002), a referência à norma ou ao critério é uma 

das formas de caracterização e diferenciação da avaliação. Apesar de ter sido 

atribuída preferência à referência ao critério, na grande parte dos casos, este 

tipo de avaliação apenas permitia considerar o aluno de forma individual e não 

o comparar com o grupo. Assim, a avaliação criterial era utilizada, em 
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momentos de avaliação formal com critérios de avaliação meticulosamente 

definidos (Gonçalves et al, 2010) e, nos momentos de avaliação final, era 

utilizada a avaliação com referência à norma, comparando as prestações dos 

alunos entre si, classificando a sua aptidão. 

 

No início de cada UD, realizei uma avaliação diagnóstica, que me permitia 

conhecer o nível da turma e o de cada um dos alunos e realizar todo o 

planeamento inserido neste contexto. Rosado e Colaço (2002) reforçam 

dizendo que é através da avaliação diagnóstica que o docente define os 

objetivos, estratégias e metodologias para começar o processo de ensino-

aprendizagem. Sendo a primeira UD a de andebol, não senti muitas 

dificuldades nesta tarefa. No entanto, quando iniciamos a UD seguinte, percebi 

que o processo de realização de AD é bastante complicado e complexo, sendo 

agravado pela nossa falta de experiência.  

 

“Após vários minutos perdidos e tentativas falhadas, percebi que andar com 

uma folha cheia de quadrados para cada aluno não iria resultar. A solução que 

arranjei foi, através de sinais (+ e -), avaliar cada um dos alunos”. 

 

(Reflexão Ginástica, 23/11/2019) 

 

No decorrer das aulas e, como forma de apreciação das ocorrências da prática, 

utilizei a avaliação formativa (AF). Assim, esta tem caráter contínuo e deve 

acompanhar sempre todo o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando 

ao docente identificar o sucesso das aprendizagens, bem como os problemas 

que vão surgindo, de modo a orientar e adaptar os seus procedimentos 

(Ribeiro & Ribeiro,1990). Através da AF, fui realizando as alterações, que 

considerava necessárias, a nível planear, de forma a melhorar a performance 

do aluno. Esta avaliação tornou-se, ainda, numa grande ajuda na atribuição de 

classificações e na realização da avaliação sumativa (AS). 



61 

A AS, que se refere ao critério, realizou-se através de um instrumento de 

avaliação adaptado a cada UD, estruturado de forma sintética e que, em todas 

as modalidades ocorreu no fim da sua lecionação (Gonçalves, 2010). 

 

Foi ainda realizada, por cada um dos alunos, uma autoavaliação, no final de 

cada período, onde o aluno partilhava comigo a nota que considerava merecer. 

Estes momentos contavam, também, com a partilha daquilo que eles mais 

tinham gostado nas aulas daquele período e o que menos tinham gostado. 

Dessa forma, consegui receber o feedback de cada um deles e perceber, aos 

olhos deles, o que deveria ser melhorado e, ao mesmo tempo, o que poderia 

ser repetido. 
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4.5. Peças azuis e verdes – Relação com a Escola e a 

Comunidade 

 

As peças que constroem todo o espaço envolvente do meu puzzle, os azuis e 

verdes, coincidentes com as cores da EC. Apesar de serem apenas o “fundo” 

desta construção, são imprescindíveis e enriquecem a mesma, configurando a 

beldade do puzzle. 

 

Ser Professor não se cinge apenas a lecionar aulas e a frequentar reuniões, 

sendo que a ação nas atividades extra-aula, enriquece-nos e apaixona-nos 

ainda mais pela docência. O estabelecimento de relações interpessoais, do 

contributo e da disponibilidade na participação em eventos para a comunidade 

escolar permite-nos fazer mais parte da escola e crescer com isso. 

 

 

Direção de turma e Conselhos de turma 

 

A primeira reunião iniciou-se e foram partilhadas datas de atividades futuras, 

assim como a apresentação que preparei para apresentar a turma a todos os 

professores.  

 Ao longo de todas as reuniões e, uma vez que se tratava de uma turma de 

articulado, contávamos com a presença não só dos professores da escola e do 

delegado de turma (numa fase inicial), mas também dos professores das 

escolas de música e de uma profissional do ensino especial (devido à 

existência de uma aluno com problemas auditivos e de outras que contavam 

com o apoio do SPO). 

Dessa forma, ao longo da sessão iam sendo abordados diversos temas, com o 

principal foco de conversar acerca de cada aluno e discutir, se necessário, as 

suas avaliações. Foi precisamente, nestes momentos, que tive oportunidade de 

intervir e participar nas reuniões, apresentando as notas finais dos meus alunos 

(que tinham sido apresentadas anteriormente à minha PC).  
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Dia Europeu do Desporto Escolar 

 

No dia 28 de setembro, tivemos a nossa primeira atividade, onde o grupo de 

EF esteve presente e foi responsável pela organização do mesmo. Neste dia 

organizou-se no pavilhão e no campo exterior uma apresentação de todas as 

modalidades que a escola “oferece” aos alunos na prática do Desporto Escolar 

(DE).  

Dessa forma, o nosso NE ficou responsável pela modalidade de atletismo onde 

estivemos a acompanhar, durante toda a manhã, os alunos que pretendiam 

experimentar a mesma. Esta modalidade contava com 4 atividades: penta-

salto, vai e vem com barreiras, vai e vem (40m) e lançamento da bola 

medicinal. 

Este dia possibilitou-me conhecer grande parte da comunidade escolar, assim 

como alunos de outros anos, enriquecendo o meu EP. 

 

 

Projeto da cantina 

 

Através da nossa PC, que é uma das responsáveis pela coordenação deste 

projeto, fomos convidados a participar no Projeto “PES (Projeto de Educação  

para a Saúde)”.  

Este projeto tem como principal objetivo educar para a saúde e dotar as 

crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores. Estes ensinamentos 

têm como objetivo ajudá-los a fazerem opções e a tomarem decisões 

adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como 

a saúde dos que os rodeiam. 

Assim, somos responsáveis por acompanhar os alunos durante a sua hora de 

almoço, orientando as suas escolhas alimentares de forma a que sejam 

variadas e compostas por, pelo menos, uma verdura e uma peça de fruta.  
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Torneio de andebol 

 

O Torneio de Andebol foi realizado no último dia de aulas do primeiro período e 

contava com a participação das turmas de sétimos anos. 

Numa primeira fase organizativa, contámos com a fase de grupos, onde foram 

apurados os primeiros de cada grupo. Após o apuramento, foram os quartos de 

finais, semifinais e, finalmente, a grande final. Os grandes vencedores 

garantem, assim, a sua presença e participação na Taça CNIDE. 

A minha participação foi “fazer mesa”, realizando o preenchimento do boletim 

de jogo e organizando os resultados dos jogos. 

No nosso torneio contamos ainda com os árbitros, alunos do 8º e 9º anos e o 

Sr. Rui (funcionário da escola e árbitro nacional da modalidade). 

 

 

Desporto Escolar (DE) 

 

Após um longo período para realizar a minha escolha do DE, acabei por optar 

por um desporto totalmente desconhecido para mim e uma novidade para 

escola. O tiro com arco revelou-se uma modalidade muito interessante e com 

mais para me oferecer do que propriamente eu a ele.  

Tal como referi, esta modalidade era nova na escola e, por essa razão, contava 

com pouco material disponível, o qual apenas chegou no fim do primeiro 

período. No entanto, o Professor José foi incansável e conseguimos levar 

alguns dos alunos a provas regionais e nacionais. 

Esta foi sem dúvida uma experiência enriquecedora, não só a nível de 

aprendizagem, mas também na oportunidade de representar a escola. 

 

 

 

 

 

 



65 

4.6. Peças Centrais - Desenvolvimento Profissional 

 

Ao longo do meu EP, a minha intervenção como PE foi enriquecida pela 

partilha de problemas e de conquistas com o meu NE, minha PC e o meu PO. 

Este processo de prática supervisionada desenvolveu em mim, um espírito de 

companheirismo e de superação, onde ultrapassei os meus medos e alcancei 

várias vitórias pessoais.  

Durante esta construção de Identidade Profissional, foram muitos os momentos 

de reflexão, momentos estes que, inicialmente, não eram realmente reflexivos. 

Aprendi, então, a refletir, a valorizar a reflexão e a enriquecer, com ela, as 

minhas aulas. Assim, melhorei as minhas competências ao nível da 

comunicação e da argumentação, podendo, dessa forma, aplicar as mesmas 

em momentos decisivos como a instrução e as reuniões de conselho de turma. 

 

Como fruto desta interação, surgiram vários problemas, dos quais alguns com 

caráter de interesse particular, que se encontravam contextualizados na 

experiência pedagógica. Assim, um deles foi o elevado número de alunos a 

não praticar qualquer tipo de atividade física fora do contexto das aulas de 

educação física. Esta realidade, embora assustadora, permitia-me investigar 

em que medida as minhas aulas influenciariam sua performance a nível de 

aptidão. 

Assim, realizei, o FIT Escola que integra uma bateria de testes dividida em três 

áreas: Aptidão Aeróbia, Composição Corporal e a Aptidão Neuromuscular. 

Dentro destas mesmas áreas, os testes selecionados foram os seguintes: 

vaivém, índice de massa corporal, abdominais, flexões de braços, e impulsão 

horizontal. Sendo que a recolha de dados foi realizada em dois momentos: no 

início do ano letivo e no final do mesmo.  

Esta investigação permitiu-me adquirir respostas sustentadas em dados da 

prática, que foram analisados e comparados posteriormente (ver anexo 9) 

 

Assim, tratados, organizados e comparados os dados, constatamos que a 

média do peso dos alunos aumentou 2kg entre o 1º e o 3º período, a média da 
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altura aumentou cerca de 3 cm, a média do vaivém  realizado diminuiu 3 

percursos (60 metros), a média dos abdominais realizados aumentou em 10, a 

média das flexões de braços aumentou  em 4 e a média da impulsão horizontal 

manteve-se a mesma. 

Refletindo acerca dos resultados obtidos e das comparações feitas, concluí que 

embora os resultados médios obtidos pela turma revelem um aumento do peso 

dos alunos, este pode surgir como consequência da conversão de massa 

gorda em massa magra, uma vez que os alunos apresentaram, no final do ano, 

melhorias no que concerne aos resultados da prova de abdominais e flexões 

de braços. Relativamente aos resultados obtidos na prova do vaivém, concluí 

que a aptidão aeróbia dos alunos não conseguiu levá-los a exceder os valores 

médios registados no 1º período.  

As conclusões obtidas permitem-me, por um lado, perceber que a o longo do 

ano letivo consegui criar nas aulas condições favoráveis para uma melhoria da 

aptidão neuromuscular e, por outro, que a componente de aptidão aeróbia não 

foi suficientemente desenvolvida durante as mesmas. Através de uma reflexão 

final, posso afirmar que, apesar de não melhorar todas as áreas de aptidão, há 

uma influência positiva das minhas aulas de EF nos alunos da turma.  

 

Aliadas às tarefas de intervenção alusivas ao EP, esta viagem formativa contou 

com sessões organizadas pela unidade curricular de EP, em paralelo com as 

aulas da unidade curricular de Tópicos I e II, que, com o passar do processo, 

permitiram efetuar uma partilha mais amplia de dúvidas, ou conhecimentos 

aprendidos, através dos trabalhos propostos pelos docentes, ou pela 

diversidade de conteúdos abordados que, em certa medida, foram capazes de 

aprimorar a nossa bagagem informativa ao longo do percurso 

 

O meu desenvolvimento profissional, construiu-se através de uma base de 

apoio proporcionada pelos valores do desporto, que sempre me foram 

transmitidos na formação. Devido a este fator dignificante, a Educação Física 

sempre foi legítima nas minhas crenças e na forma como a expus àqueles que 

cruzaram o meu caminho, por isso, sempre procurei estruturar a minha 
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formação de forma completa que, apesar de trabalhosa, me permitiu ter 

segurança no meu trabalho e atingir um elevado patamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 
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Quando olho para este belo puzzle construído por mim e sobre mim, fico 

repleta de emoção. É um misto de vivências, de pessoas que me marcaram, de 

altos e baixos, 

Cheguei à escola cooperante de paraquedas, perdida e só com a minha 

mochila de formação inicial. Hoje, sinto que saí de lá carregada, com uma 

bagagem pronta para novas viagens. Ali, aumentei a minha paixão pelo 

desporto (algo que achava impossível, até acontecer), vivi momentos únicos, 

cresci, tive a oportunidade de ver crescer e de participar nesse crescimento. 

“A Escola somos nós”, sem dúvida uma grande verdade, e somos nós os 

principais responsáveis por oferecer, aos alunos, a melhor oportunidade de 

“escola” que eles alguma vez possam ter. 

Se podia ter feito alguma coisa diferente? Muitas! Mas foi isso que me fez 

evoluir, aprender e melhorar. Foi isso que me fez procurar soluções e sair da 

minha zona de conforto. Foi isso que construiu a minha Identidade profissional. 

 

Nunca fui de chorar, mas não consegui controlar as lágrimas ao escrever este 

texto. Significa que o fim chegou… 5 anos que passaram a voar! Então o 

último… Esse foi como um piscar de olhos. 

Chega o fim, mas um novo começo está para vir... E tenho a certeza que me 

trará muitas oportunidades, onde posso aplicar tudo aquilo que aprendi. Pode 

até não ser numa escola, num futuro próximo, mas com certeza que poderei 

mostrar aquilo que mais gosto de fazer: Ensinar. Não vou cair no “poço” de me 

acomodar, muito menos de ficar presa a algo pela renumeração. Quero ser 

mais, quero sair da minha zona de conforto e procurar a felicidade. 

 

"No fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim" 

(Fernando Sabino) 
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7. PEÇAS PERDIDAS – ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Ficha de conhecimento do aluno 
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ANEXO 2 – Aprendizagens essenciais do 7º ano 
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ANEXO 3 – Planeamento Anual 
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ANEXO 4 – Unidade Didática Andebol 
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ANEXO 5 – Plano de Aula de Ginástica 
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ANEXO 6 – Fichas de Progressão de Ginástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXI 

ANEXO 7 – Quadros de Progressão de Natação 
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ANEXO 8 – Cartaz do Torneio de Andebol 
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ANEXO 9 – Tabela de Resultados FIT ESCOLA 

 

 

 

 

 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 N Mínimo Máximo Média Erro Desvio 

Peso 21 35,6 71,1 48,81 9,8429 

Peso 2 21 38,6 72,5 50,862 10,0404 

Altura 21 1,43 1,76 1,5419 0,07698 

Altura 2 21 1,46 1,75 1,5719 0,07075 

Vaivém 21 15 93 34,143 19,6832 

Vaivém 2 21 14 67 31,86 12,737 

Abdominais 21 2 75 26,714 20,7102 

Abdominais 2 21 10 75 36,48 19,974 

Flexões de braços 21 3 23 11 6,45 

Flexões de braços 2 21 5 50 17,33 10,461 

Impulsão horizontal 21 1,15 1,93 1,4171 0,19535 

Impulsão horizontal 2 21 1,05 1,92 1,431 0,20579 

N válido (de lista) 21     

 

 

 

 

 

 

 

 


