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Resumo 

 

A realização deste documento surge no âmbito do Estágio Profissional, unidade 

curricular inserida no 2.º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

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

presente documento tem como finalidade descrever, de um modo 

pormenorizado e profundo, as vivências de um estagiário experienciadas ao 

longo do Estágio Profissional. O estágio decorreu numa escola básica e 

secundária do distrito do Porto, tendo sido supervisionado pela professora 

cooperante da escola e pela professora orientadora da Faculdade. O 

documento procura espelhar uma visão reflexiva do Estágio Profissional. As 

principais aprendizagens ao longo do ano letivo relacionam-se com a perceção 

da docência como uma tarefa vasta e complexa, que requer um esforço 

contínuo por parte do docente. Ainda que esta tarefa não aparente facilidades, 

foi possível colocar algumas ideias relativas às diferentes conceções do ensino 

em prática, nomeadamente a utilização diferenciada de metodologias de 

ensino. O Estágio Profissional foi importantíssimo, visto que tornou possível a 

concretização das minhas ideias e conceções relativas à docência, 

confrontando algumas preconceções teóricas com a realidade prática. Nesse 

sentido, um dos pontos mais fulcrais do Estágio Profissional tem que ver com a 

necessidade de superação pessoal constante, na procura de encontrar 

melhores ferramentas de trabalho, conhecimento mais atualizado e estímulos 

diferenciados para os alunos. A necessidade de inovar as práticas de ensino é 

uma questão basilar da Educação Física, sendo esta problemática 

reaproveitada para ser abordada no Estudo realizado, inserida na Área 3: 

“Estratégias de abordagem na área dos conhecimentos no contexto da 

Educação Física”. O estudo visa discorrer sobre uma panóplia de ferramentas 

de trabalho passíveis de serem contempladas na área dos conhecimentos, 

permitindo, desta forma, alcançar estímulos distintos e relevantes à melhoria 

das práticas em Educação Física. 

 
PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

METODOLOGIAS DE DIFERENCIAÇÃO, CONHECIMENTOS 

 
 

XIX 



XX 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Abstract 

 

The accomplishment of this document was carried out during the School 

Placement, inserted in the 2nd Cycle in Physical Education Teaching in Basic 

and Secondary level, of the Faculty of Sport, University of Porto. This document 

aims to describe, in a detailed and in a profound way, the preservice 

experiences cultivated throughout the school placement. The practicum training 

was held in a basic and secondary school in the district of Porto, and was 

supervised by the cooperating teacher of the school and the supervisor of the 

faculty. The document mirrors a reflective view of the School Placement. The 

main lessons learned during the school year are related to the perception of 

teaching as a vast and complex task, which requires a continuous effort on the 

part of the teacher. Although this task does not appear to be easy, it was 

possible to put some ideas regarding the different conceptions of teaching in 

practice, namely the differentiated use of teaching methodologies. The School 

Placement was very important, as it made possible the realization of my ideas 

and concepts regarding teaching, confronting some theoretical preconceptions 

with practical reality. In this sense, one of the most important points of the 

Professional Internship refers to the need for constant personal improvement, 

seeking to find better work tools, more up-to-date knowledge and differentiated 

stimuli for students. The need to innovate teaching practices is a fundamental 

issue of Physical Education, and this topic was reused to be discussed in the 

study carried out in Area 3: “Approach strategies in the field of knowledge of the 

Physical Education”. The study aims to perform the panoply of work tools that 

can be contemplated in the area of knowledge, thus allowing access to the 

results of this area of Physical Education. 

 
KEYWORDS: SCHOOL PLACEMENT; PHYSICAL EDUCATION; 

DIFFERENTIATION METHODOLOGIES; KNOWDLEDGE. 
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A arte de lecionar 

 
“Por isso quando num dia de calor 

Me sinto triste de gozá-lo tanto, 
E me deito ao comprido na erva, 

E fecho os olhos quentes, 
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 

Sei a verdade e sou feliz.” 
(Alberto Caeiro, in “Sou um Guardador de rebanhos”, 1914, p. 22) 

 
 

O presente documento foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional 

(EP), decorrente do ano de prática de ensino supervisionada, inserido no 2.º 

ano do 2.º ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP). Este relatório tem o intuito de explanar e 

discorrer sobre a panóplia de experiências vivenciadas durante o ano de 

estágio. É possível aferir, através da análise do excerto do poema de Alberto 

Caeiro acima, que o autor busca a verdade e felicidade através da experiência 

sensorial. Desse mesmo modo, o Estudante Estagiário (EE) procura, durante o 

ano de estágio, atingir um estado de espírito pleno, através de um processo 

contínuo desenvolvimento pessoal. 

O EP enquadra-se no contexto de formação inicial de professores. É no 

decurso desta etapa formativa que o EE vivencia, num contexto prático e real, 

todas as incumbências referentes à profissão docente. Neste documento, serão 

relatadas, de um modo aprofundado, as expectativas, dificuldades, intenções e 

intervenções aplicadas na prática de um EE (o autor). Em retrospetiva ao 

vivenciado no ano de estágio, o meu posicionamento circunscreve uma visão 

crítica dos acontecimentos. Segundo Rolim (2013), o EP assume-se como um 

processo de desenvolvimento do estagiário, assim como de pertença. Desta 

forma, esta importante etapa possibilita que os futuros professores se integrem 

na comunidade escolar. Batista e Queirós (2013) referem que somente o 

desenvolvimento de uma postura crítica relativamente à profissão poderá dar 

resposta às exigências da mesma. 
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Em termos de estrutura, e visando tornar a leitura clara, o documento 

foca três grandes áreas (Área 1 - Organização e Gestão do Processo Ensino 

Aprendizagem, Área 2 - Participação na escola e relações com a comunidade e 

Área 3 - Desenvolvimento Profissional) e, paralelamente, outros tópicos de 

reflexão que emergiram como relevantes. 

A primeira reflexão surge após esta introdução, num capítulo 

denominado “Legitimação da Educação Física no Currículo Escolar: uma 

discussão inacabada”. O intuito deste ponto é posicionar o leitor no panorama 

nacional da EF, nomeadamente ao nível de opções políticas e esgrimir 

argumentos acerca da importância curricular da disciplina. 

Seguem-se dois tópicos: “Dimensão Pessoal” e “Enquadramento 

Institucional”. No primeiro, surgem a identificação pessoal, as expectativas 

iniciais para o estágio profissional e o entendimento do mesmo. No segundo, 

há uma abordagem da Escola enquanto instituição, caracterização da escola 

onde decorreu o estágio profissional e referência ao grupo de EF e Núcleo de 

Estágio. 

Posteriormente, destacam-se as três grandes áreas de foque do 

Relatório de Estágio. A área 1 abrange toda a lógica subjacente à organização 

e gestão do processo Ensino-Aprendizagem, nomeadamente a conceção do 

ensino, o planeamento da docência, as questões referentes à avaliação e a 

concretização prática de aspetos fulcrais vivenciados em contexto de estágio. A 

área 2 remete para a participação na escola e comunidade envolvente, pelo 

que são exploradas as experiências importantes para além da lecionação à 

turma residente: participação no desporto escolar, lecionação nos 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos de ensino e questões referentes à direção de turma, assim como 

referência às diversas atividades de enriquecimento curricular. Na área 3, há 

referência a um estudo de investigação-ação desenvolvido no âmbito do 

estágio profissional. O estudo desenvolvido denomina-se “Estratégias de 

abordagem na área dos conhecimentos no contexto da Educação Física” e 

pretende objetivar uma variedade de instrumentos passíveis de serem 

explorados neste pilar da Educação Física (EF). Posteriormente, surge o 

capítulo “Conclusão e Perspetivas futuras”, onde é realizado um balanço final e 

são retiradas algumas ilações relevantes acerca do valor do ano de estágio. 



5  

Por fim, importa referir que este documento exprime uma visão 

autorreflexiva do meu percurso ao longo deste ano de estágio, que fica bem 

patente nas páginas que se seguem. Tentei superar as dificuldades que iam 

surgindo, por forma a ser um melhor professor e, por conseguinte, proporcionar 

momentos de aprendizagem mais relevantes aos meus alunos. Na verdade, a 

aprendizagem dos alunos é o mais importante da docência. 
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“A nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais 

constante e subtil da nossa arrogância e vaidade.” 

(Rubem Alves in Conversando sobre Educação, 2018, p. 57) 

 

 
A EF é uma disciplina importante na formação integral dos alunos. Não 

obstante esta importância, é amiúde alvo de preconceitos, pelo que é 

importante perceber as razões que nos levam a precisar de a defender 

enquanto disciplina do currículo escolar. 

A EF sempre foi, por variadas razões, subvalorizada em relação às 

demais disciplinas e vista até com algum “desdém”. Um facto que comprova 

perfeitamente este tópico de subvalorização da disciplina revela-se quando a 

EF, em 2012, por ordem do ex-ministro Nuno Crato, deixou de contar para a 

média do ensino secundário e, consequentemente, de acesso ao Ensino 

Superior. Somente em 2016 é que a disciplina volta a ser reconhecida como 

uma disciplina importante para a formação completa dos alunos. Perceba-se 

que retirar a EF do plano curricular das disciplinas que contabilizam para o 

cálculo da média foi um golpe aberto e direto à pouca importância que a esta 

disciplina aparenta ter, isto no ponto de vista do Ministério da Educação. Em 

2018, a disciplina volta a ser contabilizada para o cálculo da média do ensino 

secundário e acesso ao ensino superior revelando, desta forma, o 

reconhecimento da importância da disciplina. É possível perceber, através das 

oscilações nas decisões nos últimos anos, que a importância da permanência 

da EF no currículo não é consensual. 

Obviamente que a EF não só é importante no plano curricular, como 

também acaba por ser a única disciplina com características singulares, 

distanciando-se, assim, das demais. É a única disciplina que visa o 

desenvolvimento integral do aluno, nas suas mais variadas vertentes. 

Desenvolve o estudante ao nível de valores, ou seja, boa conduta e ética; 

promove o desenvolvimento de capacidades motoras, por ser uma disciplina 

com uma índole prática muito forte, por excelência; desenvolve hábitos, que 

são muito importantes não só para tarefas quotidianas, mas também para 

futuras ocasiões; e promove a saúde e o bem-estar do aluno. MacPhail (2004) 
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realizou um estudo onde concluiu que a EF, através de um trabalho de 

cooperação com os pares, pode potenciar a interação grupal, traduzindo-se em 

experiências e atividades socialmente importantes para os intervenientes. 

Esta é uma disciplina com duas valências: a dimensão formativa que a 

disciplina tem, ou seja, a parte mais teórica, e a corporização das atividades 

físicas, ou seja, a vertente mais prática. A EF, para além de todos os 

argumentos apresentados, é a única disciplina que visa preferencialmente a 

corporalidade, e o desenvolvimento do espírito de equipa, promove o trabalho 

de grupo, trabalha os medos individuais, ajuda a traçar objetivos para cada 

aluno, desenvolve a autonomia e potencia o desenvolvimento do espírito de 

liderança e entreajuda. MacPhail (2008), num estudo com crianças, concluiu 

que a participação é mais enriquecedora quando o interveniente está a retirar 

prazer da atividade. Ou seja, para além da evidente importância da aquisição 

de habilidades motoras, é igualmente importante que o participante esteja 

interessado na tarefa e se sinta satisfeito com a mesma. 

Estes argumentos legitimam a EF como uma disciplina completa, integral 

e extremamente importante no processo de formação de todos os estudantes. 

Crum (2017) defende que a relevância de cada disciplina escolar está 

relacionada com o seu valor utilitário, sendo este definido pelo grau de 

interação e reforço mútuo entre a preparação social e a educação formal e 

geral. O autor reforça a importância do valor prático das disciplinas e a 

aplicabilidade que estas têm para a formação social do indivíduo. O mesmo 

autor sumariza três pontos fundamentais que visam legitimar, de uma forma 

lógica, o papel da EF no currículo escolar: o primeiro ponto relaciona a prática 

de exercício físico com a qualidade de vida da população. De facto, a 

participação ativa na cultura motora contribui para melhorar os índices de 

qualidade de vida da sociedade. O segundo ponto refere que a participação 

duradoura e satisfatória na cultura motora advém de um prévio repertório de 

competência e este último só pode ser cimentado através de processos de 

aprendizagem devidamente organizados. O terceiro ponto defende o 

importante papel que a escola tem de introduzir uma cultura desportiva,
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planeada e organizada. Este papel não pode ser substituído por outras 

instituições, visto que a Escola dispõe de professores profissionais na área. 

Um aspeto que é importante clarificar é o papel do professor de EF. 

Segundo Crum (2017), o docente é um educador profissional e não um 

preparador físico ou um animador. Assim, o autor defende que a sobrevivência 

da disciplina curricular na escola moderna está intimamente relacionada com o 

afastamento da ideia de que a missão principal da EF corresponde à melhoria 

da aptidão física ou à melhoria das capacidades físicas dos alunos, não 

devendo esta disciplina ser vista como um “agradável intervalo no currículo 

escolar orientado para a aprendizagem” (Crum, 2017, p. 62). Ou seja, a EF 

impõe-se como uma disciplina fundamental e séria no currículo. Deste modo, o 

mesmo autor explica que a legitimação da disciplina só pode ser compreendida 

através de um processo de ensino-aprendizagem, no qual é possível os alunos 

adquirirem conhecimento, competências e atitudes fundamentais para uma 

participação emancipada, recompensadora e prolongada na cultura do 

movimento. 

A importância da atualização dos programas é uma parte importante na 

legitimação integral da EF. Crum (2013) aponta para a necessidade urgente de 

reescrever os programas da disciplina, visto que muitos estão ainda vinculados 

a perspetivas desajustadas. O autor refere ainda que a construção dos 

programas de EF deve ter por base aprendizagens relevantes no domínio do 

movimento e corporalidade. 

Por fim, importa reforçar o valor formativo da Educação Física, logo a 

relevância que assume no currículo escolar. Por ser uma disciplina fulcral na 

construção do caráter dos alunos, a sua presença no espectro curricular é 

indispensável. Relativamente à volatilidade das decisões sobre a contagem da 

disciplina para a média do ensino secundário e acesso ao ensino superior 

vivenciada nos últimos anos, é possível aferir que ainda há alguma dúvida 

relativamente ao impacto e importância da disciplina. Contudo, a mais recente 

decisão política indica que houve uma progressão na mentalidade 

relativamente a esta questão. Resta saber se será duradoura e se os 

profissionais da área assumem uma atitude profissional exemplar que impeça o 

retrocesso. 
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3.1. Identificação e Dados Pessoais 

 

O meu nome é Carlos Alberto Dias Tribuzi. Nasci a 18 de junho de 1996 

e sou natural de Aveiro. A minha ligação com o desporto começou desde cedo. 

Sempre gostei muito de estar ao ar livre, andar de bicicleta, correr, saltar e 

brincar. Tenho memórias muito nítidas e concretas de quando era pequeno e 

brincava com os meu irmão e amigos mais próximos. Muitas vezes jogávamos 

futebol, íamos correr ou jogávamos às apanhadas. Ia amiúde passear com a 

minha família e, consequentemente, acabava por passar muito tempo com os 

meus avós, que viviam na Praia da Barra. É uma zona muito pacata e tranquila 

e foi um sítio onde fiz amigos muito próximos, cujas amizades perduram até 

hoje. Foi precisamente com esses amigos que comecei a jogar futebol, desde 

cedo. Passava tardes intermináveis a correr atrás da bola, a saltar e a rematar, 

na ânsia de marcar mais um golo. De facto, era uma criança muitíssimo feliz. 

Partilhei desta experiência louvável com o meu irmão, que sempre me 

acompanhou nestes jogos e brincadeiras. Penso que esse foi um ponto de 

partida, que mais tarde veio a espoletar um grande amor pelo desporto. O 

primeiro desporto federado que pratiquei foi a natação. Pratiquei dos 6 aos 10 

anos. Simultaneamente, nessa altura, comecei a praticar xadrez na escola até 

aos 10 anos também. O meu gosto pelo xadrez foi tal que ainda hoje sou um 

grande apreciador da modalidade, tanto como praticante como observador. No 

5.º ano, com cerca de 11 anos, comecei a praticar andebol. Este foi um dos 

desportos cuja prática mais prazer me trouxe. Inicialmente integrei a equipa de 

desporto escolar de andebol da escola básica João Afonso, em Aveiro, e 

posteriormente joguei pelo Alavarium, clube de Andebol de Aveiro. O conjunto 

de desportos que pratiquei, a nível federado e não federado, foram, cada um à 

sua medida, importantes para a minha formação. Tive a possibilidade de 

vivenciar o melhor dos dois mundos: pratiquei desportos individuais e coletivos. 

Nas modalidades individuais, percebo agora a importância do trabalho árduo, 

da necessidade de superação, de concentração e, simultaneamente, 

abstração. As modalidades individuais muniram-me de ferramentas que 

considero insubstituíveis para a perceção do esforço pessoal – a 

individualização do processo para atingir um objetivo. Tive também a 

oportunidade de praticar Andebol, que é um desporto coletivo. A prática desta 
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modalidade foi inegável para a construção da minha identidade. Na verdade, a 

maior diferença entre os desportos individuais e coletivos relaciona-se com a 

questão da tática, entendida num sentido lato. Ou seja, a questão da 

capacidade de interpretação, raciocínio e tomada de decisão foram algumas 

das competências que tive a possibilidade de explorar e que considero fulcrais, 

não só para o desporto, mas também para o quotidiano. Atualmente, embora 

não pratique a modalidade em questão, sou treinador de Andebol na Academia 

de Andebol AEFadeup. Creio que será muito interessante fazer a ponte entre o 

ambiente de treino e o ambiente de aula. Há muitos pontos de contacto entre 

ambas as realidades e certamente transportarei algumas ideias do treino para  

o contexto escola. Em suma, sempre fui um adepto da prática de desporto, que 

me trouxe sempre muitas alegrias, momentos bem passados, amizades e 

memórias muito positivas. 

A disciplina de EF, desde o 5.º até ao 12.º, sempre foi a minha disciplina 

de eleição. Ao longo do meu percurso escolar, considero ter tido professores  

de EF muitíssimo competentes, tendo estes, em certa medida, desencadearam 

o meu gosto pela disciplina. Tive diversos professores de EF ao longo deste 

percurso e cada um, à sua maneira, permitiu-me conhecer várias óticas da 

prática da disciplina e do ensino da mesma. Saliento, de entre os professores 

de EF que tive, a minha professora de EF do secundário, que me acompanhou 

os três anos deste nível de ensino. De facto, marcou-me. Durante as aulas 

sempre considerei que ela era uma professora muito cativante e profissional e, 

fazendo uma retrospetiva, creio estar certo. A capacidade que ela tinha de 

preparar aulas interessantes e estimulantes era muito acima da média. A 

professora em questão foi, sem dúvida alguma, um fator importante que 

confirmou o que eu já pensava: “Eu quero ser professor de EF”. Em certa 

medida, queria ser como ela. Também esta disciplina foi um importante pilar na 

minha construção, enquanto ser humano. De facto, como refere Bento (1999), 

a EF deve ser encarada como uma disciplina relevante, devendo ser entendida 

como forma de lidar com a corporalidade, enquanto sistema de 

comportamentos culturais, marcado por regras, normas e conceções 

socioculturais. Por um lado, a EF muniu-me de um código de valores fortes e 

coesos, como o respeito pelo espaço comum, pelos colegas e pelo professor; a 
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capacidade de cooperação e socialização; a capacidade de entrega, luta e 

superação, resiliência e persistência. Também foi importante na medida em 

que me transmitiu, a necessidade do respeito pelas regras, pela ordem e pela 

organização. Por último, considero que a disciplina foi muito importante no que 

diz respeito à consciencialização cultural, ou seja, apercebi-me de que, através 

do desporto, há um contacto entre culturas que constantemente está a ser 

renovado e este fenómeno interfere com as nossas conceções de cultura. 

Visto que a prática de desporto era um fator que me trazia alegria 

extrema e o meu gosto pela disciplina de EF era incontornável, decidi que 

queria ingressar num curso que me permitisse ser docente desta disciplina. 

Assim, no 12.º ano, após muita ponderação decidi concorrer somente a 

faculdades que me permitissem seguir o meu sonho, tendo sido a minha 

primeira opção foi a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A minha 

professora de EF, quando soube da minha escolha, ficou muitíssimo feliz e 

prontamente se mostrou disponível para me ajudar nos pré-requisitos 

(obrigatórios para a ingressão na FADEUP). E assim foi: após muito esforço 

por de ambas as partes, entrei na FADEUP. Fiquei muitíssimo feliz por ter 

ingressado numa faculdade tão prestigiada. Fiquei também contente por viver 

numa cidade tão bela e com muita história. 

A minha paixão sempre foi a docência. Os meus pais são professores de 

português e essa profissão sempre me fascinou. Ter a possibilidade de 

transmitir aos demais os nossos conhecimentos é, na minha ótica, muitíssimo 

nobre. Creio que a educação é uma das da sociedade. Antes de ser uma 

profissão, é um dever social. Esta é uma das premissas que mais me agrada: 

contribuir para a construção do caráter dos cidadãos e das personalidades de 

cada aluno. Ser professor de EF permite-me, então, contribuir para a formação 

integral dos alunos, a nível físico, psicológico e interpessoal. 

 

 
3.2. Expetativas e vivências em contexto de Estágio Profissional 

 

 
O Estágio Profissional foi o “palco” onde coloquei em prática o trabalho 

que realizei durante o mestrado. A realizada que se avizinhava era uma 
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incógnita, até porque o contexto do estágio varia de escola para escola. Penso 

que o trabalho desenvolvido no primeiro ano do mestrado foi fulcral para 

atenuar, por assim dizer, o “impacto” da realidade do estágio. Contudo, 

continua-se com a ideia de que a formação teórica recebida nos primeiros anos 

da formação inicial é uma espécie de receituário, em que a prática é uma 

aplicação da teoria (Gimeno, 1991; Veenman, 1988). E este choque é, de facto, 

impactante. A relação da teoria com a prática não é tão simples e grosseira. Há 

uma simbiose de saberes, uma conjugação teórico-prática que possibilita o 

entendimento abrangente de ambos. Esse é um desafio premente. 

Por forma a contextualizar, no primeiro ano do mestrado, para além das 

bases teóricas fornecidas, houve uma forte componente prática que consistiu 

na lecionação de diferentes unidades didáticas, quer a alunos do ensino básico, 

quer a colegas do mestrado (simulações de ensino). Esta etapa inicial foi 

crucial para averiguarmos os problemas mais notórios que iam surgindo e 

colmatá-los. Nessa linha de pensamento, o primeiro ano do mestrado foi 

interessante e muito útil. Contudo, não tirando importância a este, o contexto de 

estágio é totalmente diferente. No primeiro ano, todos os processos foram 

agilizados e, muitas vezes, o contexto era irrealista: vários professores a 

lecionar uma aula, ter de lecionar uma aula a meia turma, por exemplo. No 

estágio, o professor estagiário ocupou um papel central, responsabilizando-se, 

durante um ano letivo, por uma turma residente e uma (ou várias) partilhadas. 

E, neste contexto, os processos não serão tão simples e fáceis de lidar. O 

contexto é real. Os alunos são reais e, portanto, todos os problemas e  

questões associadas serão, igualmente, verdadeiros. 

Olhando com alguma distância para o estágio, tracei como objetivo 

principal desencadear o gosto pela prática de exercício físico nos alunos. De 

facto, considerava que a ênfase teria que ser colocada nesse sentido: estimular 

os alunos, por forma a que eles apreciem as aulas que eu irei lecionar.  A 

tarefa, contudo, não aparentava facilidades. Há uma pressão interna para 

seguir determinadas práticas da docência e eu creio que muitas delas são 

desajustadas e, muitas vezes, incorretas. 

Apesar de já ter alguma experiência como treinador de formação de 

andebol, tinha a consciência de que todo o planeamento e execução das aulas 
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de EF são distintos dos treinos. Nesse sentido, senti que seria um desafio 

pessoal adaptar as práticas entre estas duas realidades diferentes. Apercebi- 

me, desde logo, que as necessidades e desafios propostos podiam não 

coincidir em alguns casos e, nessa medida, constatei que foi imperioso 

diferenciar ambas as realidades. Não obstante, considerava e considero que há 

determinados aspetos que são convergentes entre a aula e o treino: o 

empenho perante as tarefas, a motivação individual, a cooperação, a 

estimulação do espírito crítico, entre outros aspetos. Considero que estes 

elementos são primordiais e tentei implementá-los durante o estágio, 

independentemente do nível de ensino que lecionei. 

Creio que o estágio foi, devido ao contexto em que ocorreu, um tempo 

em que, por excelência, tracei o meu perfil enquanto profissional da docência. 

Foi precisamente nessa altura que comecei a aperceber-me das minhas 

qualidades enquanto professor, mas também dos defeitos. O objetivo foi 

sempre potenciar o primeiro e atenuar/trabalhar o segundo. Ansiava por um 

ano de crescente responsabilidade, no qual o trabalho contínuo e consistente 

foi definitivamente um fator basilar para o meu próprio sucesso. 

Enquanto professor, tentei sempre ser fiel ao meus princípios e valores. 

Um fator que considero fulcral e penso que é um ponto positivo que levo 

comigo é a capacidade de adaptação. Essa é uma das capacidades mais 

preponderantes no meio da docência e que, no mundo contemporâneo, é cada 

vez mais importante. A busca do conhecimento é outra constante que 

determina, na minha ótica, o sucesso de um docente. A incansável busca por 

mais e melhor conhecimento é uma tarefa gratificante. A possibilidade de 

transmitir conhecimento mais aprimorado e rigoroso é uma porta que nunca se 

fecha. É uma tarefa sem fim. Relativamente à minha turma residente, não tinha 

uma ideia preconcebida sobre a mesma. Apesar de não saber exatamente 

como seria a minha turma, lembro-me de questionar como seria a sua 

constituição. No final, apercebi-me que tive uma turma trabalhadora e 

empenhada, na sua maioria. Havia uma adesão bastante boa perante as 

tarefas propostas, sendo os alunos muito recetivos quando o professor 

propunha alguma tarefa distinta do habitual. Essa era uma característica muito 

interessante da turma. Contudo, há alguns reparos a fazer. A turma era algo 

desconcentrada para um 10.º ano. Esperava que os níveis de concentração 
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fossem mais elevados. Aliás, um aspeto que é caricato e, simultaneamente, 

triste é a disparidade entre a capacidade de realização da tarefa, que foi 

bastante elevada, e a capacidade de foco e atenção, que poderia ser maior. 

Havia também um grupo pequeno de alunos que não eram particularmente 

empenhados e, por vezes, quebravam a dinâmica da aula momentaneamente. 

Não obstante, esta era uma característica residual que foi trabalhada ao longo 

do ano letivo e devidamente atenuada. 

 
3.3. Entendimento do Estágio Profissional: a busca do conhecimento 

 

 
O Estágio Profissional foi o culminar de diversas coisas e o começo de 

tantas outras. Com esta frase pretendo afirmar que, como é natural, devido ao 

longo caminho percorrido até então, o estágio afirmou-se como um momento 

de colocar em prática uma panóplia de conhecimentos e vivências que fui 

abarcando na minha prática docente. Em certa medida, a concretização prática 

do que fiz no ano letivo será também fruto de muito trabalho realizado outrora. 

A realização do Estágio Profissional é uma tarefa que foi levada com a maior 

responsabilidade. 

O docente é por excelência um formador de seres humanos e, nessa 

linha de pensamento, há um dever cívico e moral de formar, da melhor forma 

possível, os nossos alunos. Esta questão moral transcende qualquer 

conhecimento académico. É uma questão de bom-senso e educação. O 

professor estagiário deve encarar este momento como uma experiência 

extremamente enriquecedora e bidirecional: tanto os alunos como o professor 

irão aprender. Esta questão fascina-me particularmente, pelo que, voltando à 

questão da busca do saber, posso afirmar que há um tipo de conhecimento que 

foi vastamente explorado durante o ano de Estágio Profissional. Refiro-me ao 

conhecimento interpessoal, à capacidade de lidar com outros seres, sentir 

empatia e corresponder às necessidades que os alunos, obviamente, possuem. 

A transmissão do conhecimento não é uma tarefa simples. Há muitos fatores 

que interferem nesta transmissão, nomeadamente o interlocutor, o ouvinte e o 

meio de comunicação. Até a capacidade de transmissão, a vocalização das 

palavras e forma de expressão interfere no processo em questão. Assim, todos 

estes aspetos devem ser tidos em conta para que o processo de aprendizagem 

entre professor e aluno se dê de um modo fluido, percetível e claro. Shulman 
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(2004) evidencia que o conhecimento que está na base do ensino vai além da 

disciplina em si mesma, apontando para uma dimensão do “conhecimento da 

disciplina para o ensino”. 

Nóvoa (2009) refere que o conhecimento está intimamente relacionado 

com a construção de práticas docentes. Concordo inteiramente com esta 

afirmação, pois de facto o conhecimento assume-se como a base teórica sobre 

a qual cada professor constrói as suas próprias práticas pedagógicas. Assim, 

creio ser fulcral fundamentar as nossas metodologias de trabalho e práticas 

laborais numa base teórica robusta. Deste modo, não só toda a minha 

produção de trabalho será mais credível, como o meu próprio conhecimento  

em relação aos aspetos referidos será alargada. 

Contudo, mesmo sabendo que uma forte base teórica foi um indicador 

positivo para encarar o ano de estágio, a realidade em que este conhecimento 

foi aplicado ditou a sua viabilidade. Independentemente do que foi referido, 

sublinho que quanto mais ousada for a minha pesquisa de cariz teórico, em 

busca de conhecimento aprofundado e atual, mais serão as possibilidades de 

conseguir aplicar algum do conhecimento previamente procurado. Creio que 

esta última afirmação é relativamente unânime. 

Acompanhado da busca do conhecimento, é necessária uma constante 

capacidade de adaptação do conhecimento ao contexto. Penso que este foi um 

fator a ter em conta. Sempre que, por algum motivo, o contexto se altera, o 

conhecimento também deverá acompanhar essa mudança, sob pena de perder 

a sua validade. Foi sempre necessário pensar na adequação do conhecimento 

a determinado contexto e, para além disso, foi igualmente relevante ter a 

capacidade de colocar determinado conhecimento em prática. Na minha ótica, 

tentei sempre transpor para a prática o conhecimento que adquiri ao longo do 

meu percurso académico. Shulman (1987) distingue diversas categorias de 

conhecimento, nomeadamente o conhecimento do conteúdo, o conhecimento 

curricular, conhecimento pedagógico do conteúdo pedagógico e conhecimento 

dos aprendizes. Numa primeira fase, discriminar os diversos tipos de 

conhecimentos foi importante para posteriormente os aplicar. Sinto que houve 

um foco especial relativamente ao conhecimento pedagógico do conteúdo, já 

que foi necessário filtrar e transpor o conhecimento adquirido ao longo do meu 

percurso académico para a realidade escolar. Um aspeto paralelo a estas 
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questões diz respeito à necessidade de filtrar o conhecimento adquirido e 

viabilizá-lo para que possa, de facto, ser posto em prática. Este processo não é 

assim tão linear, pois o conhecimento teórico não tem uma imediata 

transposição para a prática: é fulcral pensar em que contextos pode ser 

aplicado. Esta é uma tarefa que requer algum cuidado e reflexão. 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Enquadramento Institucional 
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4.1. A Escola enquanto Instituição 

 
 

A Escola é, por excelência, a instituição que transmite, de uma forma 

ponderada, conhecimentos e valores aos alunos. Assim sendo, e para que esta 

seja bem-sucedida na sua função, terá de considerar a individualidade do 

discente. Antes de um aluno desempenhar a sua função no sistema educativo, 

ele é um ser humano. Teixeira (1995) refere que a escola deve ser vista como 

uma organização na qual existem interações entre um conjunto de indivíduos, 

isto é, cada aluno tem características específicas, assim como potencialidades 

e fragilidades que, evidentemente, necessitam de ser respeitadas, por forma a 

rentabilizar o processo de ensino. Para além disto, a instituição escolar terá de 

lidar com o iminente desafio de se relacionar a instituição com as diversas 

expressões culturais vigentes em dado contexto (Moreira & Candau, 2006). 

Os professores e todos os outros agentes envolvidos no sistema de 

ensino têm um papel preponderante na formação do caráter do indivíduo. 

Ozório & Leon (2011) avançam com a ideia de que a função primordial da 

escola é garantir a aprendizagem e aquisição de conhecimentos, habilidades e 

valores necessários à socialização do indivíduo. Na sociedade contemporânea 

atual, creio que esta questão é ainda mais relevante. A Escola tem o papel de 

preparar socialmente o indivíduo, munindo-o de experiência interpessoais, 

conhecimento e práticas que o acompanharão, seguramente, para toda a vida. 

Carvalho (2016) defende que a educação é, atualmente, considerada um dos 

principais veículos da socialização e promoção do desenvolvimento individual. 

A Escola é, então, basilar na construção de cidadãos proativos e capazes de 

ter uma participação adequada nas várias vertentes sociais. Nessa medida, 

fatores como o espírito crítico, a capacidade de análise e interpretação, a 

capacidade de cooperação, entre muitos outros igualmente relevantes, devem 

ser estimulados pelo sistema educativo. 

Quando olhamos para a instituição escolar, é possível deduzir que esta 

resulta de um conjunto de interações que ocorrem entre os intervenientes. 

Giddens et al. (2000) advogam que a escola é um composto simbiótico entre a 

estrutura e as interações humanas que advêm dos envolvidos no meio escolar. 
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 De facto, esta afirmação faz todo o sentido. A instituição predispõe de 

uma estrutura (física e não física). A estrutura física diz respeito ao espaço 

concreto, às instalações da escola. A estrutura não física representa as 

hierarquias estabelecidas (dependendo de escola para escola) e às relações 

entre os agentes do meio educativo. Assim sendo, a instituição comporta estas 

duas vertentes, indo a constante interação entre ambas ditar os valores e 

culturas próprios da escola. 

Carvalho (2006) salienta que a escola tem um importante papel na 

transmissão da cultura, acrescentando ainda que esta é também detentora de 

uma cultura própria. Esta visão da escola remete para a ideia de que esta tem 

uma missão muito importante na transmissão da cultura escolar, que depende 

de muitíssimos fatores. A cultura organizacional é dinâmica, atendendo sempre 

aos ideais dos agentes educativos. Nesta linha de pensamento, e visto que os 

agentes educativos têm os seus próprios costumes e práticas, a cultura de 

cada escola é única e intransmissível, pois é detentora de uma cultura própria. 

Carvalho (2006) aponta que a escola é uma instituição cultural, sendo as 

reformas educativas impactantes no que diz respeito ao contexto sociopolítico. 

 

 

 
 

4.2. A Escola onde realizei o estágio 

 

 
A escola onde decorreu o meu estágio profissional foi numa escola 

cooperante da FADEUP situada na cidade do Porto. O Agrupamento de 

Escolas foi criado a 4 de julho de 2012. Este é constituído por um conjunto de 

cinco estabelecimentos de ensino que contemplam vários níveis de ensino: 

Jardim de Infância, Ensino Básico e Ensino Secundário, perfazendo um total de 

cerca de 2175 alunos. A Escola sede do agrupamento tem 1200 alunos, 

integrando ainda uma escola básica com 2.º e 3.º ciclos (475 alunos) e três 

escolas com o 1.º ciclo (perfazendo um total de mais de 500 alunos). 

Em relação à oferta formativa, o Agrupamento oferece todos os ciclos de 

ensino, desde o pré-escolar ao 12.º ano. Assim, ao nível do ensino secundário 

oferece quatro cursos Científico-Humanísticos: Ciências e Tecnologias, 

Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais oferece 
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também um Curso Profissional que, neste caso, é de Técnico de Turismo. No 

Ensino Básico, a Escola Secundária Aurélia de Sousa oferece como opção 

Francês, Alemão ou Espanhol como segunda língua estrangeira. Em termos de 

Educação Artística, a escola propõe Expressão Plástica, Expressão Dramática 

ou Dança. Na Escola Básica Augusto Gil, a opção é Educação Musical. 

Fora do contexto da oferta formativa, o Agrupamento de Escolas da 

Aurélia de Sousa (AEAS) está envolvido em vários projetos, contemplando as 

mais diversas áreas, através dos quais tem parcerias com empresas ou outros 

estabelecimentos de ensino. O projeto “Lugar da Ciência” é um clube Ciência 

Viva na Escola e tem como principal objetivo mobilizar/sensibilizar a 

comunidade escolar para a ciência e tecnologia. Visa o espírito científico e a 

vontade de aprofundar conhecimento assim como o fomento da curiosidade. É 

um espaço aberto e multidisciplinar, envolvendo a Matemática, a Física e 

Química, a Biologia, a Geologia, a Astronomia, a Informática e a EF. Este 

projeto tem vários subprojectos: o “Fazer Melhor, Aprender Mais”, com a 

parceria da Fundação Calouste Gulbenkian, com objetivo de contribuir para a 

melhoria das aprendizagens, e ainda o “FEUP Minds” com a parceria da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Outro projeto é o “Ideias 

em Construção”, que funciona como um Círculo de Debates. O projeto 

pretende o desenvolvimento de competências sociais e pessoais em áreas de 

conhecimento complementar, desenvolvimento de competências na área da 

gestão de confronto de ideias, pesquisa e seleção de argumentos 

diferenciadores e aprendizagem de organização e moderação de debates. Por 

fim, o “Junior Achievement” promove competências para o sucesso no mundo 

do trabalho através de uma experiência real de negócio, ou seja, pretende que 

os alunos criem uma miniempresa. 

O Agrupamento rege-se por um conjunto de valores e princípios 

presentes no seu projeto educativo. O Agrupamento “(…) entende ser a sua 

missão fundamental consolidar-se como entidade promotora de Educação para 

a Cidadania, inspirada em valores humanistas e no conceito de Escola 

Integradora” (Projeto Educativo, 2013-2017). 

 

1 Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Aurélia de Sousa (2013-

2017) - Educação para a Cidadania. 
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Com esta visão com que se pretende incluir a escola, o AEAS evidencia 

o Conhecimento como espinha dorsal da sua missão e acredita que a 

Qualidade, a Exigência e o Rigor colocados nas aprendizagens educativas são 

pontos estruturadores do desenvolvimento de uma Consciência Cívica, 

essencial a uma Cultura da Cidadania Democrática. Assim, o AEAS rege-se 

pelo (a): 

• promoção da liberdade no espaço escolar aliada ao conceito de 

responsabilidade; 

• fomento da responsabilidade perante os deveres escolares, entendidos 

como veículos conducentes ao conhecimento e à formação integral; 

• fomento da responsabilidade cívica ao serviço de uma cultura de 

disciplina e de zelo pelo património comum; 

• interiorização dos conceitos de solidariedade e de tolerância (respeito 

pelo outro), que reforçam a cultura cívica e a natureza integradora da 

instituição; 

• construção da autonomia conducente ao sucesso e às boas práticas; 

• desenvolvimento de uma cultura de avaliação transversal a todos os 

espaços e planos da vida escolar. (2) 

 
 

O corpo docente da escola é vasto e plurifacetado. Este participa, na 

maioria das vezes, nas diversas atividades propostas pela comunidade 

educativa. Valle (2002) refere que a intenção de construir um corpo docente 

unido e coeso sempre foi um dos objetivos propostos pelo sistema de ensino. 

De facto, este é um fator basilar que antecede outros fatores igualmente 

importantes, como a qualidade da aprendizagem e os recursos disponíveis 

para garantir uma educação digna. O corpo docente apresenta-se, nesta linha 

de pensamento, com uma preponderância acentuada. É de salientar a 

dinâmica do mesmo: a relação entre os professores é bastante saudável e há 

um intercâmbio de conhecimentos notável. 

 

 

2 *Projeto Educativo: 2013-2019. Porto. Aurélia de Sousa. 
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Os docentes movem-se no meio permite que exista, simultaneamente, 

uma troca de pensamentos e confronto de raciocínios que, em última instância, 

estimulam o conhecimento entre os professores. A existência deste ambiente 

propício ao desenvolvimento pessoal e profissional é vantajoso tanto para os 

alunos como para os professores. 

 Para além dos docentes da escola, há um ambiente muito positivo com 

os funcionários e alunos. Nos diversos espaços da escola, nomeadamente na 

cantina, na reprografia, na biblioteca e até nos corredores há sempre 

funcionários simpáticos e prestáveis, prontos a colaborar no que seja 

necessário. Há uma relação criada com todos eles, que se estende para além 

da sua função profissional. Isto deve-se não só ao tempo que os docentes 

acabam por passar diariamente com os funcionários, mas também pelo 

ambiente amistoso que há entre todos. 

Relativamente aos alunos, a escola abrange desde o 7.º até ao 12.º ano 

de escolaridade, havendo um elevado número de alunos por ciclo de ensino. 

Ainda que o contacto maior seja com os nossos alunos, a partilha com os 

restantes acontece no espaço escolar. É um desafio lidar com as necessidades 

de cada um e de todos eles, visto que é um grupo de pessoas muito 

heterogéneo e díspar. 

O objetivo da escola cooperante é criar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento integral de todos os intervenientes na comunidade escolar, 

nomeadamente alunos, docentes, funcionários e encarregados de educação. A 

ênfase do sistema de aprendizagem coloca o aluno no centro da questão. A 

escola tem como fundamento educar o aluno e muni-lo de ferramentas, 

possibilitando que este desenvolva uma variedade de valores e conceções que, 

de certo modo, reflitam a cultura escolar. A cultura da escola constitui a 

bagagem cultural que cada interveniente traz a priori e as interações entre 

culturas de cada um. Ou seja, cada professor e aluno têm, à partida, um 

conjunto de valores mais ou menos definido. Com a inclusão de todos os 

intervenientes num ambiente que fomente a troca de ideias, a cultura escolar 

será um processo dinâmico e em constante renovação. 

Relativamente às condições a nível de espaço, para a realização das 

aulas de EF está à disposição um ginásio, um polidesportivo exterior coberto, 

dois campos exteriores, uma sala de ginástica e uma sala teórica. O ginásio 
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tem as medidas oficiais de campos de basquetebol e voleibol, num total de 309 

m2. Há uma arrecadação de material desportivo junto a este espaço, possuindo 

essencialmente material de ginástica, bolas de voleibol e bolas de basquetebol, 

raquetes de badminton, volantes, raquetes de pingue-pongue e bolas de 

pingue--pongue. Junto a este espaço encontram-se igualmente três mesas de 

pingue--pongue. O polidesportivo apresenta as medidas oficiais de voleibol, 

futebol de 5 e andebol, perfazendo um total de 820 m2. Os campos exteriores 

possuem as medidas oficiais de dois campos de basquetebol com 725 m2. 

Paralelamente aos campos exteriores, há duas pistas de atletismo de 50 

metros. Junto a estes dois últimos espaços encontra-se uma arrecadação 

desportiva, contendo material para a prática de andebol, futebol, basquetebol, 

atletismo, orientação e frisbee, para além de coletes. De um modo geral, há o 

material, o qual se encontra relativamente bem preservado, excetuando os 

coletes. 

 
 
 

 
4.3. O Grupo de Educação Física 

 

 

 
A grupo de EF revelou-se bastante trabalhador ao longo de todo o ano 

letivo. Naturalmente, surgiu uma maior proximidade com alguns professores do 

grupo e, muitas vezes, esse contacto deveu-se ao trabalho conjunto com 

alguns docentes. Ao integrar o desporto escolar de ténis de mesa, conheci de 

forma mais profunda o trabalho do professor responsável pelo grupo equipa. 

Esta foi uma oportunidade única para trabalhar com um docente do grupo e 

vivenciar uma abordagem do desporto escolar como nunca tinha perspetivado. 

Para além desta relação próxima com este professor, a participação em outras 

atividades, nomeadamente o CortaMarto, o MegaSprinter e os torneios da taça 

CNID, possibilitaram partilhar e, de facto, conhecer melhor todos os 

professores, sem exceção, do grupo de EF. Foi muito interessante ver as 

relações estabelecidas entre os professores e as dinâmicas do grupo. 

Creio que é interessante analisar as relações que se estabelecem nos 

diversos grupos de trabalho na escola. As peculiaridades inerentes às 

dinâmicas de trabalho desenvolvidas permitem que se estabeleçam contextos 
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laborais muito próprios. Um aspeto que achei interessante observar foi o 

confronto de algumas ideologias relativamente às dinâmicas de trabalho. Como 

é evidente, os diferentes professores do grupo de EF, pelo conjunto de 

vivências, crenças e experiências, têm perspetivas de trabalho distintas. A 

conjugação dos diversos pontos de vista dos professores, em prol de uma 

dinâmica de trabalho fluida, poderá não ser assim tão linear. Acredito que, 

idealmente, um grupo de trabalho deve contribuir, de uma forma equilibrada, 

para as discussões sobre os diversos tópicos, sendo cada membro desse 

grupo é relevante para que o mesmo funcione. Penso que a conjugação de 

perspetivas diferentes se refletiu na dinâmica de trabalho vivenciada no grupo 

de EF: todos os elementos contribuíram com ideias pertinentes durante o 

planeamento das atividades e na procura de soluções para os problemas que 

foram surgindo. Um tópico de relevo refere as diferentes perspetivas de ensino 

dentro do grupo. Considero que o grupo de EF, no que respeita às ideologias 

de ensino, se mostrou relativamente uniforme. A maioria dos membros do 

grupo procurou formas estimulantes para lecionar a disciplina, colocando o 

aluno no foco do processo. 

 

 
 

 
4.4. O Núcleo de Estágio 

 

 

 

 
O Núcleo de Estágio Profissional de EF foi constituído por mim, por dois 

colegas e por uma professora cooperante. Foi uma experiência, acima de tudo, 

gratificante. Ter tido a oportunidade de partilhar o mesmo espaço de trabalho 

com outros professores estagiários foi muito interessante, visto que foi possível 

verificar a existência de dificuldades em comum entre os três. A capacidade de 

deteção de problemas foi um fator muito importante no grupo de trabalho. 

Aliado a este fator, um aspeto que foi fulcral para desenvolver um trabalho 

conjunto foi a boa comunicação entre todos. Um grupo vencedor é aquele que, 

na sua essência, consegue discorrer sobre as problemáticas vivenciadas, tendo 

em vista a procura da solução, e essa acabou por ser a nossa estratégia. 

Houve muitas questões que surgiram, quer na planificação das aulas, quer na 
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aplicação de modelos de ensino e em muitas outras questões de cariz 

profissional, que necessitaram de ser discutidas. O debate foi sempre uma 

forma saudável de compreensão dos pontos de vista dos demais intervenientes 

e, neste caso, a discussão dos problemas vivenciados potenciou debates muito 

profícuos. Para além de todos termos trabalhado conjuntamente, o facto de 

partilharmos o mesmo espaço possibilitou termos visto os progressos dos 

nossos pares. Foi muito gratificante acompanhar a evolução dos meus colegas 

do núcleo de estágio e os passos largos que deram diariamente. Pelo facto de 

sermos todos professores iniciantes, o medo de errar dissipou-se entre nós. Os 

erros que uns foram cometendo, outros já não cometeram e vice-versa. A 

capacidade de observação e análise acabou por ser preponderante para a 

evolução pessoal. Certamente que houve determinados aspetos da 

planificação e da lecionação das aulas que foram aperfeiçoados através da 

observação da prática dos meus colegas. Foi fulcral manter um ambiente de 

trabalho saudável, onde a partilha do conhecimento e ideias reinou, por forma a 

melhorarmos um pouco diariamente. 

 
 
 
 

4.5. A Jornada com a Turma Residente 

 

 
 

 
“Com esta aula apercebi-me que a turma é, na sua maioria, interessada 

e facilmente estimulada. Diferentes desafios colocar-se-ão. Eu a eles, e 

os alunos a mim. Será uma experiência bidirecional. A jornada com a 

minha turma residente começa.” (Reflexão Aula 1 - 18/09/2019) 

 
 

Uma questão que me causou, numa fase inicial, alguma preocupação 

relacionou-se com a Turma Residente (TR). Antes de começar o ano letivo, 

ainda não sabendo por que género de alunos esta era composta, uma ilação 

podia ser retirada a priori: ela iria acompanhar todo o meu ano de estágio. 

Inicialmente, estava um pouco apreensivo pelo facto de me ir deparar com uma 

situação totalmente nova: trabalhar com quase trinta adolescentes que não 
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conhecia. 

De facto, o desconhecido é uma das coisas mais temidas pelo ser 

humano e, em parte, este receio tem a sua razão de ser. No reino animal, há 

essencialmente duas maneiras de reagir a um estímulo considerado perigoso, 

ou que envolva algum perigo: luta ou fuga. Há animais que, perante uma 

situação não favorável, optam pela luta, ou seja, pelo confronto, enquanto 

outros seres vivos preferem fugir da situação causadora de perigo. A minha 

teoria é que estes dois métodos de ação perante um estímulo estendem-se 

também aos seres humanos. Acredito que, muitas vezes de forma 

inconsciente, analisamos as situações no nosso meio envolvente e optamos 

pelas decisões mais convenientes e melhores para nós. 

A analogia com o ao reino animal retrata, de um certo ponto de vista, a 

sensação por que passei no início do meu estágio. Ainda que tivesse um 

grande receio, senti, de uma forma quase inexplicável, que este seria 

passageiro e este sentimento fez desvanecer a apreensão inicial. Por outro 

lado, estava em êxtase por ter uma turma para mim e poder lecionar aulas de 

EF. Esse sempre foi o meu sonho. Este carrossel de emoções, por vezes 

marcado por sentimentos quase antagónicos, foi um momento muito importante 

para mim, porque me fez perspetivar e refletir sobre como iria correr o ano 

letivo. 

Assim que tive o primeiro contacto com a turma, senti-me imediatamente 

mais tranquilo, tendo sido bem recebido pela mesma. 

A minha turma residente era do 10.º ano de escolaridade, pertencente ao 

curso de Ciências e Tecnologias. A turma era composta por vinte e sete alunos, 

algo que me intimidou ligeiramente, visto que a esta é marcadamente 

numerosa. Dos vinte e sete alunos, dezoito eram do sexo feminino e nove do 

sexo masculino A maioria dos alunos (63%) tinha quinze anos. 

No início do ano letivo, por forma a conhecer melhor os gostos e 

motivações dos alunos (dentro e fora do contexto escolar), decidi realizar um 

questionário, que abrangesse algumas questões, com o qual me apercebi de 

que a maioria da turma era saudável, havendo somente quatro alunos tinham 

algum problema de saúde que condicionasse as aulas de EF. Aferi que a vinte 

e um alunos (77,8%) tinham hábitos de sono saudáveis (sete e oito horas de 

sono) e verifiquei que o gosto a nível de disciplinas variava muito de aluno para 

aluno, sendo a EF a disciplina preferida de dois alunos. Relativamente à 
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importância da disciplina em questão, apercebi-me de que quinze alunos 

consideram a disciplina importante e dez alunos consideram-na muito 

importante. Sobre a motivação dos alunos, 63% afirmou que a motivação para 

a disciplina de EF era alta, enquanto 29,6%, muito alta. Refletindo sobre estes 

últimos dados, percebi que a grande maioria dos alunos considerava a 

disciplina de EF relevante no âmbito escolar e motivação para as aulas. Desta 

forma, fiquei com uma imagem muito positiva sobre a turma, que veio a 

comprovar-se durante o ano letivo. 

No que diz respeito às competências motoras da turma, considero que 

esta era relativamente heterogénea. Ainda que houvesse um grande grupo de 

alunos que apresentasse boas capacidades técnicas e táticas, também havia 

alunos que ficaram aquém das expectativas para uma turma de 10.º ano. 

Contudo, sinto que houve um processo de homogeneização ao longo do ano 

letivo, devido a vários fatores. Por um lado, creio que os alunos com mais 

dificuldades motoras tentaram, na sua maioria, colmatá-las. Esse esforço foi 

notório e, de facto, alguns dos alunos com mais dificuldades traçaram um 

percurso bastante positivo. Por outro lado, os alunos com mais facilidades 

motoras trabalharam no sentido de integrar os alunos com maiores 

dificuldades. Este fator contribuiu para que todos evoluíssem ao longo do ano, 

tendo as diferenças inicialmente percecionadas diluído paulatinamente. 

Relativamente ao domínio socioafetivo, os alunos apresentavam bons 

níveis de interação com o professor e interação entre si. De uma forma geral, 

considero que a turma era unida e trabalhava em prol da resolução das 

dificuldades. O delegado e subdelegado tiveram, neste tópico, um papel 

importante. Para além de ambos terem desenvolvido um trabalho contínuo e 

conjunto no sentido de ajudar a turma a resolver os problemas que iam 

surgindo, também exerceram os seus papéis nas reuniões intercalares. Pelas 

intervenções que o delegado e subdelegado tiveram nestas reuniões, foi 

possível verificar que houve um esforço para identificar os principais problemas 

existentes na turma e na análise de soluções. 

Sobre o domínio cognitivo, os alunos da turma assimilaram, com alguma 

facilidade, os vários conceitos das modalidades abordadas. A abordagem dos 

conhecimentos, durante o ano letivo, foi realizada a partir de diferentes 

atividades (que serão explicitadas na Área 3 do relatório). A turma manifestou 

interesse pelos instrumentos utilizados nesta área da EF e, por conseguinte, 
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conseguiu colocar em prática os conceitos abordados. 
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5.1. Área 1 - Organização e Gestão do Processo Ensino Aprendizagem 

 
 

“A capacidade de pensar de cada um deve ser 

respeitada e incentivada pois é exatamente através 

dela que se constrói um ser humano consciente, livre 

e com autoestima.” 

(Rubem Alves, in Conversando sobre Educação, 2018, p. 11) 

 

 
5.1.1. Da conceção do Ensino ao planeamento 

 

 
A conceção do Ensino reporta a maneira como a docência é idealizada e 

concebida. Por ser um conceito tão lato e ambíguo, o Ensino deve ser pensado 

tendo por base ideologias ou alicerces firmes, por forma a sustentá-lo. O ato de 

lecionar é uma atividade que tem de ser fortemente ponderada, devendo esta 

preocupação anteceder todo e qualquer processo pedagógico. 

Matos (2014) esclarece que no momento da conceção do ensino é 

necessário ter em consideração os dados de investigação em educação e o 

contexto socioeconómico e cultural da escola, alunos e comunidade 

envolvente, por forma a potenciar o desenvolvimento e aprendizagem dos 

discentes. Esta ideia já era defendida por Bento (2003), que afirma que a 

conceção deve ser contextualizada, sendo assim imprescindível ter em 

consideração os programas de ensino em vigor e o respetivo envolvimento. De 

facto, é fulcral que o professor analise o contexto das turmas onde irá lecionar. 

Esta tarefa revela-se de extrema importância, para que este possa maximizar a 

aprendizagem dos alunos. A análise do contexto é bastante complexa e poderá 

sofrer alterações ao longo de um determinado período de tempo, até porque as 

variáveis envolvidas são mutáveis: os espaços físicos da escola e da 

localidade; as zonas propícias à prática de exercício físico perto da escola; a 

comunidade e o seu envolvimento; os objetivos propostos pela escola; a 

missão principal da instituição escolar; as características das turmas, 

nomeadamente o rácio entre alunos do sexo masculino e sexo feminino; a 

existência de alunos com necessidades educativas especiais; e as 

individualidades da turma. 
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De facto, torna-se imprescindível a capacidade de análise do professor 

relativamente ao contexto em que a escola e todas as variáveis associadas a 

esta se encontram. Somente após uma reflexão aprofundada o professor 

poderá atribuir significado e verdadeira intencionalidade a todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Esta tarefa é muitíssimo complexa e a conjugação de 

diversos fatores poderá alterar a perceção do professor perante a sua 

conceção do ensino. Bento (2003a) avança com a ideia de que todo o 

planeamento tem como base a conceção do ensino e a análise dos conteúdos 

programáticos, as quais são a base para o desenvolvimento de projetos de 

planeamento. A conceção do ensino do professor refere a intencionalidade 

pedagógica que este pretende aplicar nas suas aulas, ainda que tenha de 

seguir determinados pressupostos. Estes pressupostos são os conteúdos 

programáticos, ou seja, o programa. Desde modo, toda a planificação é 

doseada por uma conjugação da conceção do ensino e dos conteúdos 

programáticos a lecionar. 

Numa das primeiras reuniões com o Grupo de EF, surgiu a oportunidade 

de analisar o Programa Nacional de EF. Posteriormente, consultei ainda as 

Aprendizagens Essenciais e o Plano Anual de Atividades. Para além destes 

documentos, consultei também os objetivos a cumprir em cada modalidade 

durante o ano letivo. Todos estes documentos foram lidos cuidadosamente, 

contribuindo para completar e, em certa medida, reformular as minhas 

preconceções sobre diversas matérias do ensino. 

Jacinto et al. (2001) referem que os Programas Nacionais de EF têm 

como objetivo orientar os professores na prática, auxiliando-os a coordenar o 

seu trabalho com os restantes professores de outras disciplinas. A análise 

atenta deste documento permitiu-me percecionar a EF como uma disciplina 

multifacetada, procurando realçar a expressão motora dos alunos, sem 

descurar o desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo. Esta questão tem 

uma importância fundamental, pelo que importa salientar que estes 

documentos, conforme veiculado pelos mesmos autores, têm uma utilidade 

muito específica: orientar a prática. Assim sendo, é de destacar a sua 

flexibilidade e funcionalidade. Durante o ano letivo, estes foram várias vezes 
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revistos, sobretudo com o propósito de averiguar os níveis de aprendizagem 

dos alunos. 

Em tom de analogia, perceciono o Ensino da EF como um puzzle. No 

início do ano letivo, o puzzle estava todo por construir. Nada estava ainda feito. 

A conceção da EF e a análise dos documentos referidos anteriormente 

permitiram-me começar a juntar as peças do puzzle. Essa é a estrutura, os 

alicerces, a raiz do processo. Já há, de facto, uma parte construída do puzzle, 

ainda que falte uma parte central. O puzzle só poderá continuar a ser 

construído quando se averiguar como fazê-lo. Esta parte designa-se de 

Planeamento, que será objeto de desenvolvimento no ponto subsequente. 

 
 
 
 

5.1.2. O Processo de Planeamento 

 

 
O planeamento apresenta-se como uma componente central do 

processo de docência. Para qualquer tarefa ou ideia ser bem-sucedida, esta 

tem de ser devidamente refletida. Bento (2003b) refere que o planeamento é 

uma reflexão pormenorizada, debruçando-se sobre a direção e controlo do 

processo de ensino e a sua realização prática. A premissa de que um ato 

planeado poderá ser bem-sucedido é, à partida, lógica. Em termos teóricos, um 

projeto será provavelmente mais bem-sucedido quanto maior for a reflexão 

acerca do mesmo. A capacidade de planeamento, evidentemente, abarca 

diversas variáveis, nomeadamente o conteúdo, ou seja, o que será objeto de 

planeamento, as estratégias, isto é, a maneira como se quer ensinar e o 

público-alvo a quem se dirige o planeamento. O planeamento implica a 

existência de objetivos bem definidos. O Programa Nacional de EF discorre 

sobre alguns destes objetivos. Não obstante, importa referir que muitas vezes 

as matérias propostas e os objetivos apontados não são passíveis de ser 

concretizados, devido a um conjunto alargado de fatores, nomeadamente 

lacunas a nível espacial, material ou até mesmo devido à conceção do ensino 

prevalecente na escola. 
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Graça (2001) refere-se ao planeamento como uma janela 

estrategicamente privilegiada para contemplar o ensino. A analogia feita pelo 

autor reforça a ideia de que o planeamento é uma ferramenta muitíssimo 

importante na estruturação e programação da ação educativa. 

Jacinto et al. (2001) apontam que o planeamento constitui um guia para 

a ação do professor. O ato de planear é motivado pelo desenvolvimento pleno 

dos alunos e encontra, desse modo, as diretrizes para orientar a sua prática. 

Assim sendo, o processo de planeamento torna-se uma ferramenta de caráter 

utilitário. 

Segundo Bento (2003), o processo de ensino é um fenómeno unitário, 

onde todos os aspetos e momentos do mesmo influenciam-se mutuamente e a 

dimensão da sua ligação influencia as funções do ensino. É necessário analisar 

esta questão como um conjunto simbiótico, onde as interações e momentos 

não devem ser descontextualizadas. Assim, todos os “micro-processos”, que, 

de forma conjunta, se irão conjugar no processo de ensino, devem funcionar 

em consonância, por forma a manter a conformidade que caracteriza o 

processo. Em jeito de conclusão, o planeamento é um processo integrante e 

fulcral para atingir o sucesso educativo. 

Lopes et al. (2015) defendem a ideia de que dificilmente ocorre 

aprendizagem sem planeamento, já que os alunos são todos diferentes e, por 

conseguinte, as exigências do ensino serão diversas. A planificação é um ato 

que tem de ser ajustado às especificidades individuais dos discentes. A 

individualidade é um aspeto que não pode ser descurado, estando diretamente 

relacionado com o sucesso da aprendizagem e motivação dos alunos para as 

tarefas propostas. O professor tem um papel preponderante neste tópico. 

Deverá, de forma consciente e pensada, refletir a sua prática, com vista a 

ajustar o planeamento ao contexto específico e necessidades das turmas. 

Ainda que o planeamento seja um ato ponderado e bem preparado, 

existem diversos fatores que podem, evidentemente, condicionar essa 

planificação. Há determinadas características, nomeadamente a capacidade de 

improvisação, capacidade de reação e plasticidade, que poderão determinar o 

desfecho de uma aula. Esta questão, na minha ótica, está diretamente 

relacionada com o planeamento e, devido à sua difícil previsão, 
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pode ocorrer em qualquer aula. O papel do professor, durante o processo de 

planeamento, não se cinge à planificação das aulas. As aulas, pela grande 

quantidade de fatores envolvidos, dificilmente irão decorrer conforme planeado, 

podendo os percalços variar na sua magnitude: mínimos, e nesse caso a sua 

interferência na aula não será relevante, ou poderão atingir proporções 

substanciais e condicionar toda a dinâmica da aula. Durante o presente ano 

letivo, ainda que já estivesse a contar com este aspeto, houve muitas situações 

imprevisíveis. Considero que a existência destas situações constitui um aspeto 

relevante na ótica do professor face ao planeamento e contribui para que este 

melhore a sua atuação, possibilitando que melhore a sua capacidade de 

decisão numa lógica que integre a flexibilidade nas aulas. 

 

 
“Na reflexão desta aula não pretendo falar sobre a aula propriamente dita, 

mas de um “imprevisto” que a antecedeu e acabou por condicioná- la. Com a 

rotação de espaços, a minha turma passaria a ter a aula de terça feira no 

espaço polidesportivo, partilhado com outro professor de EF, que também 

teria aula nesse espaço. Contudo, aquando da minha chegada ao 

polidesportivo, já com o devido material para lecionar a aula, constato que o 

professor com o qual deveria partilhar o espaço já estava no segundo tempo 

da sua aula e ocupava a totalidade do espaço polidesportivo. Posto isto, 

surgiu a possibilidade de eu lecionar a aula no ginásio. Confesso que fiquei 

chocado, sem saber realmente o que iria fazer. O que eu tinha planeado 

seguia a unidade didática de andebol e, evidentemente, não tinha planeado 

qualquer aula para fazer no ginásio. Contudo, abordei a questão doutro 

ângulo e percebi que seria útil lecionar a aula no ginásio por diversos 

motivos, nomeadamente o reduzido número de aulas que disponho neste 

espaço.” (Reflexão Aula 18, 6 de novembro de 2018) 
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5.1.2.1. Planeamento Anual 

 

 
Como referi anteriormente, o planeamento surge como um pilar na 

conceção e abordagem do ensino. Este é a base do sucesso em diversas 

tarefas e, na docência, adquire um protagonismo notável. 

O primeiro documento construído foi o Planeamento Anual (PA), cuja 

realização antecedeu o início das aulas, e no qual estavam descritas as 

modalidades e espaços a ocupar por aula. Esta calendarização foi sofrendo 

alterações ao longo do ano letivo, tendo sido fundamental uma atualização 

constante deste documento, por forma a agilizar as unidades didáticas e prever 

o tempo de cada uma. Estas decisões tiveram por base a análise dos 

programas nacionais e com a consequente adaptação dos mesmos ao  

contexto escolar. 

Durante a construção do PA, foi fundamental, numa primeira instância, 

verificar quais e em que período seriam as modalidades abordadas. Um outro 

aspeto de fulcral importância foi analisar o roulement das diversas instalações, 

a fim de saber em que datas teria cada instalação. Este processo foi, 

inicialmente, relativamente demorado. De outro modo, sem este não poderia ter 

sido construído o PA, já que, por um lado, há outros docentes de EF e, 

evidentemente, é necessário realizar uma distribuição equitativa dos tempos 

letivos pelas diversas instalações desportivas para cada professor; por outro 

lado, há determinadas modalidades que visam preferencialmente a utilização 

de um espaço (como, por exemplo, a Ginástica, cuja lecionação fica facilitada 

no ginásio). No Quadro 1, pode observar-se a distribuição anual das 

modalidades. 

Quadro 1 – Distribuição anual das matérias de ensino 
 

1.º Período (38 aulas) 
Apresentação - 1 
Andebol - 13 

"Som Desportivo" - 2 
Aptidão Física - 12 
Ginástica Acrobática - 13 
"Cidadania e Desenvolvimento" - 2 
Autoavaliação - 2 

2.º Período (38 aulas) 
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Aptidão Física - 14 

"Cidadania e Desenvolvimento" - 3 
Atletismo - 8 
Badminton - 11 
Basquetebol - 8 
AutoAvaliação - 1 

3.º Período (24 aulas) 

Aptidão Física - 4 
Dança - 5 
Atletismo - 8 
Gerês - 2 
Sessão Suporte Básico de Vida - 2 
Autoavaliação - 1 
Atividade "Multiatividades" - 1 

 
 
 

 

Importa referir que esta planificação foi modificada várias vezes, porque 

a existência de algumas situações, nomeadamente atividades e visitas de 

estudo, não estavam previstas no início do ano e sobrepuseram-se ao 

planeamento anual, tendo sido necessário ajustá-lo, de forma a garantir que 

estas pudessem ser realizadas. 

Este documento foi produzido em conjugação com a PC, que teve um 

papel crucial na emissão do seu parecer relativamente a situações que 

suscitaram maior dúvida, nomeadamente na lecionação de modalidades em 

espaços que, à partida, não seriam adequados ou na chamada de atenção 

para a possibilidade da interferência das condições climatéricas na lecionação 

em espaços abertos. 

A construção desta planificação macro permitiu-me visualizar, em larga 

escala, as especificidades e características de cada modalidade e a melhor 

forma de abordá-las, tendo em conta as instalações disponíveis. Deste modo, 

foi possível construir uma ferramenta de trabalho funcional para todo o ano 

letivo. Ainda que o PA não abranja detalhadamente as peculiaridades das 

modalidades, Bento (2003) explicita a ideia de que os detalhes e medidas 

didático-metodológicas são destinadas para o planeamento das Unidades 

Didáticas. 
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5.1.2.2. Unidade Didática 

 

 
A Unidade Didática (UD) constitui o segundo nível de planeamento, 

precedente do PA. Bento (2003) refere que as Unidades Didáticas constituem 

unidades fundamentais do processo pedagógico e apresentam aos professores 

e alunos as etapas do processo de ensino-aprendizagem. É da 

responsabilidade do professor construir este documento, pelo que o mesmo 

deve garantir uma sequência lógica dos conteúdos programático previstos para 

uma modalidade. Vickers (1990) refere que numa fase prematura do 

planeamento é necessário realizar um “overview” das condições de ensino. 

O objetivo da Unidade Didática é realizar uma descrição pormenorizada, 

a nível estrutural e organizativo das matérias de ensino. Bento (2003) salienta 

que o planeamento deve incluir o desenvolvimento sustentado de habilidades, 

conhecimentos e atitudes dos alunos. Ou seja, este documento deve visar 

fundamentalmente um suporte pedagógico das diferentes modalidades, tendo 

em conta os alunos. Aliás, esta questão pode ainda ser mais desconstruída. 

Visto que um dos objetivos pilares da educação é, como refere o mesmo autor, 

o progressivo desenvolvimento dos alunos, este documento só poderá ser 

entendido tendo por base esses mesmos agentes da aprendizagem. Será 

contraproducente produzir um documento único, inflexível e rígido e utilizá-lo 

independentemente das condições da turma, dos espaços e do ambiente 

envolvente. A premissa é desenvolver uma ferramenta de trabalho, forte, 

ponderada e mutável, que se aplique às necessidades e potencialidades da 

turma. 

Uma questão com a qual me deparei durante o ano de estágio foi a 

existência de UD’s com durações muito variáveis. Ainda que seja normal que 

as UD’s não apresentem todas a mesma duração, considero que não seja 

benéfico que algumas UD possuam 6 ou 8 horas de duração. Por vezes, essas 

situações são incontornáveis e, de facto, é necessário lecionar modalidades 

cujas UD’s possuem essa duração. Principalmente no terceiro período, tive 

esta experiência: dada a sua curta duração, há UD’s que ficam reduzidas a 

algumas aulas somente (e que podem ainda ser encurtadas por motivos 

externos). Assim sendo, é importante formular os principais objetivos para 
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aquela UD, assim como os conteúdos que consideramos fulcrais introduzir e 

desenvolver. Mesquita e Graça (2009) referem que a aprendizagem está 

intimamente relacionada com o tempo de execução e qualidade de execução. 

Assim, torna-se evidente que uma UD mais completa será aquela que dispõe 

de uma grande quantidade de horas para trabalhar os conteúdos e outros 

aspetos pretendidos. 

Outro fator que considero relevante referir é a mudança/evolução da 

minha conceção de planeamento das UD’s. Creio que houve uma alteração 

circunstancial no pensamento nesta fase de planeamento, que se materializou 

em documentos evidentemente diferentes. Na figura 1, é possível visualizar o 

plano da UD de andebol, que foi a primeira a ser construída. Na figura 2, pode 

ser observada a última UD que foi construída, a de atletismo. 

Figura 1 – Unidade Didática de Andebol 
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Figura 2 – Unidade Didática de Atletismo 
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É normal que a conceção do Ensino e estratégias de planeamento vão 

sendo apuradas ao longo do ano letivo. Essa é, aliás, uma prova de que a 

vivência do estágio levanta questões ao professor estagiário. 

Durante a execução dos documentos acima mencionados, creio que a 

principal mudança se relaciona com o enquadramento metodológico e 

encadeamento das ideias. Ao olhar friamente para ambas as UD’s, é possível 

aferir que na UD de atletismo os conteúdos estão intercalados de um modo 

mais fluido, acabando o processo de aprendizagem por ser mais dinâmico. Na 

UD de andebol, é possível deduzir que há uma rigidez maior na abordagem dos 

diferentes tópicos, nomeadamente ao nível das habilidades motoras, existindo 

uma menor flexibilidade sobre o processo de ensino-aprendizagem. Para além 

disto, a grande mudança refere-se à perceção sobre o processo em si. Com o 

estabelecimento e cumprimento das UD’s referidas, verifico que, numa fase 

posterior, a interligação de ideias surge de um modo mais progressivo, estando 

os conceitos mais interligados entre si, alcançando-se, assim, uma planificação 

mais holística e interligada entre as diversas categorias transdisciplinares: 

habilidades motoras, aptidão física, cultura desportiva e conceitos 

psicossociais. 

A elaboração de qualquer UD prossupõe a ponderação de diversos 

fatores, sendo indispensável considerar o desenvolvimento progressivo dos 

alunos. Assim, é necessária uma revisão frequente das UD’s construídas, para 

se potenciar a aprendizagem dos mesmos. Este foi um aspeto que nunca 

descurei. Creio que esta é a prova de que um documento é utilitário: quando o 

revisitamos com frequência e aplicamos alguma mudança. 

 
 

5.1.2.3. Plano de Aula 

 

 
O Plano de Aula corresponde à terceira fase de planeamento, sendo 

mais detalhada que as duas fases anteriormente mencionadas (Planeamento 

Anual e Unidade Didática). Como foi explicado anteriormente, enquanto no 

Planeamento Anual não há uma explicação sobre a abordagem de cada 

modalidade, na Unidade Didática esse ponto já se verifica. Bento (2003) refere 
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que a aula está integrada no processo global da Unidade Didática. Deste 

modo, é possível verificar que, de certo modo, o Plano de Aula é sustentado e 

regido pelas diretrizes presentes na UD. 

Este documento apresenta uma utilidade notória, visto que ajuda o 

professor a materializar os objetivos da aula, assim como a estruturação da 

mesma. Note-se que o Plano de Aula não deve ser visto como um documento 

fechado e inflexível. Aliás, dos três documentos do planeamento, este é aquele 

que está mais suscetível a alterações, visto que a interferência contextual 

durante uma aula é muito grande. 

Quando nos referimos à concretização do Plano de Aula, há duas 

perspetivas a considerar. Por um lado, Bento (2003) refere que este é o 

processo onde o professor é confrontado com a eficácia do seu planeamento. 

Um professor que realiza um planeamento ponderado terá mais probabilidades 

em cumprir com o Plano de Aula. Esta ótica é mais direta e fácil de entender. 

Não obstante, por outro lado, a eficácia do planeamento pode não ser 

concretizada no cumprimento de um plano de aula. Estes fatores, por vezes, 

não são diretamente proporcionais. Um professor pode ter realizado um 

planeamento bastante sustentado e pormenorizado e não conseguir cumprir 

minimamente os objetivos propostos para uma dada aula. Esta situação pode 

ser explicada pela elevada interferência contextual que existe durante uma 

aula, pois o ato de ensinar é marcado pela contingência e complexidade. Há 

muitíssimos motivos que podem comprometer (ou potenciar) o sucesso de um 

Plano de Aula. A título de exemplo, refiro o facto de, por diversas vezes, ter 

realizado planos de aula para a instalação “Exterior”, que é um espaço amplo e 

aberto, e as condições climatéricas não permitirem que a aula pudesse ser 

lecionada nessa instalação. Perceba-se que, independentemente do 

planeamento realizado, esta situação era difícil de prever. Não obstante, na 

maioria das aulas, tornou-se necessário realizar ajustes pontuais. Estas 

modificações implementadas surgiram da necessidade de alterar tarefas, 

verificando-se, por vezes, desajustadas, facto que levou, consequentemente, a 

reajustar os objetivos. 

Deste modo, chego a um ponto que se revelou crucial ao longo do ano. 

A capacidade adaptativa e a capacidade de reação a situações adversas são 
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duas condições determinantes para o sucesso de uma aula. Ao longo do ano 

letivo, estes aspetos foram cada vez mais cruciais. 

“Nesta aula estava planeado continuar com a avaliação dos testes 

FitEscola. Assim, hoje iriam ser avaliados os testes de flexibilidade de 

ombros, senta e alcança e impulsão horizontal. Contudo, surgiu a 

oportunidade de ir para o espaço “exterior” e, estando bom tempo, seria 

possível realizar, ao invés dos testes mencionados, o teste “VaiVem”. 

Esta alteração sustentou-se na ideia de que para a próxima semana o 

tempo irá piorar e não será possível utilizar o espaço exterior para 

avaliar o teste de aptidão aeróbia mencionado. Posto isto, para a 

semana serão avaliados os testes inicialmente mencionados, na sala de 

dança. O parágrafo anterior retrata um aspeto que é absolutamente 

crucial para exercer a docência: a capacidade de adaptação. De facto, a 

flexibilidade e plasticidade devem estar sempre presentes, porque um 

bom professor, para além de ter de dominar os conteúdos, também tem 

de ser um professor adaptativo. Esta capacidade de adaptação às 

necessidades contextuais é benéfica em vários campos: por um lado, 

permite um maior controlo da aula, caso algum imprevisto ocorra e, por 

outro, estimula o raciocínio do educador. Isto é um verdadeiro desafio. 

Um professor realizar um teste surpresa é uma analogia simples que 

retrata a necessidade de improviso e que, em última instância, retrata o 

que ocorreu nesta aula.” (Reflexão Aula 57 – 26/02/2019) 

A materialização do Plano de Aula é feita através de um documento 

onde devem constar a UD em questão, a Função Didática da  aula e os 

objetivos gerais para a mesma, para além de outros pontos como o espaço 

onde se realizará a aula e o material a utilizar. Estes podem ser visualizados na 

Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Cabeçalho de Plano de Aula 
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O plano de aula, devido à sua natureza, é um instrumento funcional. As 

suas categorias didáticas foram mudando durante o ano letivo e a versão final 

do cabeçalho do plano de aula inclui a Função Didática e Objetivos para a aula. 

Para além desta duas categorias didáticas, os conteúdos, tarefas de 

aprendizagem e as componentes críticas foram centrais a uma boa 

planificação, isto é, antecipação da prática. Outro aspeto que se revelou 

desafiante e central ao longo do ano letivo foi a questão relativa à 

aprendizagem dos alunos. De facto, a finalidade do processo de ensino- 

aprendizagem é contribuir para que os alunos aprendam em vários domínios, 

ou seja, é fulcral que estes desenvolvam habilidades motoras, reflitam 

criticamente sobre a cultura desportiva das modalidades, entre outros tópicos 

de igual interesse. Não obstante, a questão é mais profunda e filosófica do que 

aparenta ser: “O que é que de facto os alunos APRENDEM?” Não me basta 

lecionar as aulas e seguir apenas o planeamento se não questionar a minha 

metodologia de trabalho. Ainda que promova um ambiente saudável de 

trabalho, potenciando momentos de aprendizagem, nunca há a certeza de que 

os alunos, efetivamente estão a aprender coisas novas. Eu perceciono as aulas 

como um desafio, tanto para mim como para os alunos. Na minha ótica, é 

necessário haver aprendizagem a cada aula (ou criar condições para que esta 

possa acontecer). Este ponto serve para explicar, de uma forma mais 

introspetiva, uma inquietude que fui tendo ao longo do ano de estágio. Esta 

questão foi, de facto, muito relevante e acompanhou-me durante todo o 

processo. 

As turmas são, evidentemente, constituídas por alunos com 

potencialidades diferenciadas. Um dos objetivos principais na docência 

relaciona-se com chegar a cada aluno, colocando-lhe desafios que o estimulem 

a ir mais além. Este ponto, embora muito importante, torna-se de difícil 

realização, visto que as turmas são muito numerosas. Contudo, esta é a 

finalidade máxima na docência e, no meu ponto de vista, um professor revela- 

se pela qualidade de desafios estimulantes que conseguir colocar a  cada 

aluno, integrando um processo de ensino-aprendizagem enriquecedor para 

todos os alunos. 
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5.1.3. Realização do processo de ensino-aprendizagem 

 

 
5.1.3.1. Ingredientes para a aprendizagem: um composto 

variado 

 
 

Há uma grande variedade de fatores que, conjuntamente, contribuem 

para que haja um clima propício à aprendizagem. Estes fatores podem ser 

discriminados pela sua individualidade, mas é a interação entre todos que 

potencia uma base sólida para o bom funcionamento do sistema de ensino- 

aprendizagem. Na minha ótica, podem agrupar-se em exploração das relações 

interpessoais, nomeadamente a relação pedagógica; a motivação dos aluno; a 

estimulação do espírito crítico dos alunos; perceção das fragilidades e 

potencialidades individuais; o trabalho grupal; e as estratégias de dinamização 

do processo de ensino, nomeadamente através da utilização diferenciada dos 

modelos de ensino, capacidade observacional, poder reflexivo e construção de 

materiais de ensino. Partindo desta panóplia de fatores, os pontos 

subsequentes abordam questões que se colocaram ao longo do estágio neste 

âmbito. 

 

 
5.1.3.1.1. Relação pedagógica 

 

 
A relação que se estabelece entre os dois principais agentes do ensino 

(professor e aluno) é fundamental e poderá ditar o sucesso ou insucesso do 

processo de ensino-aprendizagem. Almeida et al. (2013) referem que quando 

esta relação é positiva, com a prevalência do compromisso e do respeito, a 

condução do processo de ensino-aprendizagem é favorecida. 

Sindetop (2008) esclarece que o professor pode influenciar o aluno, isto 

se a sua relação for fomentada por sentimentos e sensações. Deste modo, o 

registo de atuação do professor poderá potenciar ou inibir as relações 

estabelecidas entre ambos. A este propósito, aporto para esta reflexão uma 

notícia do Jornal Público, do dia 2 de junho de 2018, cujo título é: “O mais 

importante num professor é a relação com os alunos”. Neste artigo, pode ler-se 
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um testemunho de um ex-aluno, que relata a sua experiência sobre uma 

professora que o marcou bastante pela ótima relação interpessoal que se 

estabeleceu entre os dois. 

Assim sendo, deduz-se que uma parte importante da docência está 

sujeita às interações estabelecidas entre professor e aluno que, em 

consonância com outros fatores, poderá estimular o processo de ensino- 

aprendizagem. 

Creio que este ponto teve um relevo especial durante o ano de estágio. 

Sinto que a relação pedagógica, em muitos casos, potenciou o processo de 

ensino-aprendizagem. A boa relação criada com a turma residente permitiu que 

os alunos pudessem expor as suas dificuldades de um modo claro. Esta boa 

comunicação é essencial para o desenvolvimento dos alunos. Caso estes não 

emitissem as suas dificuldades e problemas, seria bastante mais complexo 

ajudá-los nesse sentido. Apesar disso, ainda que em situações muito pontuais, 

não surgiu esse “à-vontade” por parte de alguns alunos, pelo que trabalhar as 

dificuldades dos mesmos foi uma tarefa árdua. 

“Um aspeto que condicionou a aula em questão foi a discrepância da 

comunicação entre grupos com o professor. Enquanto alguns me 

chamavam para esclarecer as dúvidas que iam surgindo, houve grupos 

que se remeteram ao silêncio e não usufruíram dessa ajuda. Penso que 

é interessante averiguar melhor esta questão (…) Isto poderá estar 

relacionado ou com o pouco à-vontade por parte dos membros do grupo 

em pedir ajuda ao professor ou com a facilidade em resolver a tarefa 

proposta.” (Reflexão Aula 57 – 26/02/2019) 

 

 
Como é possível ler na reflexão, a comunicação entre os alunos e o 

professor é um tópico importante que interfere na dinâmica da aula. Ao longo 

do ano letivo, penso ter aperfeiçoado esta capacidade de análise e perceber as 

diferenças dos alunos. O trato e a comunicação com os alunos foram, sempre 

que possível, individualizados. Assim, torna-se mais fácil resolver as questões 

individuais que vão surgindo. Constato que, ao longo do ano letivo, fui dando 

mais importância a este tópico. As relações que se estabeleceram com os 
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alunos foram sendo, de um modo natural, mais profundas, possibilitando uma 

melhor compreensão mútua. Este é inevitavelmente um aspeto muito 

importante para que haja um bom clima de aprendizagem. 

“(…) Foi uma sensação tremendamente agradável verificar que os 

grupos ouviram as minhas sugestões e perceberam que algumas críticas 

construtivas serviam de ajuste para melhorar o trabalho do grupo” 

(Reflexão Aula 57 – 26/02/2019) 

 

 
Estas perceções encontram eco em Elias (1996), que aponta que a 

relação interpessoal é um dos principais fatores que rege a motivação dos 

alunos para a aprendizagem e, por esse motivo, a relação estabelecida entre o 

docente e o discente é fulcral. 

 

 
5.1.3.1.2. Relações interpessoais saudáveis entre alunos 

 

 
Assim como é importante que haja uma boa relação entre professor e 

aluno, é também relevante que haja um ambiente saudável de trabalho entre  

os alunos. Este aspeto detém uma importância de ordem tal que, em muitas 

situações, poderá ditar o sucesso ou insucesso do trabalho desenvolvido. 

A base do trabalho em grupo depende, em grande parte, das relações 

pessoais estabelecidas entre os intervenientes, sendo importantes o respeito, o 

compromisso e a capacidade de comunicação para que os grupos funcionem 

corretamente. 

Um dos pilares das relações interpessoais é, como foi referido no 

parágrafo anterior, a capacidade de comunicação. É muitíssimo importante que 

haja diálogo entre os elementos de um grupo para que as dificuldades 

individuais sejam superadas. Assim, as relações interpessoais surgem como 

um fator basilar para que haja condições propícias ao desenvolvimento do 

trabalho. Colaço (2004) refere que o trabalho em grupo, em crianças, é muito 

útil, pois nestes contextos as crianças orientam, avaliam e retificam o trabalho 

dos seus colegas. 
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Penso que as relações interpessoais dos alunos da turma eram 

saudáveis, embora, numa fase inicial, tenha havido algum desconforto por 

parte de alguns colegas em trabalhar com discentes que não conheciam. Ainda 

que este aspeto se tenha sentido nesta fase, este mostrou-se relevante para 

que, posteriormente, a turma se conhecesse melhor e, por conseguinte, 

pudesse realizar um trabalho mais consistente, independentemente dos 

grupos. Esta evolução, de cariz socioafetiva, foi notória. Um aspeto que 

contribuiu para que as relações entre os alunos da turma fossem mais 

saudáveis foi a realização de trabalho em grupo. 

Ao longo das diversas UD’s foi possível verificar que há alunos que 

trabalham melhor com uns do que com outros. Este aspeto é importante, 

porque é necessário atentar às dinâmicas grupais, e foi pensado durante a 

planificação das UD’s. Sempre que surgia algum problema dentro dos grupos, 

tentei, numa primeira fase, que o próprio grupo o resolvesse. Caso não fosse 

possível e se esse problema persistisse, recorri a permutas entre os alunos de 

diferentes grupos, por forma a criar um ambiente de trabalho mais saudável. 

 

 
5.1.3.1.3. Motivação dos alunos 

 

 
A inserção deste tópico como um ingrediente fundamental para a 

aprendizagem advém, sobretudo, da experiência tida na UD de atletismo. A UD 

de atletismo foi relativamente extensa, tendo sentido, numa fase mais 

avançada da mesma, que os alunos começaram a perder motivação para as 

tarefas propostas. 

“Relativamente ao decorrer de aula, os grupos não estavam motivados 

nas diversas disciplinas. Creio que a turma está relativamente habituada 

à dinâmica utilizada, pelo que devem ser inseridos novos estímulos para 

motivarem os alunos da turma.” (Reflexão Aula 74 e 75 – 02/05/2019) 

 

 
Cecchini et al. (2001) referem que uma problemática atual da EF se 

relaciona com a motivação dos alunos para a realização das tarefas durante a 

aula. Os mesmos autores realizaram um estudo onde submeteram dois grupos 
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de alunos, de idades diferentes, a uma competição desportiva. Os alunos 

tiveram doze sessões que os prepararam para uma competição final. Durante 

estas aulas, demonstraram mais alegria, confiança e elevados níveis de 

competitividade, devido à motivação externa (competição). Harvey e 

O’Donovan (2013) defendem que a competição na EF é incontornável. 

Contudo, há necessidade de averiguar se as estratégias de ensino estão 

adequadas aos diversos contextos, por forma a dar resposta às necessidades 

dos alunos. 

Durante a UD de atletismo, os alunos começaram a mostrar níveis 

baixos de motivação. Foi necessário repensar aa metodologia de trabalho 

nesta modalidade, assim como a inserção de estímulos relevantes para os 

alunos. 

“Nas aulas anteriores de atletismo, a abordagem de matérias de ensino 

não contemplava diretamente a questão da competição e, em certa 

medida, os alunos ficaram saturados da estrutura das aulas. Ainda que 

soubesse que este aspeto é importante, decidi que não o iria incorporar 

nesta unidade didática. O facto de ter descurado este aspeto manifestou-

se ao longo das aulas e, paulatinamente, os alunos foram ficando 

cansados desta lógica de trabalho. Assim sendo, e por forma a mudar a 

rotina de trabalho, nesta aula foram introduzidos exercícios com 

competição. Foi mantido o trabalho por estações, já que os alunos 

conhecem bem esta estrutura de trabalho, mas foram alterados os 

grupos e funções por estação. Considero que este foi o ponto fulcral que 

estimulou os alunos. Criou-se um desafio adicional. Contudo, não se 

ficou apenas pelas marcas obtidas, tendo-se optado por uma 

combinação entre estas e os aspetos técnicos trabalhados. Pretendeu- 

se também reforçar o espírito de equipa, pois todos contribuem para o 

resultado final.” (Reflexão Aula 79 – 14/05/2019) 

“Ao longo da Unidade Didática de atletismo, veio a notar-se uma 

crescente desmotivação geral por parte da turma. Creio que este fator 

poderá ter várias causas. A mais provável é a falta de competitividade. A 

utilização de um conjunto de exercícios em que os grupos se defrontam, 

ao invés da antiga estratégia utilizada, modifica de imediato a dinâmica 
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da aula. Os alunos ficam mais motivados para a tarefas, apresentam 

maiores níveis de competitividade e muitos aumentam o volume de 

trabalho por aula.” (Reflexão Aula 83 e 84 – 23/05/2019) 

 

 
Como foi referido na reflexão, houve um conjunto de alterações 

implementadas por forma a potenciar os níveis de motivação dos alunos. Como 

é percetível através da leitura dos excertos transcritos da reflexão aula, estas 

alterações tiveram como propósito aumentar o dinamismo da aula através da 

motivação dos alunos, que durante a UD de atletismo se tinham mostrado, até 

então, menos motivados. As alterações implementadas foram a introdução 

sistemática de competição nos exercícios, através da competição direta entre 

grupos, e a redução do número de elementos de alunos por grupos. Este último 

aspeto contribuiu para aumentar o empenho ativo dos alunos nas tarefas, já 

que, deste modo, realizaram mais vezes o exercício e, por conseguinte, 

estiveram mais comprometidos com a tarefa em questão. 

 
 
 
 

5.1.3.1.4. Trabalho em grupo 

 

 
A capacidade de trabalho em grupo é um aspeto fulcral no ensino 

contemporâneo. Esta é uma apetência cada vez mais requerida nos diversos 

contextos. Neste âmbito, Tinzman, Jones, Fennimore et al. (1990) referem que 

as atividades compartilhadas são essenciais para desenvolver alunos 

completos, visto que este tipo de trabalho estimula a comunicação. Já Nono e 

Mizukami (2001) salientam a importância da partilha de experiências entre 

professores, podendo fomentar a destreza na análise crítica e consequente 

melhoria na resolução de problemas em situações de aprendizagem. 

O trabalho em grupo é uma apetência social, cujo valor é igualmente 

requisitado no ambiente escolar. Ao longo do ano letivo, optei, em diversas 

situações, pelo trabalho em grupo com os alunos da turma. De maneira a 

potenciar o trabalho em grupo diferenciado, explorei grupos com diferentes 

dimensões ao longo do ano, nomeadamente o trabalho a pares, trabalho com 



59  

pequenos grupos e trabalho com grupos de maior dimensão, assim como 

potenciei o trabalho com elementos diferentes ao longo do ano, por forma a 

promover uma interação mais eficaz entre os alunos da turma. A lógica 

subjacente a esta permeabilidade dos grupos foi poder proporcionar um maior 

número de estímulos que não estivessem diretamente relacionados com uma 

matéria de ensino. Ou seja, a minha ideia foi desenvolver uma capacidade 

relevante, independentemente da modalidade a abordar. Deste modo, foi 

possível trabalhar esta competência social em diferentes ambientes, tendo 

optado, na área dos conhecimentos, por realizar trabalhos com dinâmicas de 

grupo diferenciadas (pares e pequenos grupos, principalmente). 

O domínio da capacidade de trabalho em grupo é, por si só, uma 

valência que importa trabalhar. Não obstante, associada a esta, surgem outras 

competências relevantes, nomeadamente a capacidade de comunicação, de 

gestão dos conflitos do grupo, de perceção das capacidades individuais e de 

discussão de ideias. Todos estes fatores, de um modo mais ou menos direto, 

têm implicações no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, pelo que 

devem ser estimulados. 

Um aspeto que merece uma reflexão mais cuidada relaciona-se com as 

perceções individuais que se estabelecem nos trabalhos em grupo. Julgo que o 

trabalho em grupo está intimamente relacionado com as perceções individuais 

de cada aluno. Este último consiste numa atividade de introspeção individual. 

Durante uma etapa de ensino, é fundamental, tanto para o professor como para 

o aluno, proceder ao estabelecimento de metas e objetivos. Esta tarefa tem de 

ser pensada e devidamente justificada. Penso que um aluno que vise conhecer 

as suas fragilidades e potencialidades estará em melhores condições para ser 

bem-sucedido durante o processo de ensino-aprendizagem do que aquele que 

adota uma atitude indiferente. Esta noção de perceção individual não é uma 

tarefa que não aparenta facilidades. Aliás, esta pode ser bastante inquietante, 

porque coloca o aluno numa posição frágil, onde é necessário expor-se às suas 

dificuldades. 

A operacionalização da configuração dos diversos grupos foi idealizada 

tendo em conta os objetivos delineados para a UD ou para a aula em si. Na 

maioria dos casos, os grupos foram configurados por mim, tendo sido o 
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desempenho motor foi o principal fator para a formação. Durante a criação dos 

grupos, houve o cuidado de os equilibrar por desempenho. A aferição do 

desempenho dos alunos foi realizada na AD das respetivas modalidades. 

Durante a criação dos grupos, surgiram, de uma forma esporádica, algumas 

incongruências entre os seus membros. Estas eram motivadas por 

incompatibilidades pessoais, tendo havido, pontualmente, modificações da sua 

constituição, de modo a não se gerar um ambiente instável. 

Um outro aspeto que merece atenção é a formação de grupos 

homogéneos e heterogéneos. Ao longo das diversas UD’s tive a possibilidade 

de testar estas duas formas de trabalho e identifiquei vantagens e 

desvantagens em cada uma delas. O trabalho com grupos homogéneos (a 

nível de performance e comportamento) permite um maior controlo da aula, já 

que os resultados de cada exercício são mais expectáveis. Já nos grupos 

heterogéneos, pela disparidade intergrupal, é mais difícil o controlo dos 

elementos mencionados para os grupos homogéneos. Neste último, senti que 

foi necessário estipular meticulosamente o tempo por cada grupo, sendo que 

não foi o mesmo para todos: os grupos com maiores dificuldades tiveram um 

acompanhamento mais próximo. No que concerne à aprendizagem, os 

resultados foram muito positivos, tendo em conta os desafios estipulados para 

cada grupo. Os desafios variaram conforme o grupo. 

 
 
 

5.1.3.1.5. Estimulação do espírito crítico dos alunos 

 

 
A noção de espírito crítico está bastante associada ao fator 

anteriormente referido. Este aspeto foi trabalhado através da realização da 

autoavaliação, heteroavaliação e balanço final do trabalho desenvolvido, 

nomeadamente em dança e ginástica acrobática. Na figura 4, pode ser 

observado o documento referente ao balanço final realizado na UD de dança. 
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Figura 4 – Balanço Final de Dança 

 
 

Os dados patentes na figura espelham que os alunos foram 

questionados sobre diversos aspetos acerca da UD de Dança. O objetivo desta 

tarefa foi proporcionar aos discentes um momento de reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido, assim como a participação seguindo o regulamento entregue 

para o trabalho, a contribuição de cada elemento do grupo para a realização do 

trabalho e o esforço coletivo para integrar as ideias de todos. Creio que este 

conjunto de perguntas permitiu ao grupo analisar, de uma forma geral, não só o 

trabalho realizado na UD em questão, mas também percecionar o contributo 

individual para o projeto final. 

Considero fundamental haver um estímulo regular sobre as práticas 

vivenciadas, por forma a que o aluno se aperceba da qualidade do trabalho 

realizado. 

Perceciono esta competência como um motor da aprendizagem do 

aluno. Para que este possa evoluir, torna-se absolutamente fulcral que este 

tenha noção das suas capacidades. A noção de espírito crítico, na minha ótica, 

também contempla uma visão inteligente que cada um possui, permitindo, 

através dela, percecionar os melhores recursos a utilizar para chegar a um 
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dado objetivo. Um aluno que possua bom espírito crítico é aquele que, tendo 

em conta as suas especificidades, tem consciência das suas limitações e 

trabalha para potenciar os seus pontos fortes. Na UD de dança, houve um 

trabalho contínuo para que os alunos sentissem a progressão individual e 

grupal, através do trabalho projeto. Desta forma, o grupo definia os objetivos 

para cada aula, devendo este no final da UD ter a coreografia completa. Creio 

que esta metodologia de trabalho permitiu aos grupos aperceberem-se das 

dificuldades em cada aula e analisarem, de uma forma orientada, metodologias 

para as colmatarem. 

 
 
 

5.1.3.2. Diferentes modelos de ensino para uma aprendizagem 

relevante 

 

 
A abordagem do ensino é regulada por uma panóplia de condições, 

estruturalmente organizadas, cujo objetivo é enriquecer as potencialidades de 

aprendizagem dos alunos. Rink (1985) argumenta que o quadro instrucional 

abrange múltiplos fatores, que sustentam a atividade do professor, 

nomeadamente o conteúdo a ser lecionado, as suas preferências e as 

características dos alunos. Não obstante, o mesmo autor defende que não há 

um modelo adequado a todos os contextos de aprendizagem, salientando que 

todos os modelos de ensino apresentam as suas vantagens e fragilidades 

independentemente do contexto de atuação. É necessário contemplar 

diferentes variáveis do processo ensino-aprendizagem, nomeadamente as 

condições espaciais e materiais, de maneira a verificar-se a viabilidade de 

determinados modelos de ensino. 

Na minha conceção de ensino, o professor não poderá cingir a sua 

prática somente a um modelo e aplicá-lo de modo transversal ao longo de um 

ano letivo inteiro. Não creio que esta perspetiva fomente a aprendizagem 

diferenciada do aluno. Assim, durante o meu ano de estágio, tentei rentabilizar 

a aplicação de alguns modelos consoante a interferência contextual me 

permitia. Mesquita e Graça (2009) defendem esta ideia, salientado que a 
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eficácia do ensino está diretamente relacionada com a gestão dos recursos e 

modelos institucionais a utilizar. 

Tomando como referência este entendimento, procurarei relatar, de 

forma fundamentada, as minhas escolhas relativamente aos modelos de ensino 

a que recorri durante o ano letivo. 

 

 
5.1.3.2.1. Modelo de Instrução Direta 

 

 
O Modelo de Instrução Direta (MID) é usualmente o modelo mais 

utilizado no sistema educativo. Caracteriza-se, em parte, por proporcionar ao 

educador um controlo maioritário das decisões tomadas em contexto de aula. 

Mesquita e Graça (2009) referem que, neste modelo, o professor controla 

praticamente todas as decisões educativas, no que se refere ao envolvimento 

dos alunos nas tarefas propostas. Neste modelo, o professor tem um papel 

predominante no decorrer da aula. Arends (2008) refere que o MID apresenta 

uma aprendizagem orientada para a tarefa, fomentando a aquisição de 

competências e conhecimento, não havendo um estímulo cognitivo complexo 

nem interações sociais. 

No início do ano letivo recorri ao MID, pois considerei que a sua 

utilização me facilitaria a tarefa, pois ainda não conhecia a turma nem as 

capacidades dos alunos. Assim, utilizei este modelo para abordar a primeira 

modalidade, o andebol. Ao revisitar as reflexões, é percetível verificar que as 

estratégias utilizadas para resolver os problemas se circunscreveram aos 

pressupostos do modelo referido. Inúmeras vezes recorri à aplicação de 

pequenas variantes nos exercícios propostos, por forma a corrigir lacunas na 

aprendizagem: 

“A aglomeração em torno da bola é um erro que ainda ocorre com 

relativa frequência. Estando ciente disso, resolvi usar a defesa individual, 

por forma a que, de um modo natural, ocorra uma ocupação mais 

racional do espaço de jogo.” (Reflexão Aula 4 - 25/09/2018) 

Um aspeto fundamental na utilização do MID é a necessidade de 

acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. O professor é responsável 
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pelas progressões de ensino, dando primazia aos conteúdos motores, em 

detrimento dos afetivos ou sociais. Esta linha de abordagem permite um maior 

tempo de exercitação nas tarefas propostas por parte dos alunos, traduzindo- 

se numa grande rentabilização das capacidades motoras. Mesquita e Graça 

(2009) salientam que a aplicação do modelo em questão pressupõe um 

acompanhamento progressivo do desenvolvimento do aluno, sendo 

conveniente realizar uma revisão da matéria anteriormente aprendida e uma 

apresentação do novo conteúdo de ensino. A autora defendem ainda que é 

necessária uma intervenção sistemática do professor, focando pontos a corrigir, 

tendo em conta os objetivos delineados. 

Tendo em conta a utilização deste modelo, senti que a participação dos 

alunos se cingia ao que era pedido, não tendo havido grandes desvios durante 

o processo de ensino-aprendizagem. Considero que este modelo permite um 

grande controlo por parte do docente, podendo esta abordagem ser 

preferencialmente utilizada quando não há grande conhecimento da turma. 

Este modelo apresenta vantagens muito evidentes: maior controlo da turma e 

mais tempo de empenhamento motor nas tarefas propostas. Contudo, as 

desvantagens também existem: menor interação entre alunos, menor estímulo 

cognitivo e social e menor participação ativa dos alunos na aula. Penso que é 

possível e potencialmente rentável conjugar a utilização do MID com outros 

modelos de ensino. Esta mudança de estímulos poderá ser uma estratégia a 

utilizar, por forma a estimular os alunos para a UD. Recorri ao MID para a 

modalidade de andebol, com o objetivo de introduzir algumas regras de 

conduta no início do ano letivo que se iriam perpetuar até ao final do mesmo. 

Considero que este modelo tem uma utilidade muito prática neste sentido: por 

ser um modelo maioritariamente diretivo, a introdução de regras torna-se um 

processo mais acessível. Os resultados foram bastante positivos nesta UD: os 

alunos perceberam as regras que foram introduzidas e dessa forma o 

dinamismo entre exercícios foi bastante mais notável. 

“A utilização do MID permitiu-me, de uma forma bastante simples e 

direta, introduzir diversas regras durante o jogo e, sempre que 

necessário, pará-lo para explicar alguma situação específica.” (Reflexão 

Aula 4 - 25/09/2018) 
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5.1.3.2.2. Modelo de Educação Desportiva 

 
 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) tem como objetivo simular 

experiências desportivas concretas e reais. Para Siedentop e Tannehill (2000), 

o MED é um modelo curricular e de instrução que tem o propósito de 

proporcionar aos alunos experiências desportivas autênticas e ricas a nível 

educacional. 

Como o próprio nome induz, o MED atribui uma grande relevância à 

educação através do desporto. Mesquita e Graça (2009) defendem que o 

modelo contempla nos seus fundamentos os objetivos traçados para a EF, 

sendo eles a competência desportiva, a literacia desportiva e o 

desenvolvimento do entusiasmo do desporto. 

O MED surge, por vezes, como um modelo alternativo ao MID a nível 

estrutural, sendo o foco diferente nos dois modelos. Enquanto no MID a 

organização da abordagem educativa é toda centrada no professor, o MED 

defende uma atuação mais centrada nas necessidades do aluno. Ainda que o 

MED e o MID se distingam a nível concetual e estrutural, durante a utilização 

do MED, o MID está igualmente presente, ainda que com menos incidência. 

Siedentop (1991) considera que o MED detém seis características 

fundamentais: época desportiva, filiação, eventos culminantes, registo 

estatístico, competição formal e festividade. Mesquita e Graça (2011) referem 

que a duração ideal de uma UD com a utilização deste modelo de ensino deve 

ser de vinte aulas aproximadamente. 

Apliquei o MED em badminton e, de facto, não houve possibilidade de 

realizar uma UD com o número de aulas que os autores referem. A UD de 

Badminton teve onze aulas de 50 minutos (três aulas de 50 minutos e quatro 

aulas de 100 minutos). Claro que a existência de mais aulas possibilitaria outra 

dinâmica de trabalho, mas não considero que a duração das aulas tenha 

afetado a dinâmica do modelo. Este foi o modelo predominante aplicado 

durante a UD de badminton, tendo recorrido também em casos pontuais ao 
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MID, nomeadamente na explicação de exercícios quando os treinadores das 

equipas não estavam a conseguir explicar as tarefas. 

Foi fornecido a cada equipa uma Manual de Equipa (Figura 5), que foi 

entregue no final da primeira aula. O manual continha o propósito do mesmo, 

uma breve introdução histórica e explicação do MED, regras e regulamento da 

modalidade, conteúdos a abordar, localização dos treinos (por grupo), material 

disponível (por grupo), informações referentes à época desportiva, funções a 

desempenhar (treinador, capitão, preparador físico, jornalista/repórter, árbitro e 

estatístico), a UD da modalidade, boletins de jogo, calendário competitivo, 

organização do espaço e informações referentes ao evento culminante. No final 

do manual encontra-se o contrato de equipa, tendo o treinador de cada equipa 

tinha de assinar, consentindo os aspetos referidos, nomeadamente a 

responsabilidade pela preservação do material, definição das funções por 

elemento, cumprimento das tarefas com cooperação e espírito de entreajuda, 

promoção de um ambiente de fairplay, desenvolvimento de uma aprendizagem 

enriquecedora e promoção da diversão ao longo da época desportiva. 

 

 

Figura 5 – Capa do manual de equipa 

 
 

O funcionamento das aulas pressupunha que o treinador tivesse 

conhecimento dos objetivos propostos para as mesmas. Ao longo da época 

desportiva, foram enviados exercícios tipo, com a devida antecedência, via e- 

mail, para cada uma das aulas. Estes exercícios destinavam-se aos treinadores 

e preparadores físicos. No envio documental às equipas estava contido o 

objetivo do exercício, tempo de execução e palavras-chave. No primeiro envio 
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dos exercícios às equipas, não esperava que estas reagissem tão bem como, 

de facto, sucedeu. 

 

 
“Os seguintes exercícios prossupunham que os treinadores tivessem 

visto o material enviado e, sinceramente, fui apanhado de surpresa. 

Nunca descartei a possibilidade de os grupos não terem verificado os e- 

mails com os exercícios enviados atempadamente, mas isso não se 

verificou. Claramente houve um esforço por parte da maioria dos grupos 

para analisarem o material enviado e explorarem-no. Como é natural, 

surgiram bastantes dúvidas dentro dos grupos, nomeadamente a 

organização do exercício, o sistema de rotação, os critérios de êxito, 

entre outros. Não obstante, eu não esperava um trabalho perfeito dos 

alunos. Nada disso. Eles não estão minimamente habituados a trabalhar 

neste registo. Olhando em retrospetiva, apliquei este modelo de ensino 

no mestrado e foi preciso muitíssimo trabalho e empenho para colmatar 

as falhas que iam surgindo. Por todos estes motivos, optei por escolher 

um exercício de fácil compreensão e cuja organização não fosse 

demasiadamente complexa. Nesse sentido, a aplicação deste foi 

maioritariamente bem-sucedida.” (Reflexão Aula 50 – 05/02/2019) 

No decorrer da UD, surgiram algumas dúvidas em exercícios mais 

complexos. Após verificar que os grupos não estavam a conseguir executar o 

exercício, foi necessário, pontualmente, recorrer à demonstração do mesmo. 

“Após a demonstração deste exercício, os grupos foram para os seus 

campos e notou-se uma clara melhoria na dinâmica do exercício, assim 

como uma compreensão geral do mesmo. O processo de comunicação  

é algo complexo. E, por vezes, pensamos que estamos a ser claros e 

que os alunos estão concentrados no que estamos a dizer e tal não se 

verifica. Nessas situações, o melhor é parar e recomeçar. Por outro lado, 

a célebre frase “uma imagem vale mais do que mil palavras” é, de facto, 

verdadeira e uma demonstração ajuda muito a transmissão dos 

conteúdos, bem como da organização metodológica que se pretende 

implementar.” (Reflexão Aula 53 – 12/02/2019) 
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Ao longo da UD, decidi incentivar os grupos a realizarem permutas nos 

papéis atribuídos, ainda que a literatura não defenda vincadamente este 

aspeto. O objetivo subjacente a esta ideia era proporcionar um maior 

conhecimento dos papéis e, consequentemente, do fenómeno desportivo. 

“Durante a unidade didática, houve um reforço a nível da 

consciencialização para a realização das diversas tarefas por grupo e 

permuta de tarefas dentro dos elementos do grupo. Ou seja, por um 

lado, os grupos foram estimulados a realizarem os diversos papéis, por 

forma a haver um tempo de empenhamento na tarefa maior para todos 

os alunos. Simultaneamente, foi também reforçada a importância de 

permuta de papéis atribuídos. Inicialmente foi definido um (ou dois, 

dependendo do número de alunos por grupo) papel por aluno. Esse 

aluno deveria ficar responsável pela realização plena das tarefas que 

esse papel assumia. Contudo, e por achar que desta forma seria mais 

rico para todos, foi proposto um sistema de rotatividade de funções, 

permitindo, desta forma, que os alunos vivenciassem, desta maneira, um 

maior número de papéis. Assim, todos os alunos perceberiam as 

diferentes funções e, deste modo, o seu conhecimento relativo ao 

badminton seria maior.” (Reflexão Aula 67 e 68 – 28/3/2019) 

 

 
A utilização do MED revelou-se extremamente positiva, dado que os 

alunos tiveram a possibilidade de vivenciar uma abordagem do ensino distinta 

daquela a que estavam habituados. 

“O MED, modelo de ensino onde o foco é, por excelência, o aluno, é um 

exemplo claro disso. O foco do professor descentraliza-se e, desta 

maneira, os alunos têm uma responsabilidade acrescida. O processo de 

aprendizagem, ainda que guiado pelo professor, está fortemente 

vinculado aos papéis atribuídos às equipas. No caso concreto desta 

turma, a aplicação do MED passou pela distribuição de vários papéis por 

grupos, contribuindo para uma abrangente e enriquecedora metodologia 

de trabalho.” (Reflexão Aula 67 e 68 – 28/3/2019) 
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Foi possível, através da utilização do MED, criar dinâmicas e 

desenvolver rotinas de trabalho muito positivas, nomeadamente no 

cumprimento de funções individuais, desenvolvimento do espírito de 

equipa, perceção das dificuldades grupais, e desenvolvimento de 

estratégias para as colmatar e apuramento do espírito competitivo. 

 

 
5.1.3.2.3. “Trabalho em Projeto” 

 

 
Nas modalidades de ginástica acrobática, atletismo e dança foi aplicada 

uma estratégia de ensino em Projeto. Esta modalidade pedagógica baseia-se 

no trabalho progressivo, com o intuito da realização de um momento final. Em 

ginástica acrobática e dança este trabalho culminou na realização de uma 

coreografia, enquanto em atletismo a UD foi finalizada com um “Meeting”. 

Tanto em ginástica acrobática como em dança, o enfoque do processo 

foi exclusivamente o aluno, enquanto em atletismo houve uma dualidade de 

modelos aplicados, tendo sido numa primeira fase utilizado o MID. 

Na Figura 9 é possível visualizar um excerto do documento fornecido 

aos grupos, em ginástica acrobática. Foi, desde o início da UD, esclarecido que 

o tema coreográfico seriam os Direitos Humanos e foram dispostos diversos 

cartoons (figura 10), cada um traduzindo uma mensagem diferente. O trabalho 

realizado através da exploração temática revelou-se bastante rico, não só 

porque estimulou a criatividade dos alunos, como também consciencializou os 

grupos para os Direitos Humanos. 
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Figura 6 – Trabalho em Projeto: Ginástica Acrobática 

 

 
Figura 7 – Cartoons referentes aos Direitos Humanos 

 

 
O trabalho em grupo acarreta tantas vantagens como algumas 

desvantagens. A grande vantagem deste método é a capacidade de trabalho 

autónomo que os grupos realizam. Cada grupo estabelece, deste modo, a sua 

velocidade de trabalho, tendo em conta os objetivos propostos. Para além 

disto, outra característica inerente ao trabalho em grupo é a própria promoção 
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do trabalho e reflexão em grupo. Os grupos, tendo em conta a densidade das 

tarefas propostas, necessitarão de encontrar dinâmicas de trabalho e procurar 

reflexões ajustadas ao trabalho desenvolvido. Durante a escolha dos cartoons 

e já quando os grupos estavam a realizar as coreografias, fui diversas vezes 

interrogado sobre a estrutura do trabalho e interpretações sobre o cartoon 

escolhido. Sinto que o meu papel aqui foi de consultor, ou seja, facilitador das 

dinâmicas impostas, em vez de fornecer respostas mais diretas. Em algumas 

situações, quando vi que os grupos estavam a afastar-se do que era pedido, 

procurei redirecioná-los para o foco central do trabalho, questionando-os nesse 

sentido. 

Uma questão que coloquei diversas vezes durante a utilização desta 

metodologia foi: “O que é que os alunos estão verdadeiramente a aprender?”. 

Neste modelo de ensino, pelas suas características, a aprendizagem não é tão 

notória como, por exemplo, no modelo de instrução direta. Contudo, para além 

dos conteúdos propostos para cada UD, os alunos foram expostos a um 

ambiente de trabalho muito mais autónomo, no qual o professor serviu, 

fundamentalmente, de facilitador. Para além disto, os grupos reforçaram 

competências sociais como a comunicação, a troca de ideias, o espírito crítico, 

a autonomia e a capacidade de tomar decisões. 

 

 
5.1.3.2.4. Construção de Materiais de Ensino 

 

 
Ao longo do ano letivo, e por razões referentes às especificidades das 

diversas UD’s, surgiu a possibilidade, em conjunto com o núcleo de estágio e 

professora cooperante, de construir materiais didáticos. 

Creio que esta é uma forma inovadora de abordar a docência. A 

construção dos materiais, por um lado, permite que se suprima alguma lacuna 

na falta de material na escola e, por outro, suscita maior interesse dos alunos 

para as tarefas propostas. 

Nas figuras 8, 9 e 10 é possível visualizar alguns materiais construídos 

no ano de estágio. A figura 5 mostra um marcador de resultados, que foi 

utilizado em Badminton. A figura 9 demonstra algumas páginas do manual de 



72  

equipa, que foi utilizado na abordagem ao MED, em Badminton também. Por 

fim, a figura 10 apresenta um boletim de jogo, utilizado em badminton, cujo 

preenchimento da ficha era da responsabilidade do estatístico (papel atribuído 

no MED). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 – Marcadores de Resultados 

 

Figura 9 – Excertos do Manual de Equipa 
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Figura 10 – Boletim de Jogo 

 

 
A construção de materiais constituiu um fator que fomentou a dinâmica 

das aulas, visto que os materiais, só por si, interessavam os alunos os quais, 

deste modo, ficaram mais integrados nas tarefas propostas. Este tópico foi 

discutido em núcleo de estágio e, de facto, constatámos que existe uma 

panóplia de vantagens, no que diz respeito a construção de materiais: 

• aumento do número de recursos disponíveis para utilizarmos em 

contexto de aula; 

• criação dos materiais que permite uma abordagem diferente dos 

conteúdos, levando os alunos a estarem mais motivados para as tarefas; 

• estímulos diferentes para o professor, permitindo que este desenvolva 

novas metodologias de trabalho. 

 

 
As vantagens referidas nos tópicos mencionados foram todas 

experienciadas na UD de badminton. De facto, através da utilização do MED, 

surgiram diversos desafios ao longo do processo. Rapidamente percebi que a 

abordagem deste modelo de ensino seria muito mais rica se construísse alguns 

materiais, nomeadamente fichas de jogo e manuais de equipa, por forma a 

proporcionar uma experiência mais abrangente aos alunos. A utilização do 

MED e consequente construção de materiais constituiu um tópico de interesse 

por parte da turma, visto que os alunos se sentiram mais motivados para a 

prática face a estes estímulos inovadores. Esta foi, definitivamente, uma 

estratégia motivacional muito forte. Um outro aspeto que considero talvez o 
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mais importante na minha evolução enquanto professor tem que ver com o 

desenvolvimento de novas metodologias de trabalho. A construção de  

materiais estimula o professor no sentido de inovar as suas práticas de ensino, 

visto que a utilização de materiais diferentes não é algo feito de forma 

recorrente. Este último aspeto foi especialmente relevante para mim, pelo que 

será uma prática a repetir futuramente. 

 

 
5.1.3.3. Avaliação 

 

 
A avaliação é um processo importante na docência. Abrantes (2002) 

refere que a avaliação é uma questão complexa e em permanente discussão. 

O mesmo autor acrescenta que a avaliação é um elemento integrante e 

regulador das práticas pedagógicas, tendo a função de certificação das 

aprendizagens realizadas, pois quando analisamos todo o processo de ensino- 

aprendizagem, não é possível descartar este elemento que é colocado como 

elemento basilar da educação. 

Para Scriven (1976), a avaliação pode ser interpretada como apreciação 

ou constatação do valor do ensino. O autor considera que, além dos resultados 

obtidos, é muito importante analisar o processo de desenvolvimento dos 

alunos. Desta forma, a avaliação é uma componente do processo ensino- 

aprendizagem multifacetada, e as suas formas de expressão são várias. Rink 

(1993) concorda com esta última afirmação, referindo que a avaliação tenderá 

a assumir formatos diferentes tendo em conta a finalidade da informação a 

recolher, assim como a tipologia de informação pretendida. 

 

 
5.1.3.3.1. Avaliação Diagnóstica 

 

 
A Avaliação Diagnóstica (AD) consiste numa ponderação do panorama 

do desenvolvimento dos alunos. O seu propósito relaciona-se com a recolha de 

informações que permitam percecionar o nível em que se encontram os alunos. 

Gonçalves et al. (2010) apontam que o objetivo da UD não consiste em 

formular um juízo, mas recolher informação, de forma a estabelecer prioridades 
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e ajustar o planeamento ao seu desenvolvimento. Assim sendo, a AD 

apresenta uma importância fulcral como ponto de partida para o 

estabelecimento de metas a cumprir. Os mesmos autores acrescentam ainda 

que a utilização deste tipo de avaliação permite melhorar os processos 

pedagógicos, nomeadamente a planificação, metodologias de trabalho e 

estratégias a utilizar, assim como identificar problemas reais dos alunos 

aquando da sua realização. 

Pelos motivos mencionados, este tipo de avaliação foi realizado nas 

primeiras aulas das UD’s. 

“(…) a primeira aula destina-se à avaliação diagnóstica, tendo esta o 

objetivo de recolher informações relativas ao aproveitamento técnico- 

tático dos alunos, assim como outras informações adicionais, como a 

capacidade aeróbia, coordenação motora, espírito de entreajuda e 

fairplay.” (excerto da justificação da Unidade Didática de Andebol)” 

A Figura 11 representa o primeiro documento realizado para realizar uma 

avaliação diagnóstica, neste caso, de andebol. 

Figura 11 – Avaliação Diagnóstica de Andebol 

 
 

Durante a produção desta grelha acima explicitada, sugiram diversas 

dúvidas referentes à sua conceção. A primeira questão que se colocou foi 
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relativa aos critérios/conteúdos a avaliar. Posteriormente, outra questão que se 

colocou cingiu-se à tipologia de exercícios a utilizar. Estas questões foram 

devidamente debatidas com o núcleo de estágio e com a professora 

cooperante. 

“Esta grelha visa avaliar aspetos técnico-táticos referentes ao nível 

introdutório de andebol. Esta deve ser completada com valores de 1 a 3: 

1 significa que não realiza, 2 significa que realiza com alguma frequência 

e 3 realiza com frequência/eficientemente.” (Reflexão Aula 2 e 3 - 

20/09/2018) 

Um aspeto que suscitou algumas dificuldades numa fase inicial foi o 

cumprimento e preenchimento da grelha de avaliação diagnóstica. Pensei que 

esta tarefa fosse relativamente intuitiva e de fácil realização. Não obstante, por 

não conhecer os alunos da turma, revelou-se bastante mais complexa do que o 

esperado. Para além desta adversidade inesperada, surgiu outra problemática 

não antecipada: a dificuldade em discriminar os diferentes parâmetros 

avaliativos. Ainda que estes últimos estivessem devidamente especificados, a 

grande panóplia de parâmetros atrasou o processo avaliativo, já que foi 

necessária uma revisão e leitura dos mesmos, durante a AD. Estes dois fatores 

foram cruciais para perceber que era necessário, em situações futuras, agilizar 

o processo de AD. Por um lado, a questão de não conhecer os alunos da turma 

obviamente não se colocaria, pois ela só se manifestou na primeira AD 

realizada. Por outro, houve uma modificação no processo de conceção das 

grelhas avaliativas, por forma a facilitar o seu preenchimento. As principais 

mudanças na conceção deste documento referem a diminuição dos conteúdos 

a avaliar e diminuição dos critérios de avaliação. 

 

 
“Foi necessário reajustar a grelha de avaliação diagnóstica de Andebol. 

A grelha abrangia um elevado número de conteúdos avaliativos e muitos 

critérios de avaliação. Assim, a nova grelha compreende 3 domínios: 

ataque à defesa individual, através do passe e vai, adequação do gesto 

técnico ao contexto e ocupação racional do espaço de jogo; a defesa 

individual e a identificação das regras básicas de jogo.” (Reflexão Aula 4 

– 25/09/2018) 
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“Como a turma é nova para mim, mesmo com a ajuda da  numeração 

dos colete foi bastante difícil lembrar-me dos nomes dos alunos. Este foi 

um fator que atrasou todo o processo de avaliação diagnóstica. Mas este 

não foi o mais sério. O que verdadeiramente condicionou a avaliação 

diagnóstica foi, na minha ótica, a dificuldade de discriminar cada 

parâmetro da grelha avaliativa e estipular para cada parâmetro um valor. 

Para não ser injusto, demorei algum tempo a analisar cada aluno de 

forma a ser eticamente o mais correto possível.” (Reflexão Aula 2 e 3 - 

20/09/2018) 

 
 
 

5.1.3.3.2. Avaliação Formativa 

 

 
A Avaliação Formativa (AF) é um processo contínuo e gradual, 

permitindo ao professor verificar as dificuldades do aluno ao longo de um 

período de tempo. Mesquita (2013) avança com a ideia de que a AF é uma 

operação realizada de forma continuada, por forma a aferirem-se os objetivos 

do processo pela comparação entre as metas fixadas e as alcançadas. Este 

processo avaliativo permitiu, ao longo do ano letivo, retificar, de um modo 

relativamente regular, os objetivos propostos para cada UD e para cada aula. 

Esta dinâmica foi sobretudo imposta pelas necessidades dos alunos. A 

constante adaptação possibilita potenciar as oportunidades de aprendizagem 

durante as aulas, o que, por sua vez, se manifestou numa melhor 

rentabilização do processo de ensino-aprendizagem. 

A AF permitiu-me regular, de um modo mais eficaz, o processo de 

ensino-aprendizagem. Através deste, foi possível identificar dificuldades 

individuais e criar estratégias para tentar ultrapassá-las. 

Gonçalves et al. (2010) referem que o intuito principal da AF é 

reconhecer onde e em que parâmetros o aluno sente dificuldade. 

Posteriormente, será necessário informá-lo. Deste modo, os autores defendem 

a ideia de que a AF é um processo bidirecional, no qual ambos os agentes do 

ensino (professor e aluno) têm um papel primordial. A AF não tem uma 
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expressão física, ao contrário da AD e da AS, pelo que a sua existência 

consiste numa dualidade de esforços entre os agentes de ensino acima 

mencionados, de maneira a potenciar novos objetivos no processo de ensino- 

aprendizagem. 

Ainda que, como foi referido no parágrafo anterior, a AF não tenha uma 

expressão material, as reflexões das aulas contribuíram para analisar, de um 

modo mais concreto, esta expressão avaliativa. Através das reflexões foi 

possível identificar algumas problemáticas existentes, no que respeita às 

dificuldades dos alunos e aos constrangimentos da própria aula. Bento (2003) 

afirma que a reflexão posterior sobre a aula constitui a base para um 

reajustamento da planificação sobre as seguintes aulas. 

A AF foi fulcral para que houvesse um acompanhamento contínuo do 

trabalho desenvolvido pelos alunos, facilitando, posteriormente, a avaliação 

sumativa. Estanqueiro (2010) refere que o processo de ensino não se pode 

circunscrever ao processo avaliativo. Ou seja, toda a dimensão da 

aprendizagem é uma dimensão de cariz formativo, que vai para além da 

avaliação. 

 
 
 

5.1.3.3.3. Avaliação Sumativa 

 

 
Bento (2003) considera que a Avaliação Sumativa (AS) é um juízo global 

sobre o desenvolvimento das capacidades, apetências, conhecimentos e 

atitudes dos alunos. É através deste tipo de avaliação que se classificam os 

alunos, através da análise dos objetivos atingidos e objetivos propostos. 

Rosado e Silva (2010) defendem que esta avaliação sintetiza a informação 

disponível e procede a um balanço sobre os resultados no fim de uma etapa de 

ensino, nomeadamente no final de cada período ou de cada ano. Assim, a AS  

é usualmente realizada no término das UD’s, para se verificar o cumprimento 

dos objetivos propostos. Em todas as UD’s estabelecidas ao longo do ano 

letivo, a AS ocorreu sempre na última aula. Este tipo de avaliação materializou- 

se numa grelha de avaliação sumativa, que contemplava os critérios contidos 
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na grelha da AD, havendo, por vezes, o ajuste de alguns conteúdos, tendo em 

conta a evolução da turma durante o desenrolar da UD. 

“Após ter percebido que a grelha usada na avaliação diagnóstica seria 

muito difícil de completar, já que os parâmetros avaliativos eram 

demasiadamente complexos, reformulei a grelha de AS no que se refere 

ao jogo formal 5x5, por forma a ser um objeto de trabalho mais fácil e 

intuitivo de utilizar.” (Reflexão Aula 22 e 23 – 15/11/2018)” 

 

 
Durante o ano, houve momentos em que foi necessário conjugar a 

realização da avaliação com a realização de outras atividades. Foi, 

manifestamente, um problema lidar com ambas as situações simultaneamente. 

 

 
“A maior dificuldade sentida durante a aula foi conjugar a avaliação dos 

alunos e supervisionar os grupos que não estavam a ser avaliados. 

Contudo, não há, nada verdade, uma solução óbvia para este 

“problema”. A responsabilização individual do aluno para uma tarefa é 

algo perfeitamente exequível e esta dinâmica em que o professor está 

menos presente também deve ser estimulada. Os alunos têm, cada vez 

mais, de ser capazes de realizar as tarefas autonomamente, sem a 

necessidade de haver uma supervisão constante. Será, sem dúvida, um 

aspeto a trabalhar ao longo deste e do próximo período.” (Reflexão Aula 

63 – 19/3/2019) 

 

 
O ato de avaliar, embora seja muitíssimo importante, é uma tarefa árdua 

e geradora de controvérsia. Bento (2003) concorda com esta ideia, referindo 

que avaliar o ensino constitui um “incómodo necessário” (p.178). A premissa de 

que avaliar é um processo por vezes desconfortável é, na minha ótica, 

acertada. Durante os momentos de avaliação sumativa, coloquei diversas 

questões, de ordem ética e moral. Por um lado, convém que haja uniformidade 

no processo avaliativo, mas, por outro lado, é necessário atentar à 

individualidade do aluno e estabelecer objetivos individuais. Estas questões 

suscitaram muitas dúvidas ao longo de todo o ano e, após ter passado pela 
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experiência de avaliar, continuo com algumas reticências dificuldades. 

Decididamente, avaliar é muito complexo. 

A estruturação do nosso sistema de ensino, em última instância, 

pretende classificar, ordenar alunos por atribuições numéricas. Rosado e Silva 

(2010) referem que a classificação é a atribuição de um mérito relativo aos 

alunos, permitindo, dessa forma, promovê-los no sistema social e escolar. Esta 

lógica permite, segundo os autores, ordená-los segundo níveis  de 

competência. A classificação é um meio “simples, rápido e expedito” (p.9) 

relativamente à aprendizagem dos alunos. Evidentemente que se coloca uma 

questão filosófica: Será justo traduzir todo o PROCESSO de aprendizagem de 

um aluno numa classificação numérica? 

Ainda que concorde que, de facto, a aprendizagem do aluno não deverá 

ser rotulada através de um número, percebo as vantagens administrativas e 

burocráticas que essa estratégias de avaliação acarreta. Contudo, creio que 

estaremos a retirar protagonismo e essência a todo o processo desenvolvido. 

Na minha ótica, utopicamente, não deveriam ser atribuídas avaliações 

numéricas. Acreditando que seria mais sensato, a minha hipótese seria ordenar 

o processo de desenvolvimento dos alunos por patamares de sucesso, tendo 

estes um caráter transversal, valorizando o seu progresso. 

 
 

 
5.1.3.3.3. Autoavaliação 

 

 
A Autoavaliação (AV) consiste na apreciação que o aluno realiza 

relativamente ao próprio trabalho desenvolvido. Rosado e Colaço (2002) 

advogam que o discente deve possuir espírito crítico relativamente ao seu 

trabalho, a fim de a encontrar formas para superar as dificuldades e identificar 

os pontos positivos. Deste modo, a AV assume um papel importante na 

consciencialização do trabalho desenvolvido ao longo do período/ciclo de 

ensino. 

Gonçalves et al. (2010) referem que os professores devem partilhar a 

responsabilidade da pela avaliação, devendo a ação do professor suceder a 
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autoavaliação do aluno. Assim sendo, percebe-se que a avaliação é um 

processo integrado, em que ambos os agentes do ensino têm um papel 

importante nesta etapa do ensino. 

Face a esta realidade, procedi à realização da AV nas UD’s de ginástica 

acrobática e dança. Na UD de ginástica acrobática, os alunos realizaram a AV 

em todas as aulas, procedendo-se, assim, à monitorização do trabalho 

desenvolvido. A figura 12 apresenta o documento utilizado para a AV de 

ginástica acrobática. Os critérios utilizados estão descritos a seguir. 

Figura 12 – Autoavaliação de Ginástica Acrobática 
 

Na figura, é possível visualizar o documento utilizado durante a 

autoavaliação de ginástica acrobática, onde os alunos tinham de qualificar (de 

Não Satisfaz a Muito Bom) a coreografia realizada relativamente às figuras 

individuais, figura de grupo, postura individual, ritmo e dinâmica de grupo. 

Desta forma, após a realização do momento coreográfico, os grupos 

procederam à realização da autoavaliação, tendo em conta os parâmetros 

mencionados. Este momento de autoavaliação revelou-se extremamente 

enriquecedor, visto que, sendo no momento posterior à execução coreográfica 

os alunos estão bastante cientes do trabalho realizado e, por consequência, 

poderão realizar uma autoavaliação mais consciente do trabalho realizado. 

Posteriormente, foi pedido aos grupos para realizar um balanço final do projeto 

realizado (Figura 13). 



82  

 
 

Figura 13 – Balanço Final de Ginástica Acrobática 

 
 

Através deste conjunto de perguntas, foi possível questionar os alunos 

sobre algumas questões do projeto realizado e outras igualmente relevantes, 

nomeadamente as relações interpessoais estabelecidas. Na Figura 14 estão as 

respostas de um grupo sobre o balanço final. 

Figura 14 – Respostas de um grupo sobre Balanço Final 
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Através do conjunto de perguntas propostas na figura 14, é possível 

inferir que este projeto contribuiu para que os alunos aumentassem o seu 

conhecimento relativamente aos Direitos Humanos. Relativamente ao trabalho 

desenvolvido, o grupo refere que a importância do cumprimento das tarefas, 

sendo que esse foi um fator que não esteve presente desde o início. Por fim, o 

grupo salienta que o trabalho desenvolvido foi “bom”. 

Em suma, considero relevante referir que a AV foi muito pertinente para 

os alunos percecionarem não só o trabalho desenvolvido ao longo das etapas 

de ensino, mas também serviu de ferramenta para os grupos identificarem, de 

um modo ponderado e refletido, as fragilidades e potencialidades do trabalho 

apresentado. A AV ao longo das aulas é uma estratégia muito prática para os 

alunos, visto que estes, desta forma, materializam o trabalho desenvolvido até 

ao momento e averiguam as dinâmicas de trabalho e relações interpessoais. 

 

 
5.1.3.3.4. Heteroavaliação 

 

 
A Heteroavaliação (HV) traduz a apreciação que um aluno realiza sobre 

o trabalho de outro. Este tipo de avaliação estimula a capacidade de análise e 

observação, assim como a aprendizagem de conteúdos destes agentes do 

ensino. 

Visto que os alunos não são amiúde estimulados por este tipo de 

avaliação, esta tarefa pode trazer algumas dificuldades em fases iniciais. 

Apesar disso, vejo diversas vantagens na sua utilização, como o estímulo para 

uma tarefa bastante marcadamente diferente, com a necessidade de organizar 

ideias, a capacidade de observação relativamente ao trabalho de outrem e o 

desenvolvimento do espírito crítico. 
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Em atletismo, foi a estratégia de avaliação utilizada está patente na 

figura 15. 

 
 

Figura 15 – Heteroavaliação de Atletismo 

 
 

Na UD de atletismo, surgiu a possibilidade de realizar um momento de 

heteroavaliação, que antecedeu o Meeting da modalidade (durante o estágio 

apercebi-me de que é mais fácil recorrer a este modelo de avaliação quando a 

UD é relativamente extensa). O trabalho de atletismo foi realizado por grupos, 

tendo que cada grupo ocupado uma estação (as estações podem ser 

visualizadas na figura 15 na coluna “prova”. Em cada grupo, enquanto um 

elemento estava a realizar uma das provas, os restantes faziam uma 

apreciação técnica, colocando um “X” no “smile” mais adequado. 

A HV foi um momento importante no processo de ensino-aprendizagem, 

porque permitiu que os alunos refletissem sobre o trabalho dos colegas, algo 

que não estão habituados a fazer. As possibilidades de aplicação deste tipo de 

tarefas promovem desafios diferenciados e estimulantes para os alunos. Para 

além de avaliarem o próprio trabalho, é importante que sejam capazes de 

direcionar o olhar para o trabalho de outrem. 
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5.1.3.4. 2.º Ano – Uma aventura gratificante: o 2º ano 

 

 
Quando tinha conhecimento de que iria lecionar aulas ao 1.º ciclo, não 

soube imediatamente como reagir à novidade. Por um lado, agradou-me a ideia 

de interagir com uma faixa etária completamente diferente da minha turma 

residente (10.º ano). Considero que é sempre positivo haver um amplo  

espectro de experiências a vivenciar, especialmente num ano tão marcante 

como o ano de estágio. Por outro, confesso que senti algum receio, bastante 

mais acentuado do que em relação à minha turma residente. Confesso que 

esta manifestação não foi esperada e, por conseguinte, causou-me alguma 

inquietação inicial. 

 

 
“Confesso que estava algo nervoso, porque não sabia o que me 

esperava. Acho que isto é algo natural. O medo do desconhecido é um 

processo normal no ser humano e é uma forma de nos protegermos de 

situações que não reconhecemos ou identificamos. Mesmo sabendo que 

são apenas rapazes e raparigas de 6 e 7 anos, não sabia exatamente o 

que me esperava.” (Balanço Inicial – 10/01/2019) 

 

 
A possibilidade de lecionar ao 2.º ano foi discutida com o núcleo de 

estágio e a professora cooperante, tendo esta demonstrado uma clara vontade 

em vivenciarmos uma experiência diferente no ensino. Deste modo, ficou 

acordado que o período de atuação neste nível de ensino começava no início 

do 2.º período e perdurava até ao final do ano letivo. 

Um aspeto que considero relevante referir foi que, ao invés do que 

ocorreu com os meus colegas do núcleo de estágio, fiquei responsável por 

duas turmas do 2.º ano. A carga horária era semelhante caso tivesse só uma 

turma, porque as aulas de EF das turmas sobrepunham-se. Assim, a lógica de 

trabalho discutida passou pela minha atuação semanal alternada entre cada 

turma: desta maneira, dei aulas à mesma turma de duas em duas semanas. A 

possibilidade de lecionar em duas turmas diferentes trouxe-me, evidentemente, 
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muitos benefícios, nomeadamente ao nível da bagagem de experiências 

vivenciadas. Estou certo de que, caso não tivesse tido a oportunidade de 

trabalho com duas turmas, não teria tido a mesma quantidade de estímulos por 

parte dos alunos. 

É importante referir que as duas turmas eram muito distintas uma da 

outra. Um dos poucos fatores que as aproximava era o facto de ambas serem 

bastante numerosas (uma com vinte e seis e outra com vinte e sete alunos). À 

parte desta característica, as turmas eram, de facto, muito diferentes. Numa 

das turmas (turma A), os alunos eram muito trabalhadores, empenhados nas 

tarefas propostas, tinham, na sua maioria, boa capacidade para ouvir o 

professor e, embora fossem ligeiramente irrequietos, mantinham uma postura 

“estável” em contexto de aula. Na outra turma, o paradigma era diferente. A 

turma B desconcentrava-se muito facilmente, não se mostrava tão empenhada 

nas tarefas propostas, era muito irrequieta e, por vezes, alguns alunos 

perturbavam o decorrer da aula. 

A possibilidade de lidar com duas realidades tão distintas permitiu-me 

construir estratégias de ensino diferentes para as duas turmas. Na turma B 

houve uma constante necessidade de estabelecer novas regras para que o 

impacto dos alunos mais irrequietos fosse reduzido. Essa foi uma das 

estratégias continuamente implementadas, com resultados evidentes apenas 

no final do ano. No fim do terceiro período, notou-se uma mudança notória na 

forma de estar da turma, já que os alunos revelavam a capacidade de respeitar 

e de saber ouvir. Na turma A, pelas condições favoráveis anteriormente 

mencionadas, houve possibilidade de realizar um trabalho mais robusto e 

aprofundado, porquanto os alunos eram bem-comportados. 

O trabalho desenvolvido com as turmas, embora a velocidades de 

trabalho diferentes, procurou uma estimulação abrangente dos alunos. Havia 

dois espaços passíveis de serem utilizados: um era um ginásio interior e outro 

correspondia a um espaço exterior, mais amplo. Pretendi focar, em prol do 

desenvolvimento completo da criança, o estímulo da consciência e domínio 

corporal, a promoção de um estilo de vida saudável através da prática de 

exercício físico, a exploração livre do espaço, dos movimentos e materiais, a 

mobilização corporal, através da coordenação e precisão, o controlo voluntário 
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do movimento, a relação do corpo com os objetos e espaços envolventes e o 

estímulo de relações sociais em situações de jogo, nomeadamente jogar com 

os colegas, assim como realizar tarefas simples, de fácil compreensão (por 

exemplo jogos de precisão ou jogos tradicionais). A introdução de regras de 

fácil compreensão foi um aspeto considerado, com vista à promoção da 

capacidade cognitiva do aluno. É importante, nesta fase crucial do 

desenvolvimento da criança, estimular os movimentos que implicam 

deslocamentos e equilíbrios, nomeadamente trepar, correr, saltitar, deslizar, 

saltar sobre pequenos obstáculos e rastejar pelo que houve um trabalho 

desenvolvido neste sentido. É igualmente relevante que a criança comece a 

controlar movimentos de perícia manual e podal e manipulação, 

nomeadamente lançar uma bola, driblar, agarrar um objeto e pontapear. 

Procurei realizar um trabalho de manipulação de objetos, 

nomeadamente lançamento de bola para um alvo fixo, receção da bola com 

ambas as mãos, driblar a bola com ambas as mãos, lançar a bola para cima e 

apanhá-la de seguida, pontapear a bola para um alvo e realizar sustentação de 

toques com um balão. Relativamente aos deslocamentos e equilíbrios, 

pressupõem que as crianças realizem ações motoras básicas de 

deslocamento, no solo e em aparelhos. Os jogos propostos focaram algumas 

habilidades motoras essenciais, como rematar, saltar ou rastejar, pelo que 

jogos de fácil compreensão como o mata ou corrida de estafetas podem 

enriquecer o trabalho nestas idades. 

Numa nota final, refiro que trabalhar com o 2.º ano foi uma experiência 

muitíssimo enriquecedora e permitiu-me ter maior conhecimento desta 

realidade. Nesta faixa etária, os alunos são muito genuínos e puros. Foi um 

prazer poder ter tido a oportunidade de trabalhar com eles. 

“Um aspeto que me sensibilizou foi o facto de vários alunos me virem abraçar 

no final da aula, dizendo que adoraram a aula e esperava repetir brevemente. 

O impacto que um professor tem na vida de crianças de 6 e 7 anos é imenso. E 

isso muitas vezes passa-nos ao lado. Nós não conhecemos o contexto familiar 

e a vida das crianças com que lidamos e, por vezes, um simples exercício que 

os estimule já os faz ganhar o dia. Eles ficam verdadeiramente felizes. 
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Trabalhar com estas idades vai ser genuinamente gratificante.” (Balanço Inicial 

– 10.01.2019) 

 
 

5.1.3.5. Turmas Partilhadas: 6.º e 9.º anos de escolaridade 

 

 
Para além de ter a oportunidade de lecionar ao 1.º ciclo, surgiu a 

possibilidade de trabalhar com outros anos. Pude, adicionalmente, lecionar 

uma UD no 2.º e 3.º ciclos de ensino. 

Relativamente ao 2.º ciclo de ensino, trabalhei com uma turma do 6.º 

ano, numa escola do agrupamento, à semelhança dos restantes colegas do 

núcleo de estágio. Foi uma oportunidade interessante termos tido a 

oportunidade de trabalhar com a mesma turma, pois possibilitou uma interação 

muito rica de experiências e vivências. Eu fui o último a trabalhar com a turma, 

pelo que, ainda que a experiência fosse nova, havia alguns fatores com os 

quais eu já estava familiarizado, nomeadamente rotinas de trabalho impostas 

pelos meus colegas. 

Sobre o 3.º ciclo de ensino, lecionei aulas a uma turma do 9.º ano. Ao 

contrário do que foi descrito no parágrafo anterior, somente eu trabalhei com 

esta turma, pelo que não estava tão familiarizado com as rotinas de trabalho 

dos alunos e, por conseguinte, foi uma experiência diferente da do 2.º ciclo de 

ensino. 

O trabalho desenvolvido com o 6.º ano foi bastante rico. A modalidade 

abordada foi o andebol e, embora a UD fosse muitíssimo curta, foi possível 

realizar um trabalho relativamente sólido. Após um breve questionamento, 

percebi que a maioria dos alunos já tinha tido algum contacto com a 

modalidade. Depois de ter falado com a professora da turma, esta referiu que 

poderia lecionar a modalidade em dois espaços diferentes, sendo preferível o 

espaço exterior, visto que este era mais amplo e, numa altura de grande calor, 

seria mais agradável para os alunos terem aula. Contudo, não foi possível 

lecionar a UD no espaço referido, visto que estavam a decorrer provas de 

aferição e este tinha sido requisitado. Deste modo, o único espaço viável para 

lecionar andebol foi o ginásio, que era atípico, dadas as suas dimensões: era 
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muito estreito, mas comprido. Todas as aulas de andebol foram lecionadas no 

ginásio. Após uma abordagem inicial à modalidade, apercebi-me de que um 

aspeto caracterizante da turma era a falta de cumprimento de regras. Esta 

questão foi percecionada nos primeiros minutos da primeira aula. Foi realmente 

problemático. A explicação dos objetivos da aula e de algumas questões 

relevantes para o funcionamento da mesma foi constantemente perturbada por 

diversos alunos. Havia um grupo, relativamente grande, que não permitiu que 

eu emitisse uma instrução simples. Ainda que os meus colegas me tivessem 

alterado para este aspeto, nunca pensei que esta questão fosse tão grave. Não 

obstante, este aspeto foi-se dissipando ao longo da UD, e no final desta a 

turma já demonstrava uma atitude completamente diferente. 

A turma apresentava alguma heterogeneidade a nível motor. Havia um 

grupo de alunos que apresentava uma boa literacia motora e, por conseguinte, 

percebia com relativa facilidade os fundamentos do jogo. No outro grupo de 

alunos, a situação era diferente, pois não tinham tanta facilidade, quer técnica, 

quer tática, pelo que foi necessário um reforço constante e correção de aspetos 

referentes à modalidade. 

Tentei, de uma forma relativamente regular, proporcionar aprendizagens 

enriquecedoras para todos os alunos, tentando envolver os que não se sentiam 

tão confortáveis com a modalidade nas tarefas propostas. 

Relativamente à lecionação no 9.º ano, considero que esta foi uma 

experiência muito enriquecedora do ponto de vista pessoal. Nesta turma 

abordei o “Ultimate Frisbee” e, sendo uma modalidade pouco explorada em 

ambiente escolar, permitiu que a abordagem fosse uma experiência diferente, 

tanto para mim como para a turma. Um aspeto que contribuiu para o bom 

funcionamento da UD foi o interesse que os alunos demonstraram pela 

modalidade. O facto de ser uma modalidade pouco convencional traduziu-se 

numa motivação acrescida durante as aulas. 

O trabalho desenvolvido nesta turma foi bastante fluido e os resultados 

foram positivos. Embora a turma não tivesse tido nenhum contacto com o 

“Ultimate Frisbee”, a aprendizagem dos conceitos e habilidades essenciais da 

modalidade ocorreu de um modo bastante rápido, o que se traduziu numa 

compreensão abrangente a nível técnico-tático. A turma era relativamente 
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numerosa, mas, talvez por ter algumas rotinas de trabalho bem estabelecidas, 

nunca surgiu nenhum problema organizacional durante a UD e os alunos 

mostraram, ao longo das aulas, uma boa resposta às tarefas propostas. 

De um modo geral, as experiências nestes dois ciclos de ensino, embora 

muito diferenciadas, foram ricas e contribuíram para a minha formação 

profissional. A experiência no 2.º ciclo permitiu-me trabalhar com alunos 

problemáticos e, desse modo, obrigou-me a arranjar estratégias alternativas 

para utilizar em contexto de aula, enquanto a experiência no 3.º ciclo de ensino 

permitiu-me conhecer uma modalidade nova e explorá-la com os alunos. 
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5.2. Estudo de Investigação 
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5.2.1. Estratégias de abordagem da área dos conhecimentos no 

contexto da Educação Física 

 

5.2.1.1. Resumo 

Repensar as práticas de ensino e a aprendizagem dos alunos são desafios que 

a escola atual não pode deixar a assumir. No que diz respeito à Educação 

Física, por forma a maximizar o processo de ensino-aprendizagem, é 

necessário estimular as diversas componentes contempladas nos Planos 

Nacionais de Educação Física: atividades físicas, aptidão física e 

conhecimentos. Neste quadro, o propósito central deste estudo foi analisar as 

aquisições dos alunos ao nível da cultura desportiva em resultado da 

exploração de metodologias de trabalho diferenciadas no âmbito da área dos 

conhecimentos em Educação Física. Adicionalmente, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: (i) analisar a viabilidade e eficácia de cada um 

dos instrumentos (materiais didáticos e atividades) e (ii) captar as opiniões dos 

alunos relativamente a esta tipologia de abordagem da área dos 

conhecimentos. Participaram no estudo 27 alunos (18 do sexo feminino e 9 do 

sexo masculino), com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos. A 

utilização dos materiais foi contemplada durante todo o ano letivo, de setembro 

a junho. Foram utilizados diversos materiais didáticos durante o ano para 

abordar a área dos conhecimentos (Diário de um Desportista, Competição de 

Perguntas, Som Desportivo, Conversa com atleta olímpico e Sessão de 

Suporte Básico de Vida) e no final do ano foi realizado um questionário aos 

alunos, por forma a captar as suas opiniões acerca da experiência e das 

aquisições. Na análise dos dados, as questões fechadas foram tratadas 

recorrendo a estatística descritiva básica (frequências relativas e absolutas) e 

as respostas abertas aos pressupostos de análise temática. Os resultados 

indicam que a utilização dos instrumentos foi viável e maioritariamente eficaz, 

tendo a "Sessão de Suporte Básico de Vida" sido considerada a atividade mais 

relevante (59,3%) e o “Som Desportivo” o material didático menos relevante 

(7,4%). Os fatores mais importantes na utilização dos materiais foram a 

dinâmica de grupo utilizada (59,3%), seguido da utilidade prática (29,6%) do 

mesmo. A abordagem foi bem-sucedida, tendo 70,4% dos alunos preferido esta 
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dinâmica de trabalho em detrimento da abordagem tradicional, por teste, dos 

conhecimentos em Educação Física. 

 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ENSINO; CONHECIMENTOS, 

MATERIAIS DIDÁTICOS, APRENDIZAGEM 

 
 

 
5.2.2.2 Abstract 

 

 
Rethinking the teaching and learning practices of students are challenges that 

the school cannot fail to take on. With regard to Physical Education, in order to 

maximize the teaching-learning process, it is necessary to encourage the 

disciplines in National Plans of Physical Education: physical activities, physical 

fitness and knowledge. The objective of this study was to explore the 

competences of knowledge levels in sports practices in different areas of 

knowledge. In addition, the following specific objectives were used: (i) to 

analyse the feasibility of an increasing number of instruments (didactic materials 

and activities) and (ii) to analyse students' strategies in relation to the typology 

of knowledge. Twenty-seven students (18 females and 9 males), aged between 

14 and 18, participated in the study. The use of materials was contemplated 

throughout the school year, beginning in September and ending in June. 

Didactic material exercises were carried out during the year to carry out a series 

of knowledge, the Diary of a Sportsman, the Competition of Questions, the 

Sports Sound, the Conversation with Olympic athletes and the Basic Life 

Support Session and the end of the year, in order to capture their lives on 

experience and acquisitions. In the data analysis, closed questions were treated 

with basic descriptive statistics (relative and absolute frequencies) and open 

responses to thematic analysis assumptions. The results were: The Use of the 

Instruments was feasible and mostly effective, and the Basic Life Support 

Session was considered a more relevant activity (59.3%) and the "Sport of 

Sound". 4%). The main materials used in the use of materials are the group 

current used (59.3%), the practice followed by practice (29.6%) does the same. 
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The approach was successful, with 70.4% of the students favouring this work 

dynamic over the traditional test approach to Physical Education knowledge. 

 
 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION; TEACHING; KNOWLEDGE, 

MATERIALS, LEARNING 

 
 
 

5.2.2.3 Introdução 

 

 
A práticas da EF são plásticas e voláteis, pelo que é necessário  

repensar constantemente as questões relativas à aprendizagem dos alunos. 

Bracht (1999) refere que na construção das teorias de aprendizagem o  

principal foco é o intelecto, a inteligência. Por esse mesmo motivo, não 

obstante a EF ser uma disciplina com uma forte componente motora, é 

igualmente relevante criar determinadas rotinas de trabalho, explorando outras 

áreas, designadamente a da cultura desportiva. 

Kirk (2005), num estudo que realizou, verificou que os programas de EF 

da escola secundária, na sua forma mais tradicional, não são eficientes a criar 

rotinas de exercício físico duradouras. Desta forma, é necessário questionar as 

práticas de ensino atuais e zelar pelo progresso da aprendizagem dos alunos. 

Turnbull (1995) salienta que na construção de um currículo de qualidade 

em EF é essencial haver objetivos de aprendizagem enriquecedores e 

significantes para os alunos. Assim, torna-se imperioso repensar a intervenção 

em EF, designadamente a área dos conhecimentos. Face a este propósito, ao 

invés do método convencional (realização de um teste teórico escrito) da 

abordagem dos conhecimentos em EF, importa encontrar formas inovadoras, 

cativantes e significativas para os alunos e que sejam potenciadoras da 

aprendizagem. Esta problemática é bastante mais profunda do que aparenta 

ser, pois basta analisar o parco conhecimento que os alunos adquirem no 

contexto das aulas de EF. Assim, urge repensar na tipologia de abordagem que 

usualmente é efetuada esta componente específica da EF, por forma a alterar  

e cativar os alunos. A abordagem dos conhecimentos em EF é muito relevante 
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no processo de ensino-aprendizagem, devendo, sobretudo, alargar o 

conhecimento e cultura desportiva dos alunos, potenciando lógicas de trabalho 

diferenciadas. A fuga à rotina, através da utilização de métodos alternativos na 

exploração dos conhecimentos poderá representar um maior estímulo para os 

alunos e, consequentemente, maiores níveis de aprendizagem. 

Libâneo (1994) entende que conteúdos de ensino são o conjunto de 

conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos de atuação social, 

organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e 

aplicação pelos alunos na sua prática de vida. Deste modo, as práticas 

exercidas na EF têm, obrigatoriamente, de ser relevantes para os alunos. Esta 

componente determinará o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

Na EF, deve-se prezar pela polivalência dos recursos utilizados, 

fornecendo uma grande bagagem de estímulos aos alunos. Os materiais 

utilizados devem respeitar as normas de referência estipuladas para a definição 

do sucesso em EF, nomeadamente a formação eclética do aluno, o ajuste do 

programa ao seu estádio de desenvolvimento e a potenciação dos pontos 

fortes de cada discente. Para além disto, a escolha dos conteúdos 

programáticos relativos à componente dos conhecimentos deve ser ponderada, 

tendo em conta o nível de ensino dos alunos. Neste estudo, os materiais 

utilizados tiveram por base as aprendizagens essenciais da área dos 

conhecimentos para o 10.º ano, nomeadamente a relação da aptidão física  

com a saúde e da necessidade do desenvolvimento integral, físico e mental, a 

importância da alimentação, repouso, higiene e respeito pelo meio ambiente; a 

interpretação da dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na 

atualidade, os fenómenos associados à prática da EF (como o urbanismo e a 

evolução tecnológica) e as limitações na sua prática, a importância ética do 

socorrismo; e a capacidade de prestar socorro a uma vítima de paragem 

cardiorrespiratória, num contexto de atividade física ou outro. 

A lógica subjacente à utilização de materiais utilizados deve respeitar a 

abrangência das três grandes áreas da EF: atividades físicas, aptidão física e 

conhecimentos, por forma a proporcionar uma aprendizagem mais integrada 

das mesmas. 
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Assim, este trabalho tem como propósito central analisar as aquisições 

dos alunos ao nível da cultura desportiva em resultado da utilização de 

metodologias de trabalho diferenciadas no âmbito dos conhecimentos em EF. 

Adicionalmente, foram definidos os seguintes objetivos específicos: (i) analisar 

a viabilidade de cada um dos instrumentos (materiais didáticos e atividades) e 

(ii) captar as opiniões dos alunos relativamente a esta tipologia de abordagem 

da área dos conhecimentos. 

 
 

 
5.2.2.4. Metodologia 

 

 
5.2.2.4.1. Contexto do estudo 

 
 

O estudo decorreu numa escola cooperante básica e secundária situada 

no Porto, no âmbito do estágio profissional, inserido no 2.º ano do 2.º ciclo de 

estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino da EF nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A escola 

contempla três ciclos de ensino distintos e é frequentada por mais de 1200 

alunos. A turma que integrou o estudo é um 10.º ano de escolaridade, 

integrada na flexibilidade curricular. 

 

 
5.2.2.4.2. Participantes 

 

 
Participaram no estudo vinte e sete alunos de um 10.º ano de 

escolaridade, dezoito do sexo feminino e nove do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 18 anos. De um modo geral, os alunos 

apresentavam bons níveis de desempenho motor, podendo-se considerar que 

percebiam os fundamentos técnico-táticos das diversas modalidades 

desportivas. Relativamente ao empenhamento, os alunos estavam motivados, 

ainda que, por vezes, apresentassem alguma tendência para desconcentração. 

Sobre a cultura desportiva, os alunos evidenciavam algumas lacunas no que 
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diz respeito ao conhecimento das regras e ao regulamento específico das 

diferentes modalidades. 

 

 
5.2.2.4.3. Instrumentos 

 
 

Os materiais didáticos utilizados neste estudo foram concebidos e 

construídos, de raiz, em núcleo de estágio ou por mim. Os instrumentos 

subdividem-se em duas tipologias: (i) materiais didáticos - Diário de um 

Desportista, Competição de Perguntas e Som Desportivo e (ii) Atividades  - 

Conversa com Atleta Olímpico e Sessão de Suporte Básico  de Vida. 

Adicionalmente foi utilizado um questionário para recolher as opiniões dos 

alunos acerca da experiência e das aquisições recorrente destes instrumentos. 

 

 
Materiais didáticos 

 
 

• Diário de um Desportista 

O propósito deste artefacto foi facultar aos alunos um caderno de registo 

no qual deveriam reportar os seus hábitos desportivos. Este diário 

englobava várias atividades, desde relatos do quotidiano desportivo dos 

alunos a reflexões mais aprofundadas relativas à prática de exercício 

físico. Em termos de estrutura, o Diário tinha várias partes: uma parte 

introdutória, de identificação pessoal e caracterização da vida desportiva 

do aluno; uma segunda parte referente aos estilos de vida, 

nomeadamente a caracterização do exercício física praticado pelo aluno, 

assim como os cuidados alimentares; e uma terceira parte de cariz mais 

reflexivo, onde os alunos eram convidados a elaborar uma reflexão 

acerca dos resultados dos testes de aptidão física. Associada a esta 

reflexão, os alunos tiveram ainda de realizar um plano semanal de 

exercício físico, com a ajuda do professor, tendo por base os resultados 

que obtiveram nos testes de aptidão física, com vista a chegarem a 

patamares saudáveis e manterem ou melhorarem os testes. 
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• Competição de Perguntas 

Este recurso foi transversal ao longo dos três períodos letivos. A 

Competição de Perguntas consistiu numa rubrica semanal com questões 

relacionadas com as modalidades que estavam a ser lecionadas. As 

questões eram colocadas aos grupos e versavam especificidades das 

modalidades abordadas (em casos específicos realizaram-se perguntas 

de modalidades anteriormente abordadas): regras, cultura desportiva 

geral, curiosidades, recordes nacionais, mundiais e olímpicos. As 

perguntas eram lançadas numa aula e os grupos tinham uma semana 

para procurar as respostas e responderem à questão. Após todos os 

grupos terem respondido à questão, iniciava-se novo ciclo com uma 

nova questão. Este processo decorreu ao longo do ano letivo. 

 
 
 

 
• Som Desportivo 

Este foi o primeiro material elaborado para explorar a área dos 

conhecimentos. Consistiu na recolha de um som relacionado com um 

desporto ou exercício físico que fosse significativo para os alunos. Os 

alunos da turma foram agregados em pares e cada grupo teve de 

recolher um som, recorrendo à gravação com o telemóvel ou outro 

dispositivo eletrónico, que considerassem adequado e acessível. 

 
 

• Questionário dirigido aos alunos 

Este material foi utilizado no final do ano letivo e teve o intuito de 

averiguar a opinião dos alunos acerca dos materiais descritos. O 

questionário contemplou a importância da abordagem dos 

conhecimentos em EF, a relevância dos instrumentos utilizados, a 

comparação da abordagem realizada com o método tradicional e um 

balanço da abordagem realizada. (Anexo 1) 



100  

 

Atividades 

 
 
 
 

• Conversa com Atleta Olímpico 

Esta atividade revestiu-se de caraterísticas distintas. A sua 

materialização decorreu de uma proposta de conversa com Joaquim 

Videira, ex-atleta olímpico de esgrima. A ideia de realizar uma conversa 

com o atleta surgiu da ideia de que seria positivo proporcionar aos 

alunos um contacto com um ex-atleta olímpico. Esta conversa teve como 

propósito relatar as principais alterações nos Jogos Olímpicos ao longo 

dos tempos, quer a nível de regulamento, regras ou dispositivos 

utilizados. Paralelamente, o atleta falou da sua experiência nos Jogos 

Olímpicos. 

 
 

• Sessão Suporte Básico de Vida 

A Sessão de Suporte Básico de Vida foi dinamizada por duas 

enfermeiras do Agrupamento de Centros de Saúde Porto Oriental. O 

objetivo da sessão foi dotar os alunos de conhecimentos e competências 

básicas para saberem agir em situação de paragem cardiorrespiratória e 

obstrução da via aérea. Na sessão foi focada, especialmente, a 

importância de acionar o socorro e prestar o primeiro auxílio. A sessão 

dividiu-se em duas partes: a primeira, de cariz mais teórico, com a 

apresentação de um powerpoint, explicando as bases do Suporte Básico 

de Vida e posteriormente a segunda, mais prática, contemplou a 

simulação, pelos alunos, de uma situação real, prestando socorro a um 

boneco humano, e aplicando os conhecimentos adquiridos na sessão 

teórica. 
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5.2.2.4.4. Desenho do estudo 

A calendarização da utilização dos diferentes materiais e as atividades 

desenvolvidas ao longo do ano letivo podem ser observadas no Quadro 

2. 

 
Quadro 2 – Distribuição anual dos instrumentos utilizados 

 
 

Mapeamento Anual 

1.º Período 2.º Período 3.º Período 

“Som Desportivo” Competição de perguntas Competição de perguntas 

“Diário de um 
Desportista” 

Conversa com o Atleta 
Olímpico 

Sessão Suporte Básico 
de Vida 

Competição de perguntas  Questionário dirigido aos 
alunos 

 

Os diversos materiais foram utilizados ao longo do ano letivo e no final 

do 3.º período aplicou-se o questionário de opinião aos alunos, que se 

pronunciaram acerca do valor do experienciado com estas metodologias. 

 
 
 
 

5.2.2.5. Resultados 

 

 
Viabilidade dos instrumentos e Aquisições dos alunos 

 

 
Materiais Didáticos 

 

Relativamente aos materiais didáticos utilizados na abordagem dos 

conhecimentos em EF, a Competição de Perguntas foi o instrumento mais 

bem--sucedido. Os alunos mostraram muita motivação ao longo do ano, assim 

como curiosidade para responderem às perguntas semanais. A maioria dos 

grupos acertou em mais de 85% das perguntas, revelando o empenho na  

tarefa proposta, tal como é visível nos exemplos apresentados no quadro 4. 

Relativamente à viabilidade, este material revelou-se de fácil e rápida 
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utilização. Ainda que tenha sido utilizado ao longo do ano letivo, a distribuição 

semanal das perguntas permitiu que fosse possível realizar um elevado 

número de perguntas sem despender muito tempo de aula. 

 

 
Quadro 3 – Exemplos de questões e respetivos resultados sobre o material 

“Competição de Perguntas” 
 

 
 

Grupo/Perguntas 

Qual é o nome 
e a marca do 
recordista 
mundial de 
velocidade 
(100m)? 

Qual o nome e 
recorde do 
lançamento 
mundial de 
peso 
(feminino)? 

Qual é o nome e 
data do 
recordista do 
mundo de salto 
em altura 
(masculino? 

Qual o nome, 
marca, local e 
data do 
recordista 
português de 
lançamento do 
peso? 

1 
Certo Errado Certo Certo 

2 
Incompleto Certo Certo Certo 

3 
Certo Certo Certo Certo 

4 
Certo Certo Certo Incompleto 

5 
Certo Certo Certo Incompleto 

 

O “Diário de um Desportista” foi um instrumento com o qual se obteve 

resultados bastante díspares. Houve alunos que realizaram um diário muito 

completo, contemplando, de uma forma muito satisfatória, todos os parâmetros 

pedidos e, por vezes, acrescentando informação-extra, como descrições das 

rotinas desportivas e exposição de visualizações de jogos desportivos e 

reflexões sobre as mesmas. Não obstante, houve um número considerável de 

alunos cujos diários eram muito fracos, devido ao parco conteúdo e à estrutura 

desajustada. Este instrumento foi possivelmente o mais difícil de aplicar. Ainda 

que a realização do instrumento em si não tenha sido um processo demorado, 

os alunos mostraram bastante dificuldade em entender a tarefa e realizar um 

trabalho consistente. 

“Hoje realizaram-se as 3.ª, 4.ª e 5.ª jornadas no campeonato de 

badminton do 10.ªC. Os jogadores vinham com as energias 

recarregadas depois de mais uma semana de descanso. A 4.º Jornada 

foi renhida no jogo entre as equipas 3 (“Unidas à Raquete Rota”) e 6 

(Unidos ao Pé Descalço), tendo saído vencedora esta última equipa, 
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somando assim mais 3 pontos no campeonato. O dia de hoje foi um dia 

de vitória para os “Unidos ao Pé Descalço”, pois festejaram 3 vitórias  

nos 3 jogos em que participaram.” (Excerto de um Diário de Desportista 

de um Desportista completo) 

“Depois de um bom aquecimento, realizei os exercícios propostos para 

melhorar a minha aptidão física.” (Excerto de um Diário de um 

Desportista incompleto) 

 

 
Atividades 

 

No âmbito das atividades, a Sessão de Suporte Básico de Vida (figura 

16) foi a atividade a que os alunos atribuíram mais relevância. Durante a 

sessão, os alunos estavam muito interessados e participativos, quer na parte 

teórica, quer na prática (figura 17). A boa adesão dos alunos à atividade 

proposta deveu-se a vários fatores, nomeadamente à natureza da ação, ou 

seja, o facto de ser uma atividade nova para os alunos; e pela utilidade da 

mesma. Os alunos perceberam que a importância e dimensão da atividade, 

pelo que esse fator contribuiu para a sua motivação. Embora a Conversa com o 

Atleta Olímpico (figura 18) também tenha agradado à maioria da turma, esta 

não esteve tão empenhada durante este momento como na Sessão de Suporte 

Básico de Vida. A taxa de participação foi mediana e, por vezes, os alunos 

mostraram sinais de distração durante a palestra do atleta (figura 18). No que 

concerne à viabilidade das atividades, a aplicação de ambos necessitou de 

uma preparação prévia. Visto que ambas as atividades tiveram a presença de 

terceiros, foi necessário agendar as sessões com algum tempo. 

Figura 16 – Sessão de Suporte Básico de Vida Figura 17 – Conversa com Atleta Olímpico 
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Opiniões dos Alunos 

 
 

É possível visualizar, no gráfico 1, a importância dada pelos alunos à 

área dos conhecimentos em EF. 

 
 
 
 

 
 

 
Gráfico 1 – Importância da Abordagem dos conhecimentos em EF 

 

 
A observação do gráfico 1 indica que a grande maioria da turma (mais 

de 80%) considera que a abordagem dos conhecimentos é importante ou muito 

importante (vinte e dois alunos). Quatro alunos consideram que a abordagem 

dos conhecimentos em EF foi moderadamente importante e um refere que esta 

foi muito pouco importante. 

No gráfico 2 pode visualizar-se o interesse/relevância dado pelos alunos 

aos diversos materiais. 
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Gráfico 2 – Interesse/Relevância dos materiais utilizados 

 
 

A análise do gráfico 2 permite aferir que a maioria dos alunos (59,3%) 

considera que a Sessão de Suporte Básico de Vida foi o material mais 

interessante/relevante. Onze alunos consideram que a conversa com o atleta 

olímpico foi interessante/relevante e 37% julgaram a competição semanal de 

perguntas um material de interesse/relevância. Somente dois alunos 

consideraram o Som Desportivo como material de interessa/relevância. 

Relativamente ao interesse/relevância da abordagem dos 

conhecimentos recorrendo a estas metodologias em comparação com o 

método convencional (teste teórico), o gráfico 3 espelha as opiniões dos 

alunos. 
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Gráfico 3 – Interesse/Relevância desta abordagem dos conhecimentos em 

comparação com o método convencional (teste teórico) 

 

 
Através do gráfico 3, é possível verificar que a maioria (cerca de 70%) 

dos alunos considera que a abordagem feita aos conhecimentos foi mais 

interessante que o método tradicionalmente utilizado. Seis alunos (22,2%) não 

têm certezas relativamente ao interesse desta abordagem comparativamente à 

realização do teste teórico e três alunos consideram que esta abordagem não 

foi interessante em comparação com a tradicional. 

 
 

Na procura de ir além na compreensão da opinião dos alunos, solicitou-se que 

justificassem a sua opinião (gráfico 4). 
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Justificações dadas pelos alunos 
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Gráfico 4 – Justificações apresentadas pelos alunos para a preferência 

do método tradicional ou o experienciado 

 
 

As respostas presentes no gráfico 4 foram agrupadas tendo resultado na 

identificação dos seguintes fatores: “Motivação para a tarefa” foi o fator mais 

relevante para os alunos, tendo registado oito ocorrências de resposta. Um 

outro fator considerado relevante, como sete ocorrências, foi o “Dinamismo das 

aulas”. Houve três alunos que consideraram esta abordagem relevante pelo 

facto de ser uma “novidade”, ou seja, uma abordagem nova e criativa. A 

“Competição” subjacente à abordagem foi outro fator realçado por dois alunos. 

Houve duas ocorrências de que esta é uma “abordagem desnecessária” e uma 

ocorrência que considera que a eficácia da abordagem em causa está 

dependente dos alunos, assim como outra ocorrência refere o fator “Aquisição 

de conhecimentos”. 

O gráfico 5 refere-se á opinião dos alunos relativamente à 

irrelevância/inutilidade dos materiais utilizados. 
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Gráfico 5 – Irrelevância/inutilidade dos materiais 

 
 
 

Através do gráfico 4, é possível declarar que o “Som Desportivo” foi o 

material utilizado considerado menos útil/relevante. Onze alunos consideram 

que o “Diário de um Desportista” não utilidade/relevância e quatro alunos 

consideram que a “Competição Semanal de Perguntas” e a “Conversa com o 

Atleta Olímpico” não foram relevantes ou úteis. Por fim, cerca de 12% dos 

alunos consideram que a Sessão de Suporte Básico de Vida não foi útil. 

O seguinte gráfico (gráfico 6) refere um balanço da abordagem dos 

conhecimentos. 



109  

 
 

Gráfico 6 – Balanço da Abordagem 

 
 

A análise do gráfico 6 coloca em evidência que a grande maioria dos 

alunos considera que a abordagem dos conhecimentos em EF foi uma 

experiência positiva. Vinte e três alunos (cerca de 85%) considera a 

experiência positiva, enquanto que 2 alunos (7,4%) consideram que a 

experiência não foi positiva e dois alunos (7,4%) não têm certezas 

relativamente à sua opinião sobre o balanço da abordagem. 

O seguinte gráfico (gráfico 7) demonstra os fatores mais relevantes nos 

materiais utilizados. 
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O que consideras mais importante nos diversos materiais? 
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Gráfico 7 – Fatores de importância nos materiais 

 
 

A análise do gráfico 6 coloca em evidência que há diferentes motivações 

que movem os alunos na abordagem dos conhecimentos. Quase 60% 

(dezasseis alunos) consideram a dinâmica de trabalho, ou seja, se o trabalho é 

de pares ou de grupo, um fator relevante. Seguidamente, cerca de 30% dos 

alunos (oito) consideram que a utilidade prática do material é um fator 

preponderante. A “Relevância do Tema” do material é um fator importante 

somente para dois alunos. 

O gráfico 8 salienta a opinião da amostra relativamente à possibilidade 

de repetição da experiência em situações futuras. 
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Gráfico 8 – Repetição da experiência em situações futuras 

 
 

Quando os alunos foram questionados sobre a repetição desta 

abordagem da área dos conhecimentos em situações futuras, vinte e um 

alunos (cerca de 78%) responderam que sim, enquanto quatro afirmaram que 

talvez repetiriam esta experiência e dois afirmaram que não gostariam de 

repeti-la futuramente. 

 

 
5.2.2.6. Discussão 

 

 
A utilização dos diversos materiais ao longo do ano letivo foi bastante 

interessante e produtiva, porque, para além de haver “timings” de utilização 

diferenciados, a forma de expressão dos alunos perante estímulos distintos foi 

igualmente relevante. 

Os dados apontam para uma consciencialização da grande maioria dos 

alunos da importância dos conhecimentos em EF. Inicialmente, até o primeiro 

instrumento ser introduzido (“Som Desportivo”), a turma não sabia o formato de 

avaliação desta componente da disciplina, pelo que após a introdução deste 

notou-se algum espanto e curiosidade pelos alunos da turma, visto ser uma 

forma nova da abordagem desta componente. 

Gostarias de repetir a experiência no próximo ano 

letivo? 
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Houve claramente materiais que suscitaram mais interesse/relevância 

que outros nos alunos. O “Som Desportivo” foi claramente o material utilizado 

que menos preponderância teve a nível de interesse. Creio que esse fenómeno 

pode ser explicado por diversos fatores. Antes de mais, é relevante referir que 

este foi o primeiro material utilizado e, por conseguinte, pode não ter havido 

tanta recetividade por parte dos alunos, por ser uma abordagem  

marcadamente distinta em relação a outras em anos anteriores. Para além 

disto, a própria relevância da proposta de trabalho pode ter condicionado a 

ótica dos alunos em relação ao material em questão: este material foi proposto 

numa aula de 50 minutos e muitos alunos finalizaram a tarefa na própria aula, 

enquanto outros demoraram mais uma aula a realizarem a proposta. 

Relativamente à “Competição Semanal de Perguntas”, dez alunos 

consideraram este material interessante. Confesso que esperava um feedback 

mais positivo em relação ao mesmo, já que durante as aulas os alunos 

manifestaram grande curiosidade ao longo do ano sobre este material. Um  

fator que pode ter condicionado esta resposta por parte da turma foi a duração 

da utilização do material. De facto, a “Competição Semanal de Perguntas” foi 

um material muito longo, usado durante todo o ano letivo, pelo que pode ter 

causado alguma monotonia já no final da sua utilização. Relativamente à 

Sessão de Suporte Básico de Vida, este material foi considerado interessante 

pela maioria dos alunos. Creio que tal pode justificar-se pela relevância do 

tema, sendo certo que havia muitos alunos não estavam familiarizados com 

noções básicas de Suporte Básico de Vida. O facto de a Sessão ter sido 

dinâmica e bastante interativa deve, certamente, ter contribuído para este 

feedback por parte da turma. Esta informação vai ao encontro de Turnbull 

(1995), que salienta que é fulcral haver aprendizagens enriquecedoras para os 

alunos nos programas de EF. Houve uma percentagem considerável (quase 

41%) dos alunos que consideraram a Conversa com o Atleta Olímpico um 

instrumento interessante/relevante. Considero que a presença de um atleta 

consagrado e uma conversa num registo informal potenciaram um clima muito 

descontraído, tendo-se revelado uma experiência positiva para todos. 

Relativamente à comparação entre a abordagem feita aos 

conhecimentos ao longo do ano letivo com os diversos materiais e o método 
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convencional (realização de um teste teórico), a grande maioria (70,4%) 

preferiu a abordagem realizada no corrente ano letivo. Não só isto significa que 

a utilização dos materiais foi estimulante para um grande número de alunos, 

como estes gostaram da dinâmica da utilização dos mesmos. Esta informação 

corrobora Kirk (2005), que afirma que os programas de EF, na sua forma mais 

tradicional, não são eficientes para desenvolver rotinas de trabalho duradouras. 

É importante criar hábitos de trabalho significantes para os alunos nos quais 

eles ativamente contribuam para a tarefa. 

Sobre os fatores que justificam a resposta à questão mencionada no 

parágrafo anterior, os mais relevantes para os alunos são a motivação para a 

tarefa e o dinamismo das aulas, com oito e sete ocorrências respetivamente. 

De facto, é percetível que é relevante desenvolver materiais que estimulem os 

alunos, quer a nível de conteúdo, quer a nível de forma. A dinâmica das aulas é 

outro fator determinante na abordagem dos conteúdos. É fulcral realizar a 

abordagem dos diversos materiais de forma criativa e inovadora, 

proporcionando, assim, momentos cativantes para os alunos. Um outro fator é 

a interação com os colegas, que obteve 3 ocorrências de resposta. De facto, 

promover tarefas interativas com os colegas, estimulando o trabalho grupal e o 

espírito de entreajuda, é um fator relevante para os alunos. 

Quando os alunos foram questionados relativamente à existência de 

algum material que considerassem não ter sido útil ou relevante, 50% dos 

alunos assinalou o “Som Desportivo”. Creio que esta percentagem pode ser 

explicada pelo facto de este material não proporcionar nenhuma utilidade 

prática direta como outros materiais utilizados. Para além disso, este material 

era dos poucos que implicava um trabalho de raiz por parte dos alunos (assim 

como o Diário de um Desportista). Assim sendo, este envolvia um esfoço maior 

por partes dos alunos. O Diário de um Desportista foi considerado um material 

não útil/relevante por 11 alunos (42,3%). Assim como o “Som Desportivo”, este 

implicava que os alunos produzissem a tarefa de raiz, necessitando de um 

maior comprometimento por parte dos mesmos na tarefa. A Sessão de Suporte 

Básico de Vida foi considerada inútil/irrelevante somente por 3 alunos. De  

facto, este material teve uma abordagem mais dinâmica, com uma vertente 

teórica e outra prática, sendo certo que ambas estimulavam os alunos e eram 
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interativas. Para além deste fator, esta Sessão tem uma utilidade prática 

muitíssimo relevante para os alunos. Esta informação vem de encontro ao 

referido por Libâneo (1994), que defende que a organização pedagógica dos 

processos de ensino deve ter uma assimilação ativa e aplicação prática pelos 

alunos. 

O balanço da abordagem dos conhecimentos foi positivo. Vinte e três 

alunos (85,2%) concordam que esta experiência foi relevante. Esta elevada 

resposta pode ser justificada por diversos fatores. A abordagem dos 

conhecimentos envolveu diversos materiais ao longo do ano letivo, 

proporcionando, desta maneira, uma panóplia grande de estímulos aos alunos, 

fugindo à rotina do teste teórico por período. Para além da quantidade 

relevante de estímulos, creio que as diferentes complexidades exigidas foi 

outro fator importante no processo. Houve materiais aplicados de forma 

longitudinal, ao longo dos três períodos; houve materiais aplicados num período 

e houve materiais com uma duração de execução mais curta (2 aulas). A 

própria forma como as tarefas eram propostas contribuiu para que os alunos as 

visualizassem de formas distintas. Considero que estes foram alguns dos 

fatores que permitiram que esta abordagem tivesse sucesso. 

Relativamente aos fatores de relevância nos diversos materiais, a 

maioria dos alunos considerou que a dinâmica de trabalho é um fator 

importante. A promoção de atividade interativas, com pequenos grupos de 

trabalho, proporciona dinâmicas de trabalho muito positivas. A capacidade de 

trabalho em grupo é uma ferramenta fundamental. A possibilidade de 

realização de trabalhos em grupo irá desencadear outros conceitos igualmente 

relevantes, como a capacidade de liderança e a pertença a um grupo. A 

utilidade prática do material foi outro fator relevante para quase 30% dos alunos 

da turma. De facto, torna-se evidente que é estimulante para os alunos 

desenvolver um material que traga algum “benefício” prático, quer a aquisição 

de alguma competência ou desenvolvimento de conhecimento. A Sessão de 

Suporte Básico de Vida foi um exemplo claro disso. 

Quando a turma foi inquirida sobre a repetição da abordagem feita em 

anos posteriores, as respostas foram conclusivas. 78% dos alunos afirmaram 

que gostariam de repetir esta abordagem. Considero que esta percentagem 
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demonstra, por um lado, o sucesso da mesma, mas por outro leva a refletir 

sobre as práticas abordadas em EF relativamente aos conhecimentos. Tendo 

em conta que esta metodologia de trabalho não é praticada em grande escala, 

há um papel importante de repensar na forma de trabalho, com vista à 

motivação dos alunos e comprometimento com as tarefas. Para além da 

aquisição de conhecimentos, que é um fator essencial, é também importante o 

envolvimento do aluno durante a aula. Este tem de se sentir relevante na 

resolução dos problemas colocados ao longo das aulas. 

 

 
5.2.2.7. Conclusão 

 

 
Tendo em conta a pluralidade de materiais e atividades utilizadas para a 

abordagem dos conhecimentos em EF, constata-se que a maioria dos alunos 

se sentiu integrada nas tarefas propostas, sendo certo que estas foram 

relevantes para os mesmos. Através da análise dos resultados obtidos é 

possível aferir que esta metodologia de trabalho foi de encontro ao que se 

pretendia. 

A maioria dos alunos considera que esta abordagem, marcada pelo 

desenvolvimento de noções de trabalho grupal e empenho dos alunos na 

tarefa, é importante e gostaria de repeti-la em situações futuras. 

Do ponto de vista da estimulação dos alunos, estes foram mais 

estimulados com os instrumentos “Sessão de Suporte Básico de Vida” e 

“Competição de Perguntas”. O sucesso da utilização do instrumento imaterial 

referido relaciona-se com a sua utilidade prática, enquanto que o sucesso do 

instrumento material refere a abordagem de modalidades diferentes, 

proporcionando, deste modo, estímulos variados aos alunos. 

A aplicação de estímulos diversos na abordagem dos conhecimentos de 

EF, cada qual com as suas características, foi um fator importante para um 

trabalho de sucesso nesta área. 

A dinâmica de trabalho e a utilidade prática dos materiais são fatores 

relevantes para a abordagem dos conhecimentos em EF. 
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A aplicação desta metodologia de trabalho distingue-se da abordagem 

convencional dos conhecimentos em EF (realização de um teste teórico) 

principalmente pela motivação para a tarefa e dinâmica de trabalho 

implementadas. 

A viabilidade dos instrumentos utilizados foi heterogénea. Os materiais 

didáticos “Som Desportivo” e “Competição de Perguntas” foram fáceis de 

aplicar e os alunos rapidamente perceberam o intuito dos mesmos. Já a 

aplicação do “Diário de um Desportista” não foi tão fácil, tendo-se revelado um 

processo demorado e de difícil compreensão para alguns alunos. As atividades 

“Sessão de Suporte Básico de Vida” e “Conversa com Atleta Olímpico” 

necessitaram de uma preparação prévia, já que envolveram a presença de 

estrangeiros. 

A abordagem dos conhecimentos utilizada neste estudo revelou-se 

bastante produtiva e eficaz, sendo que esta foi valorizada e fonte de 

conhecimento para os alunos. 

 

 
5.2.2.8. Bibliografia 

 

 
Batista, P., Rêgo, L., & Azevedo, A. (2008). Movimento: um estilo de vida. 

Porto: Edições ASA. 
 

Bracht, V. (1999). A constituição das teorias pedagógicas da educação física. 
 

Kirk, D. (2005). Physical education, youth sport and lifelong participation: the 

importance of early learning experiences. European physical education 

review, 11(3), 239-255.Kirk, D. (2005). Physical education, youth sport 

and lifelong participation: the  importance  of  early  learning  

experiences. European physical education review, 11(3), 239-255. 

Libâneo, J. C. (1994). A avaliação escolar. LIBÂNEO, JC Didática. São Paulo: 

Cortez. 

Turnbull, A. P., Turnbull, H. R., Wehmeyer, M. L., & Shogren, K. A. (2013). 

Exceptional lives: Special education in today's schools. Columbus, OH: 

Merrill. 



117  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Área 2 - Participação na escola e relações 
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A participação na escola e relações com a comunidade são dois tópicos 

que considero importantes no meu progresso pessoal e profissional. Nos 

seguintes pontos irei focar as áreas que considero terem sido impactantes, de 

algum modo, no meu desenvolvimento enquanto professor. 

 
 
 

5.3.1. Desporto Escolar 

 

 
O desporto escolar (DE) é uma ferramenta relevante para o 

desenvolvimento dos alunos, contribuindo para o seu envolvimento no 

ambiente escolar, pois estimula as suas capacidades motoras, sociais e 

cognitivas. 

Marques (2011) salienta que o DE deve ser visto como um fator de 

complementaridade de formação integral dos alunos. Desde modo, é um 

veículo que permite à escola atingir os macro-objetivos definidos no Projeto 

Educativo. É indiscutível a importância que este detém, visto que é um forte 

incentivo à prática desportiva. 

Tendo em conta a conjuntura atual do país, a prática de um desporto 

federado, muitas vezes, constitui uma atividade elitista, a que muitas famílias 

não têm acesso. Assim, o DE é uma oportunidade gratuita de prática de 

exercício físico regular. Creio que o DE desempenha um papel preponderante 

na formação integral dos alunos, contribuindo para que estes estimulem a sua 

cultura desportiva e sejam pessoas fisicamente mais ativas. 

Desde o 2.º período pude acompanhar o Ténis de Mesa. Optei por este 

desporto porque o encarei como um desafio pessoal. Apesar de gostar da 

modalidade e, pontualmente, a praticar em contextos recreativos, havia muita 

terminologia específica e mesmo algumas regras que eu não conhecia. Deste 

modo, pude integrar os treinos, juntamente com um professor do grupo de EF, 

tendo estas dúvidas sido rapidamente esclarecidas. 

A minha função no DE foi comparecer aos treinos, organizar o material 

necessário para a prática do mesmo e dar feedback aos alunos sobre aspetos 

relevantes durante situações de jogo. 
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De um modo geral, a experiência foi bastante agradável e possibilitou- 

me consolidar alguns aspetos da modalidade que não dominava por completo. 

Para além disto, a possibilidade de trabalhar com alunos de faixas etárias 

diferentes, nomeadamente do 2.º e 3.º ciclos, permitiu estabelecer um contacto 

real com outros níveis de ensino. O contacto com esta realidade foi muito 

positiva, já que me possibilitou uma aproximação com os alunos da escola e 

permitiu que me integrasse de forma mais efetiva na comunidade escolar. 

 

 
5.3.2. “Experiências e Brincadeiras” – Desporto Adaptado 

 

 
Surgiu a oportunidade de acompanharmos uma atividade de uma escola 

do agrupamento. Esta, inicialmente proposta pela PC, tornou-se imediatamente 

apelativa, tanto para mim como para os meus colegas de estágio, quando foi 

referido que iríamos acompanhar alunos do departamento multideficiência. 

A atividade realizou-se no Acro Clube da Maia e o objetivo da mesma foi 

proporcionar uma manhã desportiva a alunos que muitas vezes não têm 

oportunidade de praticar desporto. 

A atividade estava muitíssimo bem organizada e foi interessante, na 

medida em que, para além de proporcionar atividade física a alunos com 

limitações físicas, permitiu o contacto entre alunos de várias escolas, 

promovemdo-se um ambiente de convívio saudável entre todos. Para além 

disto, é de salientar a boa relação estabelecida entre os professores 

intervenientes, auxiliares e alunos. Sem esta dinâmica não teria sido possível 

realizar a atividade. 

A nível pessoal, esta atividade foi bastante diferente de todas as outras 

realizadas durante o ano letivo, já que permitiu conhecer uma nova realidade, 

conviver e trabalhar com alunos com deficiências variadas e, simultaneamente, 

criar relações com alunos de outras escolas. 
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5.3.3. Corta Mato Regional 

 

 
O Corta Mato Fase Regional foi uma atividade muito interessante, 

embora a sua preparação tenha sido bastante trabalhosa. 

Para a realização da mesma, foi necessário realizar a inscrição dos 

participantes numa plataforma com a ajuda de outro professor de EF, distribuir 

tarefas entre os professores do grupo de EF, discutir diversos aspetos de 

organização e logística do evento e acompanhar os alunos até ao local da 

prova. Já no local da prova, distribuímos e colocámos os dorsais, ajudámos na 

distribuição dos coletes e colaborámos na distribuição de lanches, águas e chá. 

Um aspeto marcante em relação à atividade foi a enorme preparação 

logística e organizacional. Dada a enorme adesão à prova, que contava com a 

participação de mais de 4000 alunos, foi necessária uma preparação muito 

rigorosa para que tudo funcionasse bem. 

Houve alguns desvios e situações imprevisíveis que, de certo modo, 

condicionaram o desenvolvimento e organização da prova. Uma das situações 

que mais marcaram o evento foi a necessidade de alteração da data do 

mesmo, devido às alterações climatéricas súbitas. Desta maneira, a prova foi 

adiada. Surgiram algumas faltas de comparência, talvez ao fator do clima. 

Houve um atraso inicial considerável, o que é normal, dada a dimensão do 

evento. A falta de funcionários obrigou a um reajustamento constante das 

tarefas, para colmatar as funções que não estavam a ser cumpridas. 

É de salientar que foi fulcral o trabalho colaborativo do núcleo de estágio 

e o trabalho entre todos os professores do grupo de EF para que fosse possível 

proporcionar uma experiência completa aos alunos. 

 

 
5.3.4. Direção de Turma 

 

 
Relativamente às normas orientadoras do Estágio Profissional, Matos 

(2014) refere que o EE deve ser capaz de recolher e analisar informação 

relativa à função de diretor de turma. Assim sendo, após ter falado com o 
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Diretor de Turma (DT) do 10.º ano, comecei a realizar um trabalho de 

coadjuvação. 

Após uma conversa com o DT, percebi as suas funções. Nesse sentido, 

foi uma aprendizagem pessoal. 

A minha função foi essencialmente auxiliar o DT em funções 

administrativas, nomeadamente marcação de faltas, justificação de faltas e 

envio de e-mails para os encarregados de educação. 

Zenhas (2006) refere que uma das funções do DT tem que ver com a 

articulação entre os professores da turma, alunos, pais e encarregados de 

educação. Surgiu a possibilidade, conjuntamente com o DT, de estar a par de 

alguns problemas dos alunos e perceber algumas situações mais específicas, 

que se traduziam em faltas de atraso, por exemplo. Esse diálogo foi, na minha 

ótica, bastante enriquecedor, porque presenciei a vivência as funções de um 

DT, e o modo como este gere as suas funções. 

Ainda que não tenha desempenhado mais funções do que as referidas, 

considero que esta experiência foi enriquecedora, pois permitiu-me conhecer 

uma função fulcral para o bom funcionamento da turma. 

 

 
5.3.5. Conselhos de Turma 

 

 
A participação nos conselhos de turma (CT) (reuniões intercalares e 

reuniões de avaliação) foi uma tarefa interessantíssima, do ponto de vista da 

minha conceção de docência. Através desta, foi possível verificar as dinâmicas 

estabelecidas em contexto de CT. Para além disto, permitiu-me confrontar a 

minha opinião sobre os alunos da turma com as opiniões dos restantes 

professore, potenciando um debate rico e interessante sobre as peculiaridades 

da turma, 

Houve da minha parte um trabalho prévio, que antecedeu as reuniões, 

por forma a preparar, de uma forma organizada, o discurso relativamente às 

propostas de avaliação. Este trabalho foi realizado em parceria com a PC. 
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Durante o CT, apontei as opiniões que os professores da turma 

proferiram, e pontualmente, emiti o meu parecer sobre o comportamento da 

turma, questões relacionadas com a avaliação ou outros assuntos igualmente 

relevantes. 

 

 
“Inicialmente, todos os docentes fizeram um balanço do trabalho desenvolvido 

ao longo deste 1.º período. As opiniões foram unânimes. Chegou-se à 

conclusão de que o comportamento da turma é manifestamente agitado e isso 

tem as suas repercussões no trabalho desenvolvido. Foi igualmente partilhada 

a ideia de que o comportamento da turma é muito heterogéneo, díspar. Há um 

grupo reduzido de alunos que, efetivamente, produz trabalho em quantidade e 

qualidade. Este grupo normalmente não varia e o seu trabalho pode ser 

considerado constante e consistente. Não obstante, esta imagem não reflete a 

turma. Pelo contrário. Há um enorme grupo de alunos que poderia mostrar 

mais empenho na realização das tarefas propostas, participar com mais afinco 

nas atividades e concentração durante as aulas.” (Reunião Conselho de 

Turma, Avaliações 1.º Período – 17/12/2018) 
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5.4.1 Capacidade de Observação e Poder da Reflexão 

 

 
A capacidade de observação e poder de reflexão são duas 

características que devem incorporar o repertório de qualquer docente. Martins 

(2001) refere que em todos os sistemas de formação de professores a 

observação é uma estratégia fundamental, detendo esta um protagonismo 

relevante no desenvolvimento do professor em formação. Durante o ano de 

estágio, esta competência foi sendo desenvolvida progressivamente. A 

marcação de sessões regulares de observações de aula em Núcleo de Estágio 

permitiu um desenvolvimento da capacidade de observação através da 

identificação e análise de aspetos relevantes na docência, como a organização 

e gestão da aula, a gestão de conflitos durante a aula e a qualidade da 

instrução e emissão de feedback. Estes momentos permitiram dissociar os 

tópicos referidos anteriormente durante a aula e focar a atenção do observador 

especificamente num tópico. 

“Relativamente à expressão oral, a voz do professor é colocada, bem 

articulada e audível em todo o ginásio. A sua postura demonstra 

descontração, à-vontade com a turma. A ideia transmitida é de confiança 

perante os temas abordados na aula e exercícios propostos. A 

expressão corporal do professor transmite preocupação, na medida em 

que este quer que todos os alunos percebam a dinâmica do exercício.” 

(Reflexão n. º 2: qualidade da instrução – voz, postura e afetividade, 

27/11/2018) 

“Na parte inicial da aula, o professor soube manifestamente gerir bem a 

turma. Os alunos mostraram-se muito atentos, já que o docente colocou 

bem a voz, por forma a toda a turma ouvir a instrução. Esta última foi 

acompanhada de demonstração. Isto revelou-se eficaz na compreensão 

do exercício, durante o qual o professor foi corrigindo lacunas 

individualmente na aprendizagem. O estabelecimento de regras foi 

monitorizado através do apito. Este serviu para iniciar e cessar o 

exercício e variantes. É de salientar o feedback motivacional adequado.” 

(Reflexão n. º 1: controlo da turma, 24/10/2018) 
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Através da análise observacional, tanto da professora cooperante como 

dos meus colegas do núcleo de estágio, foi possível retirar algumas ilações 

relevantes para a docência. Primeiramente, o ato de observar está associado à 

análise de informação e, consequentemente, à aprendizagem. Assim, foi 

possível aprender diversas coisas e, muitas vezes, subconscientemente, ia 

assimilando informação. Para além desta conclusão, estes momentos formais 

foram especialmente importantes, porque ao verificar algumas lacunas que, 

naturalmente, os meus colegas apresentaram, pude evitar cometer os mesmos 

erros. Este aspeto foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional, 

pelo que os momentos de observação tiveram uma grande importância. 

Acresce referir, após dedicar-me à observação formal de aulas dos meus 

colegas do núcleo de estágio, fiquei mais alerta para outros aspetos que não 

foram observados, mas aos quais comecei a prestar atenção. Estes momentos 

permitiram que eu fosse um melhor e mais atento observador. 

Lalanda e Abrantes (1996) referem que o pensamento reflexivo permite 

examinar mentalmente o assunto e atribuir-lhe uma consideração séria. Para 

que o papel do professor seja credível, é fundamental que este assuma um 

papel reflexivo na sua prática. Todas as ações voluntárias tomadas na 

docência devem ser antecipadas por uma análise reflexiva, ponderada e 

profunda. A reflexão sobre a prática profissional não se cinge somente ao 

contexto de aula: esta é também alargada ao processo de planeamento. Em 

todas as etapas, desde a planificação anual até à lecionação de aulas, deve 

haver um processo reflexivo subjacente. 

Para Alcarão (1996), a reflexão envolve um questionamento ativo, 

voluntário e duradouro daquilo em que se acredita. Desta maneira, a reflexão 

deverá ser uma atividade racional e persistente, para a surtir os efeitos 

desejados. 

Na minha perspetiva, a reflexão deverá ser percecionada em dois níveis. 

O primeiro nível relaciona-se com a experiência pessoal. O professor deverá 

refletir, de um modo individual e isolado, nas suas próprias práticas. Será 

através desta autoanálise que definirá as principais diretrizes e crenças sobre a 

docência. Uma ferramenta extremamente útil foram as reflexões de aula. 

Através do registo escrito da experiência vivenciada em cada aula, foi possível 
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retirar diversificadas informações sobre as minhas próprias aulas. Considero, 

em perspetiva, fundamental ter realizado as reflexões de aula, por forma a 

verificar o progresso gradual ao longo do ano. Este progresso não está 

somente relacionado com a qualidade das aulas (é evidente que houve), mas 

também com a crescente capacidade de reflexão. A capacidade de reflexão é 

uma tarefa muitíssimo construtiva quando levada a sério. As reflexões 

permitiram discriminar os pontos fortes durante as aulas, mas também as 

principais lacunas encontradas. Assim sendo, nas minhas reflexões, a 

profundidade reflexiva esteve muitas vezes associada à capacidade de 

autocrítica. Em suma, creio que será através de um registo empírico que a 

capacidade reflexiva deverá, em parte, estar baseada. O segundo nível 

relaciona-se com o confronto das crenças com a literatura. A procura de 

informações credíveis, plausíveis e devidamente justificadas permitem que haja 

um suporte fidedigno. Desta maneira, torna-se interessante conjugar as 

reflexões individuais e a capacidade de autorreflexão com artigos 

cientificamente comprovados. Este confronto ideológico estimulará o professor 

a procurar mais conhecimento, a refletir a própria prática e, muitas vezes, a 

questioná-la. 

De facto, a reflexão é uma arma muitíssimo forte, que deverá constar no 

repertório de qualquer docente. O poder da reflexão permitirá que o professor 

se renove constantemente. 
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6. Conclusão e Perspetivas futuras 
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O término do Estágio Profissional coincide com o término de uma etapa 

muito importante na minha vida, a nível profissional. 

Há um conjunto de sensações múltiplas e algumas até antagónicas 

quando recordo e revejo todo o percurso traçado ao longo destes cinco anos. 

Se, por um lado, há um êxtase claro e uma sensação de dever cumprido, 

também paira uma aura de nostalgia por todas as etapas e peripécias que vivi 

até então, durante esta longa jornada. 

Creio que o EP foi uma experiência única que contribuiu para que 

formasse a minha identidade profissional. A quantidade de experiências 

vivenciadas, a enorme carga de estímulos diferenciados e a sujeição a 

contextos e realidades diferentes permitiram, por um lado, que eu testasse as 

minhas capacidades e, por outro, pudesse aprender com o processo em si. 

Creio que este ano foi fundamental para identificar os meus pontos fortes e 

saber como melhor utilizá-los, nomeadamente restringir algumas situações a 

meu favor. Nesta mesma linha de pensamento, este ano também serviu para 

averiguar as minhas fragilidades e medi-las. Houve um trabalho acrescido e 

continuado para desenvolver este aspeto, sendo certo que foi fulcral, em 

primeira instância, identificar as minhas vulnerabilidades. Assim sendo, de uma 

forma paulatina, tentei melhorar pequenos aspetos que considerava fulcrais 

para me considerar um professor mais completo. Senti um notável crescimento 

psicológico durante o decurso deste período formativo. Ainda que numa fase 

inicial fosse claramente difícil e complexo expor estas fragilidades, fui-me 

apercebendo de que esta característica é inerente ao processo. É necessário 

realizar um esforço em prol da identificação destas, para que se torne mais 

acessível trabalhá-las individualmente. A introspeção detém um papel 

primordial. Este trabalho tem de partir do próprio. A construção pessoal é, por 

natureza, um processo individual e muito reflexivo. 

Creio que os fatores referidos no parágrafo anterior foram facilitados  

pela existência de um núcleo de estágio e de uma PC que sempre 

acompanhou todo o processo. O núcleo de estágio tornou-se num lugar seguro 

para partilha de ideias e reflexão conjunta de variadíssimos tópicos da 

docência. Visto que eu e os meus colegas estávamos a passar pelo EP em 

contextos diferentes, só por si constituiu um fator que fomentou a troca de 
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pensamentos. Para além disso, o convívio quase diário permitiu-nos criar uma 

rotina de trabalho muito positiva, traduzindo-se numa dinâmica bastante 

agradável. Esta última também se estende à PC, que teve uma preponderância 

tremenda no núcleo de estágio e nas rotinas de trabalho implementadas. 

Creio que a realização deste documento foi importante, pois permitiu-me 

materializar e refletir, com algum distanciamento, sobre o trabalho realizado. 

Com a elaboração do mesmo, é possível, futuramente, revisitá-lo, por forma a 

comparar alguns pontos de vista e conceções. 

Relativamente às perspetivas futuras, não há dúvida nenhuma de que 

irei continuar a apostar na minha grande paixão, que é a Docência. A profissão 

de Professor é das funções mais nobres que, na minha ótica, se pode exercer, 

sendo fundamental para viver em sociedade. Ainda que o futuro não preveja 

facilidades nesta área, creio que é essencial estar recetivo a novas 

experiências e ser persistente na procura de oportunidades. 

Em tom conclusivo, importa partilhar a conceção que fui construindo ao 

longo do ano letivo acerca do que é ser professor e que ficou espelhada na 

tarefa solicitada no âmbito das Jornadas de Encerramento do Estágio 

Profissional: uma reflexão que espelhasse a importância do ano letivo, tendo 

resultado na escrita de um poema, que passo a apresentar: 

“Prometo ser vosso professor. 
 

Prometo ir em busca da verdade, e nunca iludir-vos com falsas promessas, 

porque a verdade é derradeira, e só essa é que interessa. 

Prometo não distrair-me com nuvens passageiras quando olhar para o 

horizonte, porque a essência do conhecimento encontra-se escondida atrás do 

monte. 

É necessário focar o importante e descurar o irrelevante 
 

O objetivo é encontrar o diamante que se esconde atrás de cada instante. 
 

Prometo proporcionar-vos momentos de alegria 

EF também é ousadia 

Ficarei grato se derem o vosso melhor 
 

Aliás, serei chato até que isto aconteça ao meu redor. 
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A arte de ensinar é das mais belas formas de expressão 

Mudar o mundo está justamente aqui: na palma da nossa mão.” 
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Anexo 1 – Questionário sobre a abordagem dos conhecimentos em EF 
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