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Resumo 
 

A elaboração do vigente relatório de estágio surge no âmbito da Unidade do Estágio Curricular, 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensino Básicos e Secundários, inserida no plano de 

estudos, do segundo ano, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O estágio 

curricular decorreu no ano letivo de 2018/2019, sendo este realizado na Escola Secundária de 

Ermesinde, sede do Agrupamento de Escolas de Ermesinde, com a finalidade a obtenção de Grau 

de Mestre do Curso acima mencionado. Todo este processo teve acompanhamento por uma 

professora orientadora da faculdade, um professor cooperante na Escola Secundária de 

Ermesinde e o professor titular da turma que tive o prazer de lecionar as minhas aulas. 

Estiveram inseridos dois núcleos distintos neste agrupamento, o primeiro composto por dois 

elementos do sexo masculino, um dos quais era eu próprio, sendo que o segundo núcleo, ao 

contrário do primeiro, era composto por três elementos, dois do sexo feminino e um do sexo 

masculino. Este relatório visa, assim, a descrição de um processo de estágio, realizado numa 

escola, encontrando-se esta mencionada anteriormente, nas quais se levantaram algumas 

questões ao longo desta última etapa do nosso percurso académico. Uma das quais, a discussão 

da aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos no primeiro ano deste percurso, para o 

contexto prático, e dai o título do presente relatório ser “Da simulação para o contexto Real”. A 

filosofia e a procura do que é ser professor, e que professor é que pretendo ser, que se interliga 

com uma construção pessoal. Destacando-se uma das questões fulcrais, surgindo como objeto 

de estudo e investigação, a Perceção dos Encarregados de Educação face à disciplina de 

Educação Física. O interesse e a ideia de estudo face a este tema surge com naturalidade, devido 

a um episódio específico vivido ao longo do nosso processo, em que tivemos o primeiro período 

sem lecionar qualquer aula, devido as requalificações em curso nas instalações da Escola, e não 

ter existido qualquer contestação ou manifestação dos mesmos face a nossa disciplina. Todo 

este percurso percorrido foi bastante enriquecedor, no sentido de nutrirmos o que realmente é 

ser professor, viver por dentro e sentir toda a influência que podemos ter daqueles que 

aprendem, centrando e envolvendo-nos em todo o processo e não só no resultado. 

Dou por término, com um pequeno texto relativamente as minhas considerações finais e 

algumas perspetivas para o meu futuro próximo. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Professor, Encarregados de Educação 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstract 
 

The elaboration of the current internship report comes under the Curricular Internship Unit, 

Master in Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education, inserted in the second 

year study plano f the Faculty of Sport of the University of Porto. The curricular internship took 

place in the academic year 2018/2019, being held at the Secondary School of Ermesinde, 

headquarters of the Ermesinde School Group, in order to obtain the Master Degree of the 

aforementioned Course. This whole process was monitored by faculty advisor, a cooperating 

professor at the Escola Secundária de Ermesinde and the full professor of the class who had the 

pleasure of teaching of my classes. Two distinct nuclei were inserted in this grouping, the first 

composed of two male elements, one of which was myself, the second nucleus, unlike the first, 

being composed of three elements, two female and one male element. This report aims, 

therefore, to describe na internship process, carried out in a School, which was mentioned 

earlier, in which some questions were raised during this last stage of our academic path. One of 

which, the discussion of the application of theoretical knowledge acquired in the first year of 

this journey, for the pratical contexto, and hence the title of this repor is “From simulation to 

the Real context”. The Philosophy and the search for what it means to be a teacher, and what a 

teacher i intend to be, interconnected with a personal construction. Highlighting one of the key 

issues, emerging as the object of study and invetigation, the Perception of Parents in charge of 

Physical Education. The interest and the idea of study in relation to this theme comes naturally, 

due to a specific episode experienced throughtout our process, in which we had the first period 

without teaching any class, due to the requalifications underway in the School´s facilities, and 

not there has been any contestation or manifestation of them regarding our discipline. This 

entire journey was very enriching, in the sense of nurturing what it really means to be a teacher, 

to live inside and feel all the influence that we can have from those who learn, focusing and 

involving us in the whole process and not only in the result. I conclude this report, with a short 

texto regarding my final remarques and some perspectives for my near future.  

 

 

 

KEYWORDS: Physical Education, Teacher, Guardians 
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Introdução 
 

O presente relatório, elaborado no âmbito do estágio profissional realizado na Escola Secundária 

de Ermesinde, pretende fornecer as linhas orientadoras das atividades realizadas ao longo deste 

último ano do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

Quanto à estrutura do relatório, num primeiro momento será feita uma introdução sobre a 

minha pessoa, bem como da instituição de estágio com base na informação institucional que 

nos foi apresentada no dia da abertura do ano letivo. Segue-se depois um plano mais 

operacional, referente à enumeração das atividades realizadas bem como a contextualização da 

importância de algumas delas. Foi elaborado um estudo sobre as perceções dos encarregados 

de educação acerca da disciplina de educação física, onde o objetivo principal foi tentar perceber 

a importância que atribuem à disciplina a nível académico bem como de preparação do futuro 

dos seus educandos.  

A última parte do relatório fica reservada para considerações finais e uma reflexão no sentido 

de fomentar o espírito critico relativamente ao que deste estágio se pôde retirar, bem como as 

perspetivas para o futuro próximo.  
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Dimensão Pessoal 
Enquadramento Biográfico 
 

Antes de explorar os tópicos relativos ao Relatório de Estágio Profissional, é importante fornecer 

uma introdução onde consta uma apresentação pessoal.  

O meu nome é Paulo Ricardo Sá Barbeitos, e nasci a 9 de setembro de 1993, em Colónia, na 

Alemanha, país onde ainda hoje os meus pais residem. Atualmente resido em Monção, um 

concelho pertencente ao distrito de Viana do Castelo. Vivi na Alemanha durante 17 anos, tendo 

aí realizado grande parte do meu percurso académico, decidindo ao fim do 3º Ciclo dar um novo 

rumo à minha vida ao vir viver, sem os meus pais e por iniciativa própria, para Portugal. Foi sem 

dúvida a decisão mais difícil que tomei até ao dia de hoje, mas da qual não sinto nenhum 

sentimento de arrependimento pois sei que tomei a decisão mais acertada, apesar de me custar 

muito estar tão longe deles. Tal decisão foi tomada com base em várias razões. O motivo mais 

importante que me levou a querer dar este passo foi o facto de querer dar uma nova 

oportunidade a mim mesmo. Desde cedo tinha em mente que queria entrar no ensino superior 

e estudar algo que estivesse ligado ao desporto, e dado que as minhas oportunidades de 

ingressar nesta área na Alemanha eram poucas, depois de conversar muito com os meus pais, 

estes aceitaram e deram-me a oportunidade de poder vir para Portugal atrás de um dos meus 

objetivos de vida. Por isso, e por todos os outros motivos, tenho que lhes agradecer por tudo 

pois tiveram a coragem de me deixar vir para cá. Apoiaram-me mesmo contra a vontade deles, 

porque ninguém quer ter os filhos longe numa fase tão precoce, mas com a consciência de que 

estariam a tomar a decisão mais acertada visto que me deixaram lutar por um grande objetivo 

que eu tinha, e por terem a consciência de que se tivesse ficado lá muito provavelmente não 

seria o que sou hoje e não teria atingido o que atingi até agora. Costuma-se dizer que os filhos 

são o que são devido aos pais, e eu sem dúvida que lhes devo tudo o que sou e tudo o que tenho 

porque sem eles nada disto seria possível.  

A minha paixão pelo desporto, honestamente, surgiu muito por influência do meu pai. Sendo 

ele uma pessoa fisicamente muito ativa, tendo igualmente um enorme gosto pelo desporto e 

pela prática desportiva, desde cedo tentou incutir-me estes seus hábitos, passando sempre 

grande parte do seu tempo livre comigo a realizar algum tipo de atividade, fosse essa uma ida 

ao parque para jogar futebol, ou uma ida à piscina. Apesar do meu pai ter um enorme prazer na 

realização de múltiplas práticas desportivas, a sua modalidade preferida é o futebol. Essa sua  

preferência, como já seria de esperar, conseguiu transmiti-la de tal maneira que se tornou na 

minha grande paixão. 
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A paixão era tanta que desde cedo o meu pai, a pedido meu, inscreveu-me num clube de futebol 

alemão que se encontrava perto da nossa zona de residência. Foram muitos os anos que passei 

nesse clube. Inicialmente, para ser muito honesto, as minhas aptidões para a prática de futebol 

não eram as melhores, porém o meu gosto por esta modalidade era tanto que já naquela altura 

eu tinha a consciência de que queria ser melhor, e para ser melhor eu teria de treinar muito. E 

assim o fiz. Quer no recreio da escola, quer em todos os finais de tarde ao fim das aulas, 

aproveitava para estar com uma bola no pé, fosse a treinar o remate ou até a bater o meu record 

pessoal de número de toques, e só parava até conseguir o objetivo que tinha estabelecido para 

aquele momento. Ao fim do primeiro ano a jogar de forma oficial, tive o conhecimento através 

de um grande amigo de infância, de uma escola de futebol que se localizava em Colónia. Como 

seria de esperar, fiquei de imediato interessado em trocar de equipa. Conversei com o meu pai 

e logo de seguida teve a preocupação de procurar mais informações sobre a escola para poder 

aceder ao meu pedido, visto que mesmo ele ficou bastante entusiasmado com a ideia. 

Frequentei então essa escola de futebol durante vários anos, com treinos quatro vezes por 

semana, sabendo que técnicos e responsáveis não só tinham a preocupação em fazer de nós 

melhores jogadores, mas também de nos educar e tornar em pessoas bem-educadas e bem 

formadas. Depois das aulas e antes de iniciarmos os treinos, tínhamos o apoio para a realização 

dos nossos TPC´s e auxílio para estudarmos para qualquer teste que fossemos ter. Ao fim de 

cada período escolar, éramos também obrigados a apresentar as nossas notas aos treinadores 

para que assim eles tivessem todo o conhecimento do que estaria a ser o nosso percurso 

académico.  

Com o passar dos anos, tendo estabelecido ligações com diversos clubes de futebol, 

nomeadamente já em Portugal, a Educação Física tornou-se, com naturalidade, na minha 

disciplina preferida e naquela que mais prazer me proporcionava na escola. Tudo o que eu fazia 

relacionava-se com o desporto: os programas que via na televisão, as pesquisas que realizava 

na internet, absolutamente tudo. E foi assim, precocemente, que decidi que no futuro, a nível 

profissional, a minha vida tinha que estar ligada ao desporto.  

Terminado o meu 12º Ano de escolaridade, já em Portugal, candidatei-me ao Ensino Superior, 

mais concretamente para a Escola Superior de Desporto e Lazer em Melgaço pertencente ao 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Foi esta a casa que me permitiu vivenciar as mais 

variadas modalidades de forma mais séria e profunda, onde alarguei os meus horizontes a nível 

cognitivo, onde comecei a lecionar as minhas primeiras aulas, ainda que simuladas. Em suma,  

foi aqui que cresci não só como futuro profissional, mas também como pessoa e que me 

permitiu conhecer pessoas fantásticas com gostos, experiências e visões diferentes acerca do  
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desporto. Foi também nesta casa que tive a oportunidade de realizar o meu estágio curricula 

como treinador adjunto da equipa de Infantis B do Sporting Clube Braga, clube que, entretanto, 

represento há 2 anos como treinador principal de uma das equipas do escalão de Benjamins. 

Nos últimos dois anos tenho também colaborado num projeto em Monção, que é um campo de 

férias para crianças com idades entre os 7 e os 13 anos. O projeto em si foi ideia de um professor 

de educação física da escola profissional de Monção, e tem desde então contado com o apoio 

da própria Câmara Municipal bem como o clube de futebol mais emblemático de Monção, ao 

cederem as suas instalações, e também das instalações da Escola Profissional, EPRAMI, para as 

refeições e o auditório para um filme após o almoço.  O campo de férias em si decorre todos os 

anos nas férias da páscoa e no verão, sendo que por norma na páscoa só decorre durante uma 

semana enquanto no verão são duas. Semanas em que os meninos e as meninas inscritas têm a 

possibilidade de aprenderem e de melhorarem as suas aptidões futebolísticas.  

Apesar de atualmente já não ser jogador de futebol, continuo a ser uma pessoa fisicamente 

ativa. Frequento de forma regular o ginásio, procurando também ter alguma atividade física fora 

do mesmo. Gosto muito de andar de bicicleta e continuo a não dispensar uma ida à piscina para 

umas braçadas tal e qual como fazia quando era mais novo com o meu pai. 

 

Professor de Educação Física, porque? 

 

Como tudo na vida todas as decisões tomadas, por nós, pelas pessoas, dependem sempre ou 

maioritariamente quase sempre de um conjunto de valores que pode acabar por ter uma 

influência direta ou indireta em certas decisões tomadas. Esses valores são, nomeadamente, a 

cultura onde crescemos, a educação e exemplo que trazemos de casa dos nossos pais, os gostos 

que vamos adquirindo ao longo das nossas vidas, entre outros. Pessoalmente posso dizer que a 

minha tomada de decisão teve alguma influência do meu pai e outra parte até da minha irmã. 

A influência do meu pai tem principalmente haver com o desporto em geral, ele foi sempre uma 

pessoa com um estilo de vida muito ativa praticando sempre diversas modalidades, tendo-nos 

incluído, a mim e à minha irmã, nas suas atividades, na natação ou até no jogging. Para além de 

todo este incentivo para a prática desportiva, ele também teve, e tem, a sua modalidade 

preferida, o futebol, dando-me sempre o seu total apoio até eu decidir que queria que o futebol 

entrasse na minha vida, sendo hoje aquilo que me move e é a minha maior paixão. A influência 

da minha irmã relaciona-se com o sonho que ela sempre teve em ser professora e, como ela  
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sempre foi uma pessoa que admiro muito, comecei a pensar porque não eu ser professor? Foi a 

partir desse momento que em todas as minhas aulas de EF comecei a estar mais atento ao  

trabalho efetuado de todos os professores que fui tendo, deparando-me com professores que 

facilmente conseguia identificar como realmente competentes e outros que não o eram. Com 

os bons eu ficava fascinado da maneira como eles conseguiam cativar e passar a energia e a 

paixão que tinham pelo desporto, conseguindo-nos incutir valores, tão importantes para o nosso 

crescimento pessoal e para no futuro sermos bem-sucedidos a nível profissional. Com tudo isso 

eu me identificava porque, para mim, o desporto é um estilo de vida que todos nos deveríamos 

ser capazes de ter. Com os maus professores gerava-se em mim uma enorme revolta, 

principalmente pela maneira como certas pessoas lidavam com a área sendo pessoas formadas 

na mesma. O desporto é algo que não é obrigatório para ninguém só é para quem quer e então 

eu pensava, mas porque é que eles optaram por esta área se eles próprios parecem não ter 

gosto nenhum por ela? Penso que no desporto um dos fatores mais importantes, mais que o 

conhecimento até que temos acerca de cada modalidade ou outros aspetos inerentes, é 

sobretudo a forma como falamos sobre o desporto, a maneira como o sentimos e pretendemos 

transmitir, é o incentivo que damos a todas as pessoas e quando digo todas refiro-me mesmo a 

todas sejam elas pessoas obesas, magras, com algum tipo de patologia entre outras coisas, o 

não desistir de ninguém. O desporto não é só praticar, é onde também aprendemos a lidar com  

 

as nossas limitações, a enfrentá-las e sobretudo a superá-las, aprendemos a trabalhar em 

equipa, aprendemos a ser pessoas justas e humildes, aprendemos a ter objetivos e ir atrás deles 

ajudando-nos uns aos outros, apoiando a pessoa ao nosso lado, para além de todas as questões 

inerentes à saúde. O desporto é a única disciplina que nos fala do nosso corpo que nos diz como 

é que ele funciona, que nos diz como podemos cuidar e aprender a gostar dele e aceitar aquilo 

que somos porque sem ele não somos nem fazemos nada. Trata-se então de uma disciplina que 

nos transmite inúmeras coisas para nos tornarmos melhores pessoas e pessoas que saibam viver 

a vida. 

Falamos então de uma profissão bastante complexa só pelo facto de lidarmos constantemente 

e todos os dias com pessoas, que tem hábitos diferentes, estilos de vida diferentes, interesses 

diferentes, tudo é diferente e nós temos que estar mais que preparados para todas essas 

diferenças e para saber lidar com elas. Temos de estar sobretudo preparados para as gerações 

futuras e adaptar-nos a elas, porque os interesses deles não são, nem de perto nem de longe, 

os mesmo que nós temos, nem os que tínhamos na altura com a mesma idade que os nossos 

alunos têm. Ser professor é muito mais que transmitir todo um conteúdo de matérias, é formar 

pessoas no seu ideal total para cada época em que nos encontramos. 
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Expectativas em relação ao Estágio Profissional 
 

No geral, as minhas expectativas para este estágio eram bastante elevadas. Apesar de 

ter sido um novo e grande desafio, tenho de confessar que no momento em que 

tomamos conhecimento do local e de quem nos acompanharia nesta caminhada, o facto 

de conhecer e me dar bem com o meu colega de núcleo, e com os restantes colegas 

pertencentes ao outro núcleo, mas que estagiam na mesma escola, tranquilizou-me 

bastante. Penso que todos nós, sabendo de antemão que ao iniciar uma nova etapa na 

nossa vida estaremos rodeados por pessoas que conhecemos e em quem confiamos, 

tornamo-nos mais confiantes e motivados para iniciar novas aventuras.  

Logo no início suposto do estágio, deparamo-nos com um ligeiro constrangimento que 

estaria fora dos planos de qualquer um de nós. A escola que nos iria acolher encontrava-

se naquela altura em fase de remodelações, o que nos levou de imediato a questionar 

sob que condições é que iríamos lecionar as nossas aulas ou se iríamos conseguir iniciá-

las na data prevista.  

A maior dúvida transversal a todo o primeiro período, residia no facto de que por não 

começar na data prevista, a atitude dos alunos poderia não ser a desejada no que diz 

respeito à vontade de trabalhar e motivação para tal bem como o respeito por mim. 

Outro aspeto que provocava em mim uma grande ansiedade era o colocar em prática 

os meus conhecimentos. Começar finalmente a sentir-me como um professor, lidar com 

os alunos e testar-me, tendo a possibilidade de dar resposta a certas questões como: 

Que tipo de professor vou querer ser? Como é que eu vou lidar com os meus alunos? 

Será que vão gostar de mim e das minhas aulas? Será que escolhi mesmo a profissão 

certa para mim? Questões que esperava responder neste ano de estágio, sendo que a 

última para mim foi a questão chave de todo este meu percurso e que ficou claramente 

respondida. Era importante para mim, através do estágio, perceber fundamentalmente 

se realmente seria esta a profissão que eu queria futuramente exercer, se é disto que 

eu realmente gosto. Já diz o velho provérbio dizia: “Trabalha naquilo que mais gostas, e 

nunca trabalharás na vida”.  

 A situação em que nos encontrávamos, eu e os meus outros colegas, sem dúvida que 

não era o cenário mais favorável e só fez com que todos os receios se mantivessem, e  
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até aumentassem, a cada dia que passava. Aquele impasse de não saber quando iríamos 

arrancar com o estágio fez com que o medo do nosso primeiro contacto com os nossos 

alunos se tornasse algo ainda mais assustador. Algo que teve também alguma influência 

para que isso acontecesse foi o facto de assistirmos às conversas dos nossos restantes 

colegas de mestrado, às segundas-feiras, quando nos deslocávamos à faculdade. Fruto 

destes encontros, encontrava-me na dualidade entre se sentiria as mesmas dificuldades 

ou se conseguiria estabelecer uma boa ligação com os alunos. Tudo isto era uma grande 

incógnita que poderíamos conseguir esclarecer apenas com a prática. Mas esse passo 

tardava, tornando-se por vezes difícil saber lidar com toda esta panóplia de sentimentos 

e emoções que me iam atormentando. Isto porque apesar de durante as férias de verão 

termos tido tempo de preparação e para nos mentalizarmos para o estágio, não 

antecipamos esta incerteza relativamente ao seu começo. Esta situação gerou, como já 

mencionado, uma instabilidade generalizada fazendo com que a preparação para 

lecionar não fosse igual à existente no início do ano letivo.  

Os professores que acompanharam o meu percurso de forma mais próxima foram o 

professor Eduardo Rodrigues e a professora Paula Silva. As minhas expectativas, para 

com os dois, é que estes fossem os meus guias neste percurso, transmitindo todos os 

seus conhecimentos bem como toda a experiência que foram adquirindo ao longo das 

suas carreiras. Confesso que no meu primeiro ano deste mestrado tive a oportunidade 

de adquirir inúmeros conhecimentos, graças aos excelentes professores que tive. 

Porém, a meu ver, a prática de lecionar junto dos alunos que nos foram atribuídos é a 

etapa mais importante deste mestrado. E é precisamente esse o momento que mais 

ansiava. Com base nisto, o nosso professor cooperante, Eduardo Rodrigues, tinha o 

papel importantíssimo de nos apoiar, aconselhar, ensinar e sobretudo fazer com que 

conseguíssemos crescer a nível pessoal e profissional. Uma tarefa difícil e talvez a mais 

importante de todo este processo de formação que agora chegou ao fim. Tarefa essa 

ligada ao difícil desafio de nos ajudar através da sua experiência profissional, fazer a 

ponte entre tudo aquilo que aprendemos durante o nosso primeiro ano de mestrado 

confrontado com a realidade prática de lecionar, moldando-se a diferentes feitios. Falo 

em feitios porque o professor cooperante terá sempre uma tarefa complicada ao não 

conhecer a pessoa que está perante o mesmo para trabalhar.  
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Contudo, abracei este desafio com o claro objetivo de me testar e tentar perceber até 

que ponto iria conseguir, ou não, aplicar este ano na prática todos os conhecimentos 

adquiridos no ano passado na teoria. Nunca descurei a opinião do professor cooperante, 

alguém mais sábio, com muitos anos de experiência e que demonstrou ser um excelente 

profissional e, mais importante, ser uma pessoa apaixonada e orgulhosa por todo o seu 

percurso profissional. Alguém que nos quis verdadeiramente ajudar “a sair fora da 

caixa” e a procurar a melhoria constante, que nos auxiliou a ultrapassar todas as 

dificuldades e obstáculos que se atravessaram ao longo do nosso percurso.  
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Enquadramento da Prática Profissional  
Entendimento do Estágio Curricular 
 

A este conceito surge de forma implícita e indissociável a ideia de processo de formação 

contínua, ou seja, a translação das aprendizagens teóricas adquiridas na faculdade para um 

contexto prático similar a uma realidade profissional futura. 

Segundo Almeida (2009), o estágio é isso mesmo. É o primeiro contacto que o professor 

estagiário estabelece com aquela que será a sua realidade contextual enquanto futuros 

profissionais docentes. 

Sendo assim, esta é a fase mais importante da vida académica de qualquer estudante pois marca 

um ponto de inflexão e mudança. É por isso o momento em que podemos e devemos aproveitar 

para aplicar e testar como é que os nossos conhecimentos teóricos adquiridos durante todo o 

nosso processo de formação inicial, realmente resultam na componente prática. Contudo, é 

importante ter em conta determinados aspetos tais como as características das turmas e dos 

alunos que as compõe bem como as modalidades predominantes na escola onde decorre a 

nossa experiência prática. Surge assim outro tópico relevante para o desenrolar do estágio – a 

escola acolhedora do mesmo. Este será o local idóneo para ocorrer a aprendizagem de como 

lecionar bem como as competências profissionais subjacentes ao processo de ensino devido ao 

facto de que apenas num contexto prático se tem contacto com a realidade profissional (García, 

1999).  

De facto, uma das coisas mais evidentes durante o estágio, é que para se ser um bom professor 

não basta apenas ter um conhecimento teórico sólido acerca das matérias que lecionamos. 

Nesta linha de pensamentos, podemos falar em dois tipos de docentes: os que se focam na 

prática desportiva em si e aqueles que valorizam mais uma vertente científica e teórica (Darido, 

1996 cit. in Galvão, 2002). A primeira tipologia, mais tradicional, está vinculada a questões como 

avaliação, disciplina, desempenho e métodos enquanto que a segunda está mais centrada em 

conhecimentos derivadas de sub-áreas tão variadas como psicologia, aprendizagem motora, 

sociologia, fisiologia do exercício, entre outras. 

Contudo, apenas com a experiência profissional nesta profissão vamos construir o nosso perfil 

pessoal enquanto professores de educação física, o que não significa necessariamente ser um 

tipo de docente estritamente tradicional ou por outro lado mais focado nas questões teóricas 
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como mencionado anteriormente. Iremos moldar e assumir características mistas de ambas as 

tipologias.  

 

Um dos factos mais visíveis durante o nosso estágio profissional dizia respeito às diferentes 

maneiras de cada professor atuar, pelo simples facto de cada um deles ter diferentes crenças e 

perspetivas de qual dos métodos seria o mais eficaz para os objetivos pretendidos. Tal não dita 

a qualidade de um profissional na área da docência mas sim que cada um tem a sua maneira de 

trabalhar consoante aquilo que acredita ser o melhor para a transmissão dos conhecimentos e 

práticas desportivas aos seus discentes. Cabe a cada professor encontrar a “fórmula” correta 

para que as coisas possam funcionar consoante o objetivo pedagógico da disciplina. Tudo se 

resume a uma construção contínua de uma identidade profissional única, tendo em linha de 

conta que nunca se deve desvirtualizar aquilo que somos enquanto pessoas, e da forma como 

olhamos e vivemos a vida. “O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o 

professor” (Nias, 1993). 

O Professor cooperante terá, por isso, um papel fundamental naquele que eu considero ser o 

momento chave na nossa formação enquanto docentes.  

Alarcão e Tavares (1987) valoriza a figura que é o professor cooperante ao lhe reconhecer a 

responsabilidade do trabalho que lhe é destinado, ao receber estudantes, tentando depois 

enfrentá-los com a prática real da vida de um professor, guiando-os e acompanhando-os em 

todo o processo. Nem todos se apresentam aperfilhados para poder desempenhar este papel, 

naquele que é, talvez, considerado o momento chave na formação dos jovens docentes, ao lhe 

ser reconhecido que é o momento ideal para unir a teoria a prática, aplicando os conhecimentos 

adquiridos sem qualquer receio de errar, experimentar e arriscar. Todo o trabalho destinado ao 

professor cooperante exige, ao mesmo, uma grande capacidade de articulação entre os seus 

conhecimentos teóricos e práticos, para assim inserir os estagiários num contexto próximo da 

realidade, próximo porque em ano de estágio trabalha-se com “rede” como se costuma dizer.  

Outro fator importante, segundo os mesmos autores, são os vínculos criados entre as 

universidades e as escolas que recebem ano após ano os estagiários. Foi bem visível durante 

este ano que uma depende cada vez mais da outra. Isto é, a universidade enquanto instituição 

tem um papel importantíssimo na formação inicial dos seus formandos, ao lhes transmitir, 

através dos seus colaboradores, os seus conhecimentos teóricos necessários bem como práticas 

similares. 

Em suma, existe todo um processo reflexivo, sobretudo nesta fase do estágio profissional, 

quanto às ações já levadas a cabo bem como as que ainda estão por executar, ou seja, uma 
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avaliação a posteriori das passadas e um planeamento das futuras. A formação docente é uma 

formação continua ao longo de toda a carreira.  

 

 

Enquadramento Institucional 
Agrupamento de Escolas de Ermesinde  
 

Este ponto tem como objetivo dar a conhecer a Escola Secundária de Ermesinde, que é a sede 

do Agrupamento de Escolas de Ermesinde, e a “casa” que me acolheu para a realização do meu 

estágio profissional.  

Ao todo são cinco escolas pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Ermesinde. A EB1/JI de 

Sampaio, EB1/JI da Gandra, EB1/JI da Bela, EB2/3 D. António Ferreira Gomes e a Escola 

Secundária de Ermesinde que como anteriormente já foi referido, é a sede do Agrupamento de 

Escolas e aquela que me acolheu para a realização do meu estágio profissional. Ermesinde é 

uma cidade pertencente ao concelho de Valongo. É a cidade e a freguesia mais populosa do 

município de Valongo, sendo freguesia apenas desde o ano de 1836, altura em que a sua Câmara 

Municipal se encontrava em Alfena. Apesar de tais dimensões, Ermesinde é igualmente a menor 

das quatro freguesias pertencentes ao mesmo concelho, predispondo de uma área de 7,65km 

(2013), e com 38798 habitantes, segundo os últimos registos efetuados em 2011.  

 O corpo docente do Agrupamento de Escolas de Ermesinde para o ano letivo de 2018-2019 é 

constituído por 211 professores dos quais 5 pertencem ao Pré-Escolar, 23 ao 1º.CEB, e cerca de 

183 pertencem ao 2º,3º CEB e Secundário. O Agrupamento no seu total dispõe de 105 turmas 

sendo que 5 são do Pré-Escolar, 19 do 1ºCEB, 16 do 2º CEB, 27 do 3º CEB, 28 do ensino 

secundário, 7 profissionais, 2 do CEF e 1 de PPT. Ao todo, foi possível apurar que o Agrupamento 

tem 2285 alunos inscritos no presente ano letivo sendo que 116 pertencem ao ensino Pré-

Escolar, 1367 ao ensino regular básico, 651 ao Ensino Regular Secundário, 27 ao CEF tipo II e III, 

e 124 ao Ensino Profissional. 

A escola secundária de Ermesinde tem apenas 65 turmas, das quais 10 dizem respeito ao 2ºCEB, 

17 ao 3ºCEB, 28 ao ensino secundário, 7 aos cursos profissionais, 2 ao CEF tipo II e uma turma 

de português para todos (PPT). 

Depois de dar a conhecer de uma forma mais global a Escola Secundária de Ermesinde, 

nomeadamente a sua localização geográfica bem como a sua dimensão quer a nível de alunos e 

professores, torna-se conveniente explicitar um pouco sobre as condições de trabalho em que 

foi realizado o meu estágio profissional. No fim do ano letivo anterior e à entrada para o 
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presente ano letivo, a escola encontrou-se em obras de requalificação das instalações, situação 

essa que levou a que as aulas de educação física ficassem sem qualquer efeito durante um 

período, naquela altura, indeterminado. Posteriormente confirmou-se o cenário menos  

 

 

esperado, que foi a impossibilidade de lecionar durante todo o primeiro período devido ao 

constante atraso da requalificação das instalações desportivas. 

A nível de instalações, verifica-se que a Escola Secundária de Ermesinde fornece a todos os seus 

alunos, funcionários e a todo o seu corpo docente condições de excelência. Sem conhecer as 

condições anteriores da escola antes de todo este processo de requalificação, diria que o 

processo em si foi bem-sucedido, tendo em conta que os alunos, funcionários e todo o corpo 

docente da escola dispõe agora de uma escola modernizada.  

A nível do espaço para a realização das aulas de educação física, em conversa com os professores 

da escola, foram feitas algumas alterações que, na sua opinião e a meu ver, não tinham 

necessidade de serem alteradas, até porque as alterações apresentam alguns pontos negativos. 

No pavilhão desportivo nada foi alterado. Em termos de tamanho e de infraestrutura encontra-

se igual ao anterior, apenas tendo-se procedido à requalificação do piso e das paredes. As 

alterações mais notórias, para quem conhecia a escola antes, foram ao nível dos balneários, 

casas de banho, gabinete de professores de educação física e acesso ao mesmo. Curiosamente 

é nessas alterações que é possível verificar alguns aspetos menos positivos, como o acesso aos 

balneários. Ao contrário do que acontecia no passado, em que os alunos teriam acesso direto, 

agora entram todos pela mesma porta que dá acesso ao corredor dos balneários. Este aspeto 

torna um grande transtorno, porque por vezes acumulam-se muitos alunos no corredor 

dificultando a entrada e saída de alunos e até de professores que pretendem transportar 

material para a aula, por exemplo, ou até alunos que pretendem entrar para o balneário para 

se poderem preparar para a sua aula. Para além disso, os balneários com as requalificações 

efetuadas, ficaram muito mais pequenos. Tal constatação, tendo em conta que em 

determinados dias tínhamos cinco turmas ao mesmo tempo a terem aulas de educação física, 

tornava-se numa grande confusão, que provoca a maior parte das vezes alguns atrasos dos 

alunos na chegada a aula.  

A nível do espaço disponível para as aulas de educação física, enquanto professor penso que 

quer a nível de material e de espaço dispõe de ótimas condições de trabalho. Obviamente que 

todos nós, se tivéssemos um espaço ainda maior do que aquilo que temos por vezes disponível, 

devido ao tamanho e quantidade de turmas que se encontram ao mesmo tempo no pavilhão, 

nenhum professor se iria queixar. Para além do pavilhão, a Escola dispõe também de um campo 
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exterior, com duas balizas de andebol que podem também ser utilizadas para futebol, quatro 

cestos de basquetebol, uma pista de atletismo e uma caixa de areia. No espaço interior, salvo 

raras exceções, o professo dispõe um terço de campo para poder trabalhar, o que com turmas 

de vinte e alguns alunos por vezes se torna um grande desafio ao nível do planeamento e  

 

organização do espaço da aula. No campo exterior, o professor dispõe normalmente de um 

espaço maior, o que facilita e muito a planificação e organização de uma aula.  

Para além dos espaços físicos existentes, a Escola Secundária de Ermesinde oferece aos seus 

docentes todo o tipo de material que é necessário para lecionar as mais variadas modalidades.  

 

Direção e restante corpo docente – A importância atribuída a Educação 
Física 

Funcionários – Contributo importante no processo Educativo 
 

Quando se fala em escola, educação, processo de formação, a primeira coisa que nos vem logo 

à cabeça são os professores. Sem dúvida alguma que os professores são os principais agentes e 

aqueles que desempenham um papel mais relevante no percurso académico dos alunos. Mas 

cada vez mais o desenvolvimento das ações de todo o restante pessoal não docente, que 

também atua na escola, é secundarizado. O facto deste grupo de pessoas não desempenhar 

funções que se destinam exclusivamente à instituição escolar tais como, serviços 

administrativos, bem como a partilha e transmissão de matéria e conhecimento em sala de aula 

com os nossos alunos, não significa que os mesmos não tenham um papel importante no 

processo educativo dos nossos jovens. Habitualmente olhamos para os funcionários como 

meros empregados, que simplesmente se encontram ali para cumprir com as suas obrigações e 

não mais do que isso. Segundo Trojan e Tavares (2007) “embora a organização sindical 

reconheça os funcionários como segmento da categoria dos trabalhadores em educação, a 

caminhada para essa conquista social e profissional foi longa e tem enfrentado, até hoje, 

preconceitos e barreiras políticas e ideológicas de quem insiste em entender a escola e o 

processo de aprendizagem como elementos simplistas que envolvem apenas a sala de aula e o 

professor”. Na verdade, todos os funcionários são sempre muito mais do que isso. Considero 

até que por vezes as pessoas nem têm a noção da importância que um funcionário não docente 

pode vir a ter na vida de um aluno.  

Os alunos tendem a ser muito mais abertos com os funcionários, mostram sempre um pouco 

mais daquilo que eles realmente são enquanto pessoas num contexto completamente à parte 

do de uma sala de aula. Os funcionários conseguem muitas, ou até maior parte das vezes, ter 
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um maior conhecimento acerca de um ou vários alunos do que propriamente um professor. E 

tornam-se por isso pessoas importantes em todo este processo, numa vertente mais social e 

educativa. Algo que a meu ver poderia ser vantajoso e deveria ser aproveitado no que diz 

respeito ao processo educativo escolar.  Trojan e Tavares (2007) referem ainda, por exemplo,  

 

 

que todos os funcionários escolares deveriam participar com voz ativa em conselhos escolares, 

órgãos máximos de gestão da escola e espaços de deliberação das ações a serem desenvolvidas  

para puderem cumprir com a sua função social. Torna-se por isso conveniente que os 

funcionários comecem, também, a ser vistos e integrados por toda a comunidade escolar como 

protagonistas do ensino. 

Pela experiência que consegui obter agora no meu estágio ao presenciar, por exemplo, nas 

reuniões de avaliações ao discutir certos assuntos relacionados com alguns alunos em particular, 

muitas vezes os professores de todas as disciplinas tentavam, em conjunto com os restantes 

colegas, perceber o porquê de um certo aluno apresentar um rendimento escolar tão baixo. Por 

isso é que na minha opinião os funcionários podem, se assim lhes for permitido, ter um 

contributo muito importante em todo este processo, podendo por vezes nos reportar algumas 

informações muito relevantes acerca de algum aluno sobre alguma confidência que lhe terá 

feito, para que a escola possa ter o conhecimento necessário para poder intervir e ajudar os 

seus alunos. 

Para além de todo este enaltecer do papel dos não docentes, penso que se deveria apostar em 

alguma espécie de formação contínua dos mesmos como forma de formalizar tal ideal de 

inclusão. Desta forma, poderiam surgir bases fundamentadas para poder afirmar que a sala de 

aula não é o único espaço educativo da escola sendo que todos os espaços escolares o são, 

espaços onde também se encontram funcionários da escola conseguindo ter um conhecimento 

privilegiado de determinados acontecimentos. 

 

Núcleo de Estágio 
 

Um dos aspetos chave para um bom funcionamento de estágio tem a ver com o nosso núcleo 

de estágio. Como já é sabido, o núcleo de estágio é algo que se encontra fora do nosso controlo 

pelo facto de não sermos nós a decidir para onde e com quem queremos realizar o nosso estágio. 

Muito honestamente, no início do ano letivo, uma das coisas que me causava mais receio era o 

desconhecimento de onde e, sobretudo, com quem iria decorrer o meu estágio. Obviamente 

que o facto de nos colocarem pessoas não conhecidas pode ser bastante vantajoso, quer a nível 
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social, pessoal e também profissional. Porém, para ser sincero, o que eu mais desejava antes de 

saírem as colocações era que me ficasse num núcleo em que eu já conhecesse alguém, com 

quem já tivesse tido a oportunidade de ter algum contacto. 

 

 

 

Essa necessidade surgiu tendo em conta alguns complexos pessoais que tenho e que me têm 

vindo a limitar em algumas situações, sobre as quais tenho de trabalhar para poder abrir cada 

vez mais os meus horizontes.  

No dia em que saíram as colocações e obtivemos o conhecimento de qual seria o nosso núcleo 

de estágio fiquei mais que aliviado. A pessoa no mesmo núcleo de estágio foi o Alexandre. O 

Alexandre é um rapaz que eu conheço há algum tempo, pelo facto de viver na mesma zona que 

eu e por termos frequentado a mesma turma no ensino superior, na licenciatura de Desporto e 

Lazer em Melgaço, escola pertencente ao Politécnico de Viana do Castelo.  

Na altura, quando ainda nos encontrávamos a frequentar a licenciatura, foi ele que em parte 

até me tentou logo convencer a ingressar neste mestrado, até porque ao longo dos 3 anos da 

licenciatura, a convivência foi tanta que foi visível que tínhamos os dois o mesmo gosto e a 

mesma paixão por esta área. Porém, a minha hesitação para ingressar no mestrado teve um 

grande entrave que ainda hoje se verifica, mas que ao longo dos anos fui conseguindo dar largos 

passos para conseguir ultrapassar esse medo. O Alexandre foi um colega, nesse aspeto, bastante 

exemplar ao me motivar e não deixar que um receio me impedisse de concretizar um sonho que 

eu tenho já desde muito novo.  

Com o conhecimento de que seria ele o meu colega de núcleo de estágio fiquei bastante mais 

aliviado e descansado, e comecei desde então a perspetivar um bom ano de estágio. Até porque 

melhor maneira de começar um estágio penso que não poderia haver, ao saber que vamos 

trabalhar com alguém que já conhecemos e com quem já mantemos uma boa amizade de alguns 

anos.  

A escola que nos acolheu, já mencionada várias vezes ao longo do relatório, foi a Escola 

Secundária de Ermesinde. Esta escola acolhe todos os anos, pelo que percebi, dois núcleos de 

estágio, tendo lá dois profissionais de excelência a trabalhar em colaboração com a nossa 

faculdade. Significava então que nós não iríamos ser os únicos a trabalhar naquela escola. O 

outro núcleo, ao contrário do nosso, era composto por três estudantes, que eu e o Alexandre 

também conhecíamos. Eram eles, a Cátia, a Paula e o Ricardo, todos eles da nossa turma no 

nosso primeiro ano de mestrado. Dos três, tanto a Cátia como a Paula, eu e o Alexandre 

conhecíamos bem, ao contrário do nosso colega Ricardo com quem até ao início do estágio não 
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tínhamos tido tanto tanta convivência que nos permitissem ter um conhecimento melhor sobre 

si e da pessoa que é. O paradigma nesse aspeto durante este ano de estágio alterou-se. O facto 

de estarmos na mesma escola e onde passamos bastante tempo juntos, permitiu-nos conhecer 

melhor o nosso colega Ricardo, e diga-se que foi uma agradável surpresa. Já em relação às 

nossas colegas, Cátia e Paula, penso que este ano de estágio só veio reforçar o laço que tínhamos  

 

começado a criar, principalmente no segundo semestre do nosso primeiro ano de formação no 

mestrado. Principalmente durante o primeiro período, em que não tivemos a possibilidade de  

lecionar as nossas aulas, e estávamos todos a viver a mesma situação, fez com que durante 

aqueles meses estivéssemos muito tempo juntos e nos fomos apoiando uns aos outros.  

A nossa experiência na escola D. António Ferreira Gomes, penso que foi um dos pontos mais 

altos, que todos juntos tivemos, em que quase parecia que eramos apenas um núcleo só. Os 

dias de aulas eram os mesmos, bem como os horários das aulas que fomos assistindo naquela 

escola. O culminar desta experiência não poderia ter tido um melhor desfecho. A escola 

organizou uma festa para celebrar o magusto e o São Martinho, em que nos foi pedido para 

colaborar com uma pequena atuação de uma dança folclórica em representação de uma das 

danças mais populares do nosso país. Esta ideia surgiu devido ao motivo de este ano terem 

participado várias escolas de outros países, como por exemplo, a Espanha, a Polónia e a Itália 

em que cada uma delas teve exatamente a mesma iniciativa, uma pequena apresentação de 

uma das danças típicas dos seus países. Para além das apresentações de dança, os alunos da 

escola criaram, em grupos, umas barraquinhas onde teriam à venda algumas doçarias e outras 

especialidades que o nosso país tem para oferecer.  

No início quando me falaram desta atividade, fiquei um pouco apreensivo, até porque dançar 

não é propriamente uma habilidade fácil para mim, muito menos danças folclóricas e em 

público. Mas por outro lado achei que talvez fosse um momento divertido e uma oportunidade 

de fazer algo diferente, algo que nunca antes tinha feito. Também seria um momento prazeroso 

com os meus colegas de estágio, bem como dar uma pequena retribuição a uma casa que tão 

bem nos acolheu e se mostrou com uma enorme disponibilidade em nos auxiliar num momento 

algo desconfortável do nosso ano de estágio. Durante os ensaios, fui-me apercebendo que tinha 

tomado a decisão mais acertada e que iria sentir-me imensamente arrependido se tivesse 

recusado este desafio. Os ensaios foram momentos de grande diversão, mas também de 

dedicação e muito empenho por parte de todos os participantes, nunca descurando o principal 

motivo para a nossa presença ali naquele momento.  

Visto que o meu colega de núcleo de estágio, Alexandre, faz parte de um rancho folclórico em 

Monção, o mesmo teve uma participação muito ativa no que diz respeito às ideias iniciais para 
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a coreografia que deveríamos apresentar no dia do evento. O próprio, porém, não dançou, mas 

ficou responsável por tocar a concertina durante a nossa atuação visto que apresenta também 

grandes aptidões para a música. Sobrando assim quatro, a distribuição foi fácil de fazer. Eu iria 

dançar juntamente com a Cátia, enquanto que o Ricardo ficou a dançar com a nossa colega 

Paula.  

 

Finalmente chegou o grande dia - o dia do evento em que iríamos ter a nossa grande atuação. 

O resultado final não poderia ter sido melhor. A sensação de dever cumprido e que tudo correu  

como esperado, é a sensação que todos gostam de ter assim que terminam algo que tanto 

anseiam e para que tanto trabalharam.  Vestidos a rigor, demos sem dúvida um grande 

espetáculo, reconhecido por todos. Deixando-nos com um sentimento de grande felicidade e ao 

mesmo tempo de imensa gratidão por nos terem proporcionado um momento, a meu ver 

bastante marcante nesta longa caminhada que naquela altura se encontrava ainda nos seus 

inícios.  

Com o início do segundo período e as nossas atividades, os dois núcleos ficaram, naturalmente 

mais separados. Digo naturalmente até porque o acompanhamento já não seria bem igual. Os 

dias e os horários das aulas de uns e de outros, salvo um dia, não coincidiam fazendo assim com 

que não nos víssemos tantas vezes como no primeiro período. Agora sim, notava-se uma ligeira 

distinção de qual seriam os dois núcleos da Escola Secundária de Ermesinde de este ano letivo 

e qual o professor cooperante responsável por cada núcleo de estágio. O Alexandre, pelo facto 

de me ter acompanhado sempre, conseguiu estabelecer uma grande relação com os meus 

alunos. Já eu, apesar de o ter acompanhado igualmente em todas as aulas, não criei uma relação 

tão boa com os alunos dele, mas mais pelo motivo por eu não ser uma pessoa tão extrovertida 

como ele.  

Foi muito bom sentir o acompanhamento dele. Mostrou ser um bom amigo e um excelente 

companheiro. Permitiu-nos, tanto a mim como a ele, no fim de cada aula desabafar sobre as 

mesmas, se bem que ainda muito a quente, conclusões do decorrer da aula e ter uma opinião 

distinta de quem acabava de assistir a mesma aula de fora. Esse fator foi muitas vezes 

fundamental para que conseguíssemos ter uma perceção diferente das coisas. Tanto para o mal 

como para o bem. Por vezes saíamos com a sensação de que uma aula teria corrido mal, e o 

Alexandre teria uma opinião diferente e sustentava a sua opinião com argumentos e exemplos 

claros que por vezes não nos tínhamos apercebido. Havia também alturas, em que acontecia 

também um pouco o contrário, em que dávamos opiniões um ao outro do que é que teríamos 

feito de diferente, seja num exercício específico, bem como na nossa forma de atuação, para 

que as coisas pudessem ter tido outro rumo.  
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Outro aspeto que fizemos durante todo o ano, e curiosamente sem nunca termos combinado 

para que assim acontecesse, foi o efetuar de uma chamada um para o outro assim que um de 

nós tinha terminado, quer fosse o seu plano de aula para a sua sessão seguinte, ou uma Unidade 

Didática de uma modalidade que estaríamos prestes a iniciar, ou até outra atividade qualquer 

que estivesse relacionada com o nosso estágio ou até mestrado, para sabermos a opinião do  

 

outro. Muitas das vezes, falo por mim neste caso, sentia necessidade de ligar ao meu colega 

Alexandre, depois de terminar um plano de aula, para saber a opinião dele e assim perceber se  

posso mudar alguma coisa ou então ficar definitivamente convencido com aquilo que eu tinha 

estipulado para a minha sessão seguinte. Não por sermos nós, mas penso que a nível de trabalho 

acho que fomos um bom exemplo, para os futuros estagiários, de um bom funcionamento de 

núcleo. Fomos sempre muito honestos um com o outro dando sempre a nossa opinião mais 

sincera de todos os acontecimentos, ajudando nos um ao outro e puxando igualmente um pelo 

outro em momentos que alguém se sentia menos motivado quando as coisas não corriam tão 

bem como o esperado.  A sensação que fica é de que conseguimos fortalecer ainda mais uma 

amizade que certamente durará para a vida toda.  

 

As Turmas – Caracterização  
Turma Residente 
 

Neste ano algo atípico devido à situação vivida no primeiro período, as primeiras impressões 

que fomos tendo da turma no geral, e de cada aluno de forma mais particular, foi das conversas 

que fomos tendo nas reuniões de núcleo com o nosso professor cooperante.  

Com o passar do tempo a ansiedade aumentava. Quando é que poderíamos conhecer os nossos 

alunos? Quando é que poderíamos aplicar os nossos conhecimentos teóricos adquiridos na 

prática? Tudo isso era uma grande incógnita. E quando às segundas-feiras nos deslocávamos 

para a faculdade, as conversas dos nossos restantes colegas de curso dirigiam-se todas nesse 

sentido. No sentido de como tinha sido a semana deles, as modalidades que estavam a lecionar, 

qual o nível dos seus alunos etc…. Tudo isso provocava em mim um sentimento de que eu 

também gostaria de poder estar em contacto com os meus alunos, e a experienciar as mais 

variadas modalidades na prática e ter finalmente aquele sentimento do que é ser professor. Ter 

os nossos alunos a tratarem-nos por professor, conviver com os restantes colegas de uma forma 

que ainda não tínhamos vivenciados, passar finalmente e ter a experiência, ao fim de tantos 

anos, do que é estar do outro lado de todo o processo de ensino aprendizagem.  
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O tempo voa e a passos largos fomo-nos aproximando do final do primeiro período, e a ideia de 

que nesse mesmo período já não iriamos começar o nosso estágio curricular era cada vez mais 

uma realidade. Até que chegou o dia da confirmação do pior cenário possível. O dia em que nos 

foi possível confirmar que já não iriamos lecionar qualquer aula neste primeiro período. O 

sentimento depois de receber essa notícia foi algo frustrante e vários pensamentos surgiram. O 

pensamento de que estávamos 4 meses em atraso relativamente aos nossos colegas, a dúvida  

se com apenas 2 períodos de trabalho iríamos ter tempo suficiente para ganhar a experiência 

necessária para nos podermos estar aptos para o mundo do trabalho. Pior do que isso foi mesmo  

o pensamento relativo ao tempo para trabalhar sobre as nossas principais lacunas enquanto 

docentes e tornar-nos assim melhores a saída do que quando entramos. Enfim uma panóplia de 

sensações e pensamentos que residiam em mim e que me colocavam, cada vez mais, num 

estado de ansiedade maior do que aquele que eu já tinha no início do ano letivo. Restava-me, e 

aos meus colegas, aproveitar o período da interrupção letiva para nos preparamos da melhor 

maneira, ainda com incertezas do início do nosso estágio.  

Porém, quero agradecer todo o esforço que o nosso professor cooperante teve durante este 

tempo em que procurou sempre, dentro das suas possibilidades e situação, preparar-nos da 

melhor maneira possível, para que a qualquer momento estaríamos aptos para intervir. A sua 

preocupação foi notória apesar de por vezes não a querer demonstrar. Ele mesmo, com os anos 

de experiência que já tem, sabia que os principais prejudicados desta situação, para além dos 

alunos, seriamos claramente nós que ainda não deixamos de ser alunos a 100%, como ele 

próprio nos disse uma vez, “Vós sois meus alunos também, sois é alunos de uma maneira 

diferente do que os meus alunos que eu tenho nas turmas e a quem eu dou aulas de educação 

física.” Uma frase verdadeira. Nós estávamos ali como professores estagiários, mas ao mesmo 

tempo como alunos da faculdade e como alunos do nosso professor cooperante, como ele dizia 

num registo diferente. Depois de um ano de mestrado ultrapassado em que obtivemos os 

conhecimentos mais teóricos, cabia-lhe a ele, e a todos os professores cooperantes que ano 

após ano recebem professores estagiários, fazer a ligação da teoria e a prática. Era sua 

responsabilidade de nos dar a conhecer a profissão tal e qual como ela é, e de nos transmitir 

toda a sua experiência e todo o seu conhecimento, guiando-nos assim em direção à procura da 

melhoria constante.  

O primeiro período, obviamente que nos deu alguma margem para nos organizarmos e 

planearmos, nomeadamente quantas aulas iriamos lecionar para cada modalidade em si, entre 

outras coisas. Uma das coisas das quais o professor cooperante se propôs a fazer foi 

semanalmente ir dando algumas tarefas para realizar, como por exemplo preparar a ficha para 



26 
 

entregarmos aos nossos alunos no dia da aula de apresentação, para que depois em casa através 

da leitura das mesmas pudéssemos ficar com um conhecimento mais “profundo” de cada aluno.  

Dia 4 de janeiro deste ano foi finalmente o dia em que tive a oportunidade de contactar pela 

primeira vez os meus alunos. A “aula de apresentação” foi realizada num dos balneários do 

pavilhão desportivo da escola pelo facto de não estarem salas disponíveis para a sua realização. 

Depois de uma breve apresentação pessoal, falei aos meus alunos das modalidades que eu tinha  

previsto dar, e a sua ordem inerente bem como algumas regras, as quais os mesmos teriam de 

cumprir, nomeadamente o tempo de chegada a aula, a proibição de utilização de brincos e  

outros artefactos nas aulas, e um aconselhamento pessoal para tomarem banho no final de cada 

aula de Educação Física. Efetuada a apresentação pessoal e o conteúdo programático da 

disciplina, seguiu-se a entrega das fichas de identificação, elaboradas por mim, aos alunos e que 

rapidamente foram preenchidas. 

As fichas que eu elaborei eram fichas simples e bastante usuais para todos os professores no 

início do ano quando tem uma turma nova pela frente em que não conhecem nenhum aluno. 

Estas fichas tinham apenas um simples objetivo. Objetivo de depois em casa ler e obter algumas 

informações mais detalhadas sobre cada um deles. Informações essas que não deixam de ter 

alguma relevância e que nos permitem assim ter um conhecimento ligeiro de cada aluno, tais 

 como os gostos deles, se praticam desporto, se gostam de desporto e das aulas de educação 

física, quais as modalidades que mais gostam, ou seja, uma série de perguntas que fazem com 

que nós, tendo essa possibilidade, tenhamos umas linhas orientadoras de modalidades que 

podemos abordar indo assim ao encontro deles. Porque o primeiro impacto, não é de todo o 

mais importante, mais não deixa de ser muito importante. O primeiro impacto normalmente 

costuma ser aquele em que os alunos olham para nós de uma maneira e determinam já, de certa 

forma, se gostam da nossa forma de atuar e começam a imaginar de que forma irão ser as aulas. 

Virando agora então o foco para os alunos, a minha turma era constituída por 18, 10 eram do 

sexo feminino e apenas 8 do masculino. A primeira pergunta na ficha, por achar um dado muito 

importante de se saber, tinha a ver com o facto de se os alunos eram portadores de alguma 

doença crónica, se tomavam alguma medicação regularmente ou tinham alguma dificuldade a 

nível dos sentidos. Responderem 4 positivamente no que diz respeito ao facto de serem 

portadores de uma doença crónica. A pergunta seguinte teve como objetivo, perceber quais 

eram as modalidades preferidas dos alunos. Nessa questão as respostas foram muito variadas 

com preferências desde voleibol, futebol, basquetebol, badminton, dança e ginástica. Contudo, 

houve uma ligeira predominância nas modalidades de basquetebol e futebol.  

Na última parte das fichas de identificação, o foco recaía sobre alguns dados relativos a educação 

física. Nesta primeira pergunta desta terceira e última parte da ficha, procurei perceber qual a 
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importância que o desporto tinha para cada aluno, onde quase todos responderam que o 

desporto tinha um papel muito importante nas suas vidas, apontando quase todos a saúde como 

grande motivo para a importância do mesmo. Exceto 4 alunos que apontaram o prazer como 

grande causador da importância do desporto nas suas vidas. 

A questão seguinte recaiu sobre a regularidade da prática desportiva dos alunos com uma 

pergunta ligada a essa questão onde procurei saber se os mesmos praticavam desporto com 

regularidade por estarem ligados a algum clube federado, ou porque praticavam outro tipo de  

atividades sem caracter federativo. Apenas 2 alunos praticam desporto regular e federado, 5 

alunos praticam desporto regularmente sem ser federado e 8 alunos não tem por hábito 

praticarem desporto de forma regular muito menos federado. De referir que dos 5 alunos que 

praticam desporto regularmente, mas sem carater federativo, 3 praticam de forma regular a 

modalidade de voleibol enquanto que os restantes 2 praticam futebol – os únicos da turma que 

praticam desporto regular e federado, e um 1 aluno que pratica futebol e o outro aluno a 

modalidade de basquetebol. Um dado curioso e até bastante previsível, foi na última questão 

desta ficha. Onde a pergunta foi dirigida para a motivação dos alunos face a disciplina de 

educação física. Numa escala de 1 a 10 (1 mínimo e 10 máximo), os alunos teriam de classificar  

o seu nível de motivação para esta disciplina. A curiosidade como mencionei no início está em 

que todos os alunos que praticam desporto de uma forma regular e até a nível federado, 

classificam a sua motivação para as aulas de educação física com 10, nomeadamente 7 alunos, 

enquanto que os restantes alunos são alunos que não praticam desporto regula e verifiquei 

registos diferenciados para a sua motivação para as aulas.  

Para concluir este tópico e visto que o estágio chegou ao fim, de uma forma geral penso que 

toda a turma, salvo uma ou duas exceções, mostraram-se bastante empenhados e motivados 

em praticamente todas as aulas lecionadas nesta experiência única. O nosso papel enquanto 

docentes desta disciplina deve passar pelo objetivo de fazer com que estes alunos ganhem gosto 

pelo desporto. Às vezes conseguimos cativar um aluno com a nossa forma de ser, com a 

afinidade/proximidade que conseguimos ter, mostrando preocupação e sobretudo grande 

atenção a eles, fazendo assim com que se sintam valorizados e automaticamente mais 

motivados para. Existem sempre pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença. Um 

elogio, uma conversa ou um simples gesto pode provocar inúmeras emoções em qualquer ser 

humano. E isso faz parte do papel de um professor. Na minha opinião todos os professores que 

só se centram no ensino das técnicas, táticas e regras de cada modalidade, tendem a não 

conseguir ter a turma com ele. Os alunos com maiores aptidões, gosto e motivação para a 

prática ficam fascinados com professores assim, enquanto que outros alunos que à partida já 

não gostam mesmo nada das aulas de educação física, com este tipo de atitudes nunca ficarão 
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a gostar das mesmas. O nosso papel é muito mais do que um transmissor de matérias de ensino, 

que temos obrigação de dominar. Temos de saber ouvir, aconselhar ser amigo e cativar. Ganhar  

a confiança dos nossos alunos e respeito ao mesmo tempo pois isso é o ponto chave para um 

futuro recheado de sucesso.  

Na generalidade, a maior parte dos alunos da minha turma mostraram-se empenhados e 

cumpridores com as tarefas que eu propunha, salvo alguns casos que facilmente dispersavam  

quando não supervisionados, foi uma turma que não deu complicações e por isso fácil de 

controlar.  

De destacar é a interação entre eles, sendo bem visível que era uma turma bastante unida em 

que todos se davam bem com todos, sem nenhuma exclusão. Foi também criada uma relação 

positiva de profissionalismo entre mim e os alunos, onde senti que o respeito esteve presente 

em todas as aulas, e até fora do contexto escolar.  

Com uma turma assim, surge então automaticamente a iniciativa de realizar algumas tarefas 

extracurriculares e fora daquele contexto mais formal, e foi o caso, onde existiu a marcação de 

vários jogos de futebol com professores e alunos e mesmo aí houve uma relação de respeito.  

No que toca às aulas, a turma mostrou um bom espírito de cooperação, chegando ao ponto de 

automaticamente, ajudarem-me com a manuseamento do material utilizado para a aula.  

 

Turma Partilhada 
 

A turma partilhada foi outra das situações algo atípicas deste ano de estágio. Para além de todo 

o atraso devido à requalificação na escola, no início da nossa atividade em contexto prático, o 

nosso Professor Cooperante Eduardo Rodrigues, neste ano letivo não tinha ao seu encargo 

nenhuma turma do 2º Ciclo que nos pudesse disponibilizar de maneira a que eu e o meu colega 

de núcleo de estágio pudéssemos trabalhar. Assim, a ideia inicial do nosso professor, era falar 

com uma das docentes da Escola Secundária de Ermesinde, professora titular de uma turma do 

2º Ciclo, de maneira a permitir-nos trabalhar uma ou duas unidades didáticas podendo assim 

cumprir com todas as linhas estabelecidas para o estágio curricular.  

Acontece que, em consequência da situação em que nos encontramos no primeiro período do 

presente ano letivo, as ideias iniciais do nosso professor cooperante para contornar a situação 

da turma partilhada, acabaram por ter outro desfecho. Visto que no primeiro período as nossas 

primeiras vivências em contexto real na prática foram efetuadas na Escola D. António Ferreira 

Gomes, escola pertencente ao agrupamento de escola de Ermesinde, ficou estabelecido que no 

segundo período, ao iniciarmos efetivamente o nosso estágio, iriamos continuar a lecionar na 

mesma escola, numa das turmas do 2º Ciclo de forma cooperativa.  
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Seguiu-se então a marcação de uma reunião com a Professora Cláudia Salema, professora que 

já conhecíamos, para definir alguns aspetos essenciais para lecionar as aulas que iriam decorrer 

numa das turmas da mesma. Houve também nesta reunião a cedência de algumas informações 

essenciais, e mais detalhadas, acerca do nível da turma em geral bem como alguns casos 

particulares sobre os quais iríamos de ter algum cuidado e alguma atenção em especial. A  

reunião serviu também para definirmos qual seria a modalidade que poderíamos trabalhar, bem 

como a duração das aulas, em que dias e como nos iríamos organizar para as lecionar. Desde já, 

torna-se bastante pertinente referir que a Professora Cláudia desde o primeiro dia em que nos 

conhecemos foi uma pessoa muito amável que nos colocou numa situação com muito à 

vontade, e gostaria de aproveitar também o momento para lhe poder agradecer toda a 

disponibilidade e simpatia que teve connosco desde o primeiro dia.  

Voltando à questão das aulas a lecionar na turma partilhada, a Professora Cláudia, na reunião 

que tivemos com ela, indicou-nos as modalidades que as turmas em questão ainda não teriam 

abordado, mas que ela gostaria que ainda fossem abordadas ao longo deste ano letivo. Entre 

todas as opções possíveis, deu-nos a liberdade de tomar a decisão entre mim e o meu colega de 

estágio qual a modalidade sob qual gostaríamos de trabalhar com a turma.  

Decidimos entre os dois lecionar a modalidade de voleibol, modalidade essa para uma turma do 

5º ano, às quintas-feiras, em aulas de cem minutos, durante 5 semanas, lecionando assim 10 

sessões. Depois de comunicarmos a nossa decisão a Professora Cláudia encarregou-se de nos 

dar algumas linhas de orientação no que diz respeito ao planeamento de aulas que deveríamos 

optar por fazer, uma vez que seria nossa primeira experiência a lecionar aulas a uma turma do 

2º ciclo.  

A organização das aulas ficou também ao nosso encargo, sem que a professora quisesse 

interferir e ter alguma influência nas nossas escolhas, concordando com praticamente todas as 

ideias que lhe fomos transmitindo. Definimos então que destas dez aulas que iriamos lecionar, 

cada um de nos assumiria duas vezes um bloco de dois tempos, o que na teoria corresponde a 

4 aulas, sendo que o último bloco iriamos lecionar os dois em conjunto tendo assim um 

equilíbrio no que diz respeito à distribuição das tarefas. Os planeamentos de aulas foram feitos 

em conjunto, sendo que ao fim fazíamos uma reflexão em conjunto dos acontecimentos das 

aulas, sobre que aspetos deveríamos trabalhar melhor, o que correu bem e mal, onde 

poderíamos continuar a progredir e sobre que aspetos ainda teríamos de trabalhar mais antes 

de passar para a seguinte etapa. Penso que nesse aspeto funcionamos bastante bem ao longo 

de todo o ano e não só na turma partilhada, mas no que diz respeito a tudo. Fomos sempre 

capazes de respeitar a opinião um do outro, encontrando sempre as melhores soluções possíveis  
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incorporando as ideias dadas pelos dois. Outro aspeto fundamental foi o apoio mútuo que nos 

demos um ao outro ao longo do ano, assim que um “caísse ao chão, o outro já se encontrava 

com o braço estendido para ajudar a levantar”. Penso que de uma forma geral estas aulas de 

voleibol ocorreram de forma bastante bem, onde conseguimos claramente verificar algumas 

evoluções individuais quer ao nível de jogo em si quer ao nível da compreensão da dinâmica de  

jogo. O tempo foi escasso, e fica claramente a sensação de que se tivéssemos tido mais tempo 

para trabalhar com esta turma, até em outras modalidades, poderíamos eventualmente 

trabalhar sobre outros aspetos fundamentais que nos pareceram necessários.  

Dada por terminada a unidade didática de voleibol, chegou também ao fim as nossas idas à 

escola D. António Ferreira Gomes para lecionar.  Entretanto chegaram também as datas das 

interrupções letivas da páscoa, dando assim por terminado o segundo período do ano letivo.  

Numa das primeiras reuniões que tivemos com o nosso professor cooperante, ele fez questão 

de voltar a falar desta questão da turma partilhada, por ser um assunto que lhe causava alguma 

preocupação. O que ele nos transmitiu na reunião foi de que seria vantajoso para nós, 

conseguirmos voltar à escola D. António Ferreira Gomes para lecionar pelo menos mais uma 

Unidade Didática, visto que uma única unidade didática para um ano letivo inteiro seria pouco 

para o que se pretende. Tanto eu como o meu colega Alexandre, não nos opusemos em 

momento algum a esta decisão que o nosso professor teria tomado, uma vez que encaramos o 

estágio, tanto eu como ele, como o momento único que deveríamos aproveitar para aprender, 

experimentar e vivenciar esta profissão em todas as suas vertentes ao máximo. O que nós 

pretendíamos era aprender e quantas mais aulas nos dessem melhor nos sentíamos, e visto que 

tivemos um período inteiro com pouca experiência prática, sabíamos que uma vez que só 

tínhamos dois períodos pela frente teríamos de os aproveitar o melhor que fosse possível.   

No dia da reunião com a professora, o processo foi idêntico ao da reunião do segundo período. 

Porém, desta feita tivemos de ter alguns aspetos em conta, nomeadamente, datas de provas de 

aferição, bem como as datas de fim de ano letivo, para que assim pudéssemos nos organizar e 

definir todo um planeamento que não tivesse qual quer tipo de sobressalto.   

Para esta nossa segunda abordagem que estaríamos prestes a iniciar, a professora sugeriu-nos 

que desta vez lecionássemos as nossas sessões numa turma diferente daquela que tínhamos 

tido no segundo período, altura em que lecionamos a modalidade de voleibol. Outra sugestão 

para além desta, foi de que seria também útil e interessante trabalharmos, com duas turmas 

diferentes em blocos mais curtos, tendo assim a experiência de ter lecionado três turmas 

diferentes do ensino do 2º ciclo, bem como a experiência do que é lecionar aulas a uma turma  

só durante um período mais longo que é o caso dos dois tempos, bem como ter a experiência 

de lecionar num espaço mais curto que foi este caso em que lecionamos aulas de apenas 50  
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minutos e com duas turmas diferentes onde teríamos a possibilidade de vivenciar uma situação 

que acabou por se verificar e muito. Que é a questão de que o planeamento de uma aula até 

pode ser o mesmo, mas automaticamente ao aplicarmos o mesmo plano em duas turmas 

diferentes a aula acaba por ser completamente diferente. Até porque por norma, os níveis em  

geral das turmas são diferentes, os alunos são diferentes, cada um com o seu feitio, o que altera 

logo o funcionamento da mesma ao mostrarem comportamentos distintos também.  

As restantes dinâmicas foram exatamente as mesmas que no período anterior, em que a 

professora nos concebeu liberdade total no que toca à modalidade que iríamos decidir abordar, 

bem como durante quanto tempo iria decorrer. A decisão desta vez recaiu sobre a modalidade 

de andebol. Optamos, desta vez pelo facto de ser um tempo mais curto de aulas, por as darmos 

ao mesmo tempo, mas dividir sempre a turma em dois devido aos exercícios selecionados que 

foram sempre ao encontro dos nossos objetivos pretendidos, e assim ficaria cada um 

responsável sempre por metade da turma. Estratégia esta foi a meu ver bastante bem-sucedida  

 

e permitiu assim que selecionássemos os alunos mais aptos e os menos aptos, permitindo assim 

que cada um gerisse a sua metade de forma mais adequado ao seu nível, mais estímulo para os 

mais aptos com progressões mais complexas, e os menos aptos com progressões mais ligeiras e 

não tão avançadas.  
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Educação Física 

Legitimação 

Infelizmente vivemos numa era em que a educação física ainda é uma disciplina bastante 

subvalorizada pela grande maioria da nossa população. Fica a sensação de que a sociedade ainda 

olha para a nossa rica disciplina como uma unidade curricular que não serve para absolutamente 

nada ou então é boa para aliviar o stress aos nossos alunos das restantes disciplinas. Por 

experiência própria, quando os alunos obtêm boas notas nesta disciplina, são sujeitos a ouvirem 

comentários como: “oh a educação física toda a gente tira boa nota”, ou “a educação física que 

não interessa para ninguém, tiras tu boa nota, mas as outras disciplinas, bem se vê”. Isto leva-

me sinceramente a questionar o porquê deste pensamento. Foi este um dos motivos que me 

levou a efetuar o meu estudo de investigação, para tentar entender a perceção que os 

encarregados de educação têm acerca da disciplina e os seus conhecimentos sobre ela, para  

depois chegar a uma conclusão plausível e que seja coerente com o que as pessoas pensam 

acerca da mesma.  

Segundo Sheehy (2006), os encarregados de educação tendem a não procurar fontes diretas de 

informação sobre os programas de educação física dos seus filhos. Desta forma, as informações 

que possuem são bastante imprecisas, negativas ou mesmo nulas, mostrando assim um 

desinteresse total, dado que tal disciplina serve “só para preencher os horários dos seus filhos”. 

Indo ao encontro desta afirmação avançada pelo autor, preocupa-me bastante este 

pensamento, até porque hoje em dia assistimos cada vez mais a uma desmotivação total por 

parte dos alunos para as aulas de educação física ou mesmo do desporto em geral. Falta assim 

perceber se a postura dos seus encarregados de educação poderá, ou não, ter alguma influência 

nesta atitude cada vez mais frequente, ou se a era tecnológica em que vivemos também se 

apresenta como um fator chave nesta questão. Um dos aspetos que foi bem visível ao longo 

deste ano de estágio é que mesmo os alunos que praticam e gostam de desporto fora do 

contexto curricular apresentam uma desmotivação inexplicável, o que me leva a questionar se 

seremos nós os principais responsáveis para a situação cada vez menos favorável que a nossa 

disciplina está a viver. Moreira (1997) verificou, por exemplo, que os professores demonstram 

ter uma enorme desmotivação em inovar e abordar os conteúdos novos ou abordar os mesmos 

conteúdos de uma forma diferente da habitual. Paira então uma questão central em torno de 

como é que um professor de educação física consegue motivar os seus alunos para as suas aulas 
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e se ele próprio demonstra ter um grande desinteresse e uma desmotivação inexplicável para a 

sua profissão e para uma arte que deveria ser a sua paixão. A meu ver, só conseguiremos que  

 

os alunos “venham connosco no mesmo barco” se formos convincentes nas nossas atuações e 

formos um exemplo a seguir, transmitindo-lhes não só os nossos conhecimentos, mas sobretudo 

o gosto pela nossa profissão.  

Martins (1990) concluiu com a sua pesquisa que os alunos afirmam, num prazo de cinco anos, 

não ter havido uma única modificação nas suas aulas de educação física, sendo para mim mais 

que suficiente para uma pessoa apresentar uma tremenda desmotivação. Qualquer um de nós 

não gosta nem de comer, nem de fazer sempre a mesma coisa e a educação física não é exceção. 

Os alunos gostam de ser estimulados e de ter novos desafio pela frente, por isso é que eu acho 

que a nossa abordagem enquanto professores de educação física terá de obrigatoriamente ser 

diferente do que se vai e foi verificando ao longo dos anos. Temos de ser uns agentes inovadores 

marcando finalmente um ponto de mudança, tentar perceber os alunos, os gostos e interesses 

dos mesmos e por exemplo as matérias abordadas anteriormente para que a partir daí  

possamos dar um seguimento lógico às matérias de ensino, semelhante ao que se faz nas 

restantes disciplinas.  

Machado (1997 cit. in Marzinek, 2004), refere que é imprescindível para um professor de 

educação física conhecer os principais fatores que possam motivar ou desmotivar os alunos das 

aulas de educação física, sem nunca descurar a realidade de que, em contexto escolar, não 

trabalhamos com atletas, mas sim com adolescentes que se encontram ali por serem obrigados 

a frequentarem as nossas aulas. Com isto, torna-se assim importante enquanto professores  

desta disciplina, estar atentos a todos os nossos alunos de forma a encontrar um equilíbrio nas 

aulas que possa permitir que os bons continuem a evoluir e tenham tarefas que lhes exijam 

superação pessoal e desafios, bem como que os que apresentam maiores dificuldades não 

executem tarefas desproporcionais de forma a evitar um sentimento de frustração. 

Segundo Betti (1991), o professor de educação física tem um enorme poder que não está a 

conseguir aproveitar nem dar o devido valor. Apesar de muitos docentes se apresentarem 

desmotivados e desinteressados, o professor de educação física continua a ser importante para 

os alunos, e continua a ser uma das suas disciplinas favoritas. 

Passando agora para outro aspeto que me parece fundamental para a desmotivação é o facto, 

felizmente já alterado, da nota de educação física não ser considerada no cálculo da média para 

candidatura ao ensino superior, situação que se verificou com a minha turma por ser do 11º 

ano, visto que a situação só será diferente para os que frequentavam o 10º ano. 
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Estive várias vezes sujeito a ouvir por parte dos meus alunos que a educação física não servia 

para nada e que nem para média contava. As faltas constantes, por vezes sem razão aparente 

plausível ou a não participação na aula era uma realidade bem presente semana após semana.  

 

É nessas situações que faço questão de tentar transmitir a minha paixão por esta área e de lhes 

mostrar a importância que esta pode ter em aspetos que nem os próprios imaginam. O desporto 

em geral é um potente veículo transmissor de crenças e valores que são determinantes na nossa 

vida quotidiana. É através do desporto que conseguimos acarretar valores que são fundamentais 

na convivência diária em sociedade e que cada vez mais são valorizados em detrimento de 

outros aspetos. Responsabilidade, espírito de equipa, respeito, dedicação, tolerância, superação 

são exemplos de valores que estão presentes em qualquer tipo de desporto bem como nas 

nossas aulas de educação física. Comparando pormenorizadamente o desporto em si com a 

própria vida, encontramos certas semelhanças e por aí se consegue verificar a real importância 

que o mesmo pode vir a ter nas nossas vidas quando levado com a maior seriedade possível bem 

como com o empenho e interesse necessários. A vida, tal como o desporto, é muito imprevisível, 

onde temos momentos bons e outros piores. A vida é feita de altos e baixos, onde iremos cair  

muitas vezes e teremos de ter a capacidade de nos levantar e voltar a tentar, trabalhando cada 

vez mais e melhor para ultrapassar todos os obstáculos que nos vão surgindo na nossa 

caminhada. Quando encontramos um “adversário” superior a nós, a opção de simplesmente 

desistir nunca pode ser uma verdadeira solução. Podemos até por vezes não conseguir ganhar, 

mas ao menos teremos de nos orgulhar do facto de termos tentando e de termos dado o nosso 

melhor, porque quem dá aquilo que tem e cujas forças conseguirem, a mais não será obrigado. 

Para ultrapassar certos obstáculos, por vezes necessitamos de algum suporte familiar, ou até  

dos nossos amigos. No desporto é exatamente a mesma coisa. Temos uma equipa atrás de nós, 

disposta a ajudar-nos e a aconselhar-nos para cada vez sermos melhores e mais fortes. E para 

que tudo possa funcionar, cada um terá de cumprir com o seu papel primeiro, e estender a mão 

ao nosso colega quando ele falhar. Na vida, dependemos também todos um dos outros. 

Nenhuma profissão ou ser humano deve ser infra valorizado pois todos fazemos parte dum todo 

maior. Tal como na vida, também no desporto não andamos sozinhos. Vivemos em sociedade. 

Temos os nossos amigos, os nossos adversários/concorrentes, temos pessoas envolvidas. E a 

todos eles devemos-lhes o devido respeito, admitindo quando falhamos e reconhecendo os seus 

méritos. 

Com isto, a educação física deve ser valorizada e levada muito a sério e deixar de uma vez por 

todas de ser vista como uma disciplina que está presente no currículo escolar para preencher 

horário ou em prol das outras disciplinas onde os nossos alunos podem se distrair e aliviar o 
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stress das restantes matérias lecionadas ao longo do ano. Esta é a única disciplina que envolve 

a nossa mente e o nosso corpo num equilíbrio natural. 

 

 

Desporto como meio de Ensino? 

Ao longo dos anos, vários estudos indicam os efeitos positivos que a prática desportiva pode vir 

a ter no sucesso académico dos alunos, com especial destaque para a diminuição de 

determinados comportamentos desviantes e uma enorme aquisição de crenças e valores 

socialmente aceites. Segundo, Bailey et al. (2009 cit. in Soares, Antunes, & dos Santos, 2015), o 

desporto é um elemento que favorece o desenvolvimento da auto-estima e da aquisição de 

determinadas competências de socialização, que revelam ser vantajosas tanto para o próprio 

aluno como para a escola e comunidade em geral.  

Acredito que o desporto é uma ferramenta muito poderosa no que diz respeito à transmissão 

de valores, úteis e necessários para o desenvolvimento e crescimento dos alunos para que 

tenham uma postura durante a sua vida em conformidade com aquilo que se considera ser  

socialmente aceitável. É através do mesmo que os alunos conseguem ultrapassar determinados 

obstáculos superando-se continuamente e com isso ganham auto-estima e mais confiança em 

si mesmos, desenvolvendo paralelamente o seu caráter e disciplina, não só perante os outros, 

mas consigo próprios. 

O estudo de Soares, Antunes e dos Santos (2015) menciona Bailey (2005) que aponta um estudo 

clássico realizado no ano de 1950 na França, onde os pesquisadores reduziram o tempo de 

currículo académico, substituindo-o por atividades desportivas. O resultado foi bastante  

surpreendente, chegando à conclusão de que os alunos não só conseguiram melhorar os seus 

níveis de disciplina, bem como manter os seus resultados académicos. Isto mostra que já há 

muito se prova que o desporto realmente apresenta vantagens mais que significativas para 

trabalhar com os alunos sendo que através do mesmo não só conseguimos desenvolver seres 

humanos, com atitudes e valores que lhes permite ter uma postura socialmente aceitável, bem 

como alunos com resultados académicos de sucesso. Torna-se assim clarividente que o desporto 

deve cada vez mais ser uma aposta firme no currículo escolar como meio de alcançar 

determinados objetivos dos alunos. 

No entanto, Mesquita, Pereira e dos Santos (2009) aponta que os efeitos da prática desportiva 

nos alunos estarão sempre dependentes do modelo de ensino que os professores adotam na 

prática. A mesma autora defende que a aquisição das competências socias necessárias, bem 
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como o desejado sucesso académico, dependerá sempre do envolvimento ativo que o professor 

permite ter aos seus alunos no que diz respeito ao estabelecimento dos objetivos.  

 

Realização da Prática Profissional 
Área 1 – Conceção, planeamento, realização e avaliação do 
ensino  
 

Conceção 

Bento (2003) define a conceção como um ato natural que cada professor deverá possuir, de 

reflexão e previsão, constituindo dois pontos chave para a atuação prática do mesmo.  

A conceção do ensino tem início com a contextualização da realidade que se encontra perante 

nós, nomeadamente a realidade contextual onde se insere a escola em si, bem como a realidade 

dos alunos que serão os agentes diretos do nosso trabalho. Posto isto, com facilidade se 

consegue verificar que a conceção do ensino tem o seu início logo à partida na sua planificação 

onde os aspetos mencionados terão de ser tidos em conta. Passando depois para uma fase 

seguinte caracterizada pelas nossas conceções, conhecimentos e experiências adquiridas, bem  

como a possibilidade de experienciar determinadas inovações, quer a nível de métodos de 

ensino bem como em determinados exercícios ou organizações de aulas em particular. O 

principal objetivo deve ser mantido sempre em mente, que assenta na evolução e crescimento 

dos alunos enquanto seres humanos, preparando-os para o futuro. 

Um fator que se torna imprescindível para a prática docente é o domínio dos conteúdos a 

abordar. Nunca ninguém será capaz de lecionar algo que ele próprio não domina. É por isso que 

todos os professores numa fase inicial da sua formação inicial vivenciam, de forma mais  

pormenorizada, todas as modalidades coletivas e individuais. Porém, não basta apenas ter um 

domínio do conteúdo a lecionar em si. Assim sendo, o domínio do conhecimento pedagógico 

torna-se imprescindível para uma boa conceção de ensino. Quando se fala no domínio 

pedagógico, estamos no campo de como transmitimos e abordamos as nossas aulas de forma a 

facilitar e torná-las compreensíveis para os alunos. O conhecimento pedagógico surge de forma 

natural, em consequência da leitura e a respetiva reflexão que cada um faz do programa 

publicado pelo ministério da educação relativamente à disciplina de educação física. Este 

conhecimento terá de ser sempre reformulado com vista a uma aproximação da realidade 

contextual em que cada se encontra.  
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Planeamento 

Depois de na conceção termos efetuado o nosso planeamento inicial, nomeadamente no que 

diz respeito ao contexto da escola e de todos os documentos referidos no tópico anterior, surge 

agora a o planeamento da nossa atuação na prática. 

No meu caso em particular, uma vez que iria lecionar as minhas aulas a uma turma do 11ºano, 

foi-nos permitido trabalhar de forma autónoma no que diz respeito ao nosso planeamento 

anual, bem como as modalidades que iríamos lecionar ao longo do nosso ano de estágio. O único 

aspeto que tivemos de obrigatoriamente ter em consideração foi a abordagem de três 

modalidades coletivas e três modalidades individuais.  

Para a realização do planeamento anual, procedi numa primeira fase à contabilização das 

sessões que teria ao meu dispor para depois, de uma forma equilibrada, conseguir realizar a 

distribuição de quantas sessões iria disponibilizar para cada modalidade. No início do ano, o 

nosso professor cooperante disponibilizou-nos o “roulement” da ocupação dos espaços, 

permitindo-nos assim saber em que local iríamos ter de lecionar a nossa aula. Com esta 

informação prévia, seria possível efetuar o ajuste necessário das modalidades ao local mais 

favorável como é o caso do atletismo, modalidade do primeiro período, cujas aulas decorreram 

no espaço exterior da escola. A tomada de decisão acerca das modalidades teve mais alguns  

aspetos pertinentes a ter em conta. Numa primeira fase, a consulta da calendarização das 

atividades extra-curriculares da escola foi um dos pontos fulcrais para a decisão de quais seriam 

as modalidades a que iria dar prioridade e aquelas que poderiam ficar para uma fase mais 

posterior do estágio. Numa fase seguinte, tiveram peso os gostos dos alunos. Tal conhecimento 

foi obtido através da análise de fichas, elaboradas e previamente entregues por mim aos alunos. 

Aparece assim a necessidade de definir as três áreas de planeamento, possibilitando que o  

mesmo seja o mais adequado aos nossos objetivos estabelecidos, sendo elas: o plano anual da 

turma, as unidades didáticas referentes a cada modalidade e os planos de aula.  

A unidade didática é fundamental para o nosso planeamento. É através do mesmo que 

estabelecemos os conteúdos que iremos lecionar, quantas aulas serão disponibilizadas para a 

modalidade e o que será abordado em cada uma delas. Porém, esta deverá estar sempre sujeita 

a determinadas alterações no seu decorrer. Estas alterações devem-se ao facto do trabalho que 

todos os docentes devem realizar após cada sessão derivado da reflexão sobre os 

acontecimentos da mesma, dos aspetos positivos e negativos, onde ainda conseguimos 

identificar algumas lacunas, encontrando soluções para as contornar e assim melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem para que este seja cada vez melhor, motivante para os alunos, 
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conseguindo assim que os alunos tenham um bom desempenho durante aula, com grande 

densidade motora e com poucas percas de tempo em transições e instruções entre exercícios. 

Bento (2003) refere que o planeamento é uma tarefa importantíssima na docência, e que deve 

por isso ser elaborado e tratado com muito rigor, pois é a base de todo o trabalho. 

Como já mencionado, todo o planeamento fi elaborado por nós, sem que o nosso professor 

cooperante interviesse. Contudo, nas nossas habituais reuniões de núcleo que decorreram 

todas as semanas, feedbacks eram fornecidos para melhorarmos o nosso desempenho no que 

diz respeito a esta temática.  

 

Realização 

Este tópico irá incidir essencialmente na prática, ou seja, de que maneira pusemos os nossos 

planos em ação, os aspetos que mais tivemos em consideração e determinadas estratégias que 

adotamos para um funcionamento dinâmica das aulas.  

Uma das principais preocupações na construção do meu plano de aula, era a organização da 

aula para que pudesse aproveitar da melhor maneira o espaço que estaria ao meu dispor. Para 

além disso, procurei também construir a aula de maneira a que não me tivesse que preocupar 

com o manuseamento do material, diminuindo assim os tempos de transição entre os exercícios.  

Na aula propriamente dita, procurei sempre ser claro e objetivo nas minhas instruções para 

assim não permitir grandes quebras do ritmo imposto na aula. Utilizei sempre as demonstrações 

para oferecer um estímulo visual aos meus alunos daquilo que eu pretendia que fosse realizado. 

Para isto, procurei sempre selecionar os alunos que eu considerava como sendo os que melhor 

executavam certas habilidades/exercícios em causa. O motivo para tal foi de facto uma maneira 

de proteção a mim próprio visto que não me considero o melhor jogador em determinadas  

modalidades, reconhecendo até algumas dificuldades. Esta estratégia foi adotada também 

porque os alunos normalmente nas demonstrações estão sempre mais atentos ao sucesso da 

execução do que na técnica de realização do movimento pretendido. A minha seleção de alunos 

para as demonstrações foi variando de exercício para exercício e de aula para aula, querendo 

com isso dar voz a todos os alunos mostrando-lhes que todos eles teriam um contributo 

importante.  

Uma das maiores preocupações que preside relativamente à educação física, é efetivamente o 

tempo que os alunos passam em atividade durante a aula. Nada melhor como optar por uma 

boa estratégia de gestão de espaço e material, com uma boa sequência progressiva de exercícios  

apenas com pequenas alterações, instruções curtas e objetivas e com demonstrações eficazes 

para contornar esta situação. No início surgiram alguns constrangimentos, mas com o tempo e 
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com as devidas reflexões efetuadas pessoalmente e em conjunto com o meu colega de núcleo 

de estágio e professor cooperante, foram situações que conseguimos contornar com facilidade. 

Outro aspeto fundamental que me permitiu ter algumas facilidades no que diz respeito a este 

assunto em particular, vem da minha experiência como treinador de futebol, cargo que já tenho 

vindo a assumir há três anos.  

Outra das grandes preocupações de um docente, remete-se para o clima de aprendizagem que 

se vai criando nas nossas aulas, fator esse que depende sempre, na minha opinião, da postura e 

do posicionamento que o professor opta por ter face aos seus alunos.  

“A promoção de ambientes positivos de aprendizagem envolve uma abordagem integrada da 

forma como os objetivos, as crenças, os motivos, as emoções e os comportamentos dos 

professores interagem com as mesmas variáveis nos alunos ou praticantes, resultando os 

processos complexos de ensino e aprendizagem desse conjunto de encontros e desencontros” 

(Rosado & Ferreira, 2011, p. 185). 

Segundo estes autores, cabe aos professores de educação física ter a capacidade necessária de 

planearem as suas aulas, ajustando as atividades selecionadas ao nível da sua turma. Deste 

modo, as aulas têm uma maior probabilidade de decorrer com um clima agradável se as tarefas 

selecionadas pelo professor forem ao encontro dos seus alunos. Sendo assim, estas não devem  

ser demasiado fáceis, convidando-os assim a manifestarem o seu desinteresse e 

consequentemente a sua falta de empenho, nem demasiado difíceis, promovendo com isso a 

desistência. Eu próprio durante o ano de estágio senti isto, a título de exemplo, numa aula de 

voleibol ao abordar o remate. Os exercícios que eu selecionei para aquela sessão foram de tal 

maneira difíceis de concretizar para os meus alunos que os levou a desistir das tarefas, e quando 

digo desistir não me refiro ao facto de se terem retirados da aula e terem deixado de praticar.  

Uma vez que não estavam a conseguir realizar os exercícios da forma pretendida, os mesmos 

começaram a ter alguns comportamentos desviantes perturbando assim nesse dia o bom 

funcionamento da aula. Outro exemplo claro, onde as coisas não correram de forma tão drástica 

pelos cuidados iniciais que tive ao procurar determinadas conversas individualizadas e com o 

especial cuidado de durante a aula estimular esses alunos, foi neste último período nas aulas de 

futebol. Nomeadamente para os rapazes, as aulas de futebol acabavam sempre por ser algo 

mais aborrecidas, porque em regra estes adaptam-se melhor a estas modalidades do que as 

raparigas. Sendo assim, tive uma conversa particular com os alunos explicando-lhes de que 

maneira iria ser a minha abordagem nesta disciplina e estabelecendo-lhes outro tipo de 

objetivos nesta fase, nomeadamente a de cooperação para ajudarem os colegas a melhorarem 

as suas capacidades. Para além desta estratégia inicial, durante as aulas tive o cuidado de 

separar os alunos mais e menos aptos nesta modalidade para que assim pudesse estabelecer 
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objetivos distintos e manter os dois grupos estimulados e com os desafios a altura dos seus 

níveis.  

Hastie (1997) caracteriza a novidade como um ponto chave para o despertar de interesse dos 

alunos. Um professor inovador é sempre bem visto pelos alunos porque representa uma inflação  

de mudança do ensino tradicional ao qual os mesmos foram habituados ao longo dos anos 

anteriores.  

Já McCaughtry, Tischler e Flory (2008) consideram as atividades de aulas um aspeto 

fundamental para a criação de um bom ambiente de aula. Os alunos necessitam de encontrar e 

perceber o sentido para o qual estão a realizar determinada tarefa bem como fazer uma ligação 

com a importância que esta poderá ter na sua vida fora do contexto escolar.  

Mesquita (2004 cit. in Gaya, Marques e Tani, 2004) fala da necessidade que cada vez mais as 

crianças e jovens mostram em querer estar por dentro de todo o processo e sobretudo na 

tomada de decisões. A autora refere ainda que instruir os alunos a realizarem determinadas 

tarefas, sem lhes explicar o porquê e a importância que a mesma pode ter é hoje em dia 

totalmente desajustada, sublinhando ainda que esta atitude leva a que cada vez mais vivemos  

numa época em que se torna essencial que as crianças e os jovens sejam pessoas mais 

autónomas, responsáveis e comprometidas em tudo aquilo a que se propõe a fazer.  

Nas minhas aulas tentei sempre que houvesse um bom clima de aprendizagem. Procurei ser 

inovador ao ter um cuidado especial de propor a realização de tarefas diferentes em todas as 

modalidades lecionadas, admitindo, porém, que para quem não domina determinadas 

modalidades se torna um enorme desafio. Outro ponto que considero ser fulcral para o 

ambiente de aprendizagem é a relação que conseguimos estabelecer com os nossos alunos. Para  

isso não tentei de forma alguma agradar ninguém, mas tentei sim durante as aulas estar próximo 

dos meus alunos, estar atento a todos para que se sentissem valorizados, procurando motiva-

los mesmo quando as coisas não corriam como o esperado e ajudando-os a ultrapassar as suas 

dificuldades até conseguirem melhorar os seus desempenhos. Os alunos gostam de se sentir 

importantes, valorizados e levadas a sérios. Nós devemos fazer com que se sintam assim até 

porque eles são o centro de todas as atenções no processo de ensino-aprendizagem.  

 

Avaliação 

Ao longo do meu ano de estágio, os meus alunos foram em todas as modalidades sujeitos a três 

tipos de avaliação, isto é, a avaliação inicial denominada diagnóstica, a formativa e a sumativa. 

Carvalho (2017) identifica as três avaliações como sendo fundamentais e que todas elas têm um 

propósito distinto, mas que no final se complementam umas com as outras. Assim sendo, esta 
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autora classifica a avaliação inicial/diagnóstica como uma avaliação que se realiza no início do 

ano ou de cada modalidade, em que os professores pretendem perceber em que patamar/nível 

se encontram os alunos numa determinada modalidade. Em suma, realizam uma prospeção do 

que é que os alunos serão capazes de vir a aprender conseguindo assim perspetivar e orientar 

todo o seu processo de ensino-aprendizagem para cada modalidade. Por outro lado, Carvalho 

(2017) menciona ainda a avaliação formativa, a qual classifica de extrema importância, que é 

realizada durante todo o processo de ensino-aprendizagem sendo esta que nos vai dando as 

informações necessárias para avaliar de que forma é que os alunos estão, ou não, a aprender o 

pretendido e se estamos a enveredar na direção certa para atingir os nossos objetivos com os 

alunos. Por fim, a autora menciona ainda a avaliação sumativa, caracterizando-a como sendo 

um processo de tomada de decisão que tem por base classificar o desempenho dos alunos num 

determinado período de tempo, em regra nos finais de período. Já Pacheco (1998), define a 

avaliação sumativa como sendo um instrumento de medição do sucesso ou não da prestação 

dos alunos nas práticas escolares.  

A avaliação diagnóstica feita no início do ano ou no início de cada modalidade, é para mim uma 

das mais importantes porque é através dela que conseguimos estabelecer os objetivos que 

pretendemos alcançar em determinada modalidade, selecionando os critérios que iremos usar 

para avaliar. Os critérios devem ser selecionados de forma cuidadosa, de maneira a que possam 

ser cumpridos pelos alunos. Tendo em conta os seus níveis, devemos por isso ter especial 

cuidado com os alunos menos aptos, sem descurar as capacidades dos mais aptos 

estabelecendo metas realistas e perfeitamente alcançáveis por parte de uns e de outros, tendo  

sempre um objetivo muito presente: estimular ambos com objetivos desafiantes e que auxiliam 

a melhoria constante consoante os seus níveis.  

Segue-se assim ao longo da unidade didática a avaliação formativa, que segundo Perrenoud 

(1992 cit. in de Carvalho, 2017) a define como a forma do professor ensinar mas também a do 

aluno aprender. Do meu posto de vista, considero este tipo de avaliação mais eficaz visto que 

existe um acompanhamento de todo o processo ensino-aprendizagem bem como o trabalho 

dos alunos, mostrando-nos claramente a evolução dos mesmos nas suas aprendizagens. Tal 

indica-nos eventuais necessidades de ajustes nas estratégias ou planeamentos utilizados para 

permitir aos alunos abraçar assim novos desafios.  

Por fim segue-se a avaliação sumativa, que por norma tinha sempre uma data especifica 

marcada por mim e com o conhecimento dos alunos. Se há coisa que aprendi é que dar a 

conhecer a data de avaliação aos alunos pode ser um ponto negativo. Tendo em conta que 

muitos alunos foram faltando ao longo do ano ou simplesmente apareciam, mas não 

participavam nas aulas, reparei que no dia da avaliação todos eles resolviam aparecer, pensando 
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que assim poderiam mostrar tudo aquilo que sabem e que a sua classificação seria igualmente 

valorizada como a dos outros. Para mim a avaliação sumativa é meramente formal, enquanto 

que a avaliação formativa é uma avaliação informal, mas para mim mais importante. Penso que 

os próprios alunos nos dias de hoje, e até os encarregados de educação, pensam que o que conta 

são as notas que se obtém nas avaliações sumativas, ou seja, nos testes. Esquecem-se muitas 

vezes que, para além da prestação num teste ou numa avaliação sumativa terá sempre um 

grande peso na nota, aquilo que compõe a avaliação formativa durante todo o processo é um 

aspeto fundamental. A avaliação sumativa só vem confirmar aquilo que nós já detetamos 

durante toda a avaliação formativa realizada. Até porque, muitas vezes, a avaliação sumativa 

pode ser algo confusa. Isto é, por vezes um aluno no dia da avaliação não consegue ter uma 

performance dentro do esperado, por alguma razão desconhecida, tendo, porém, apresentando 

boas prestações ao longo de todas as restantes aulas e onde conseguimos ter a verdadeira 

perceção da evolução dos mesmos.  

Tal como já esperava, o processo de avaliar os alunos é dos processos mais complexos que o 

professor tem na sua profissão. E para nós estagiários torna-se um desafio ainda mais difícil por 

ser um processo bastante complexo para quem ainda não tem qualquer experiência prática. 

Logo numa fase inicial surge a dificuldade de definir os objetivos que pretendemos para uma 

turma em determinada modalidade bem como os critérios com que numa parte posterior 

iremos definir para avaliar os mesmos. Segue-se a dificuldade ainda maior de os avaliar nas 

execuções técnicas nomeadamente quando a avaliação era referente a uma modalidade que  

fosse propriamente do nosso domínio. O nosso professor cooperante aqui, tal como em todas 

as outras situações, manteve-se fiel à sua ideologia, ou seja, de que só iremos aprender fazendo, 

por isso tanto eu como o meu colega de estágio Alexandre, tivemos de trabalhar neste processo 

de forma autónoma, apresentando o nosso trabalho posteriormente e só depois de uma 

respeitava análise do mesmo é que obtivemos o seu feedback. Porém, também aqui o auxílio 

por parte do meu colega neste processo foi determinante para superar esta dificuldade sentida. 

Para que a avaliação possa ser um processo bem-sucedido, os professores de educação física 

terão de ter uma boa capacidade de observação. Mendes et al (2012, p. 58) refere que “a 

observação é um instrumento afinado ao ambiente ecológico da ação, permitindo detetar 

informações que posteriormente são recolhidas, organizadas, compreendidas e relatadas. Essas 

informações proveem necessariamente do foco intencional e do afinamento da observação em 

relação ao objetivo do observador.” 

Para conseguirmos ser uns bons observadores, temos de primeiro dominar os conteúdos que 

lecionamos e ter bem claro o que pretendemos ver dos nossos alunos (Sarmento, 2004 cit. in 

Mendes et al, 2012). Durante o ano de estágio foram várias as vezes que tive que observar as 
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aulas do meu professor cooperante bem como do meu colega de núcleo de estágio. Tal foi 

determinante pois auxiliou-me a olhar para as coisas de forma diferente e assim refletir sobre 

as ações de ambos e retirar daí conclusões importantes para a minha intervenção na prática. 

Este aspeto é fundamental não só para o motivo anteriormente mencionado, mas também para 

numa fase posterior termos a oportunidade de confrontar as nossas observações realizadas 

como professor na aula propriamente dita bem como as observações que foram realizadas por 

parte do nosso professor cooperante e do meu colega de estágio onde a perceção é distinta 

daquela que se tem quando se está na liderança da aula. “Observação e avaliação são dois 

processos interligados que permitem detetar indicadores e identificar, com base nestes, a causa 

para o comportamento observado. Só através de um processo de observação rigoroso e uma 

avaliação consistente se consegue registar e categorizar as informações recolhidas. Quanto  

maior a afinidade entre os dois processos maior será a compreensão e o consequente 

ajustamento do ensino de modo a favorecer a aprendizagem” (Mendes et al, 2012, p. 62). 

A avaliação sumativa no final de cada período encontrava-se dividida em três áreas. No saber 

fazer que tinha um peso de 60% na nota final, e os restantes 40% encontravam-se subdivididas 

nos conceitos da cultura desportiva, saberes 20%, bem como os conceitos psicossociais, saber 

estar igualmente com um peso de 20% na nota final dos alunos.  
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Área 2 – Conceção, planeamento de atividades  
 

Torneio de Duplas em Voleibol – Giravolei e Corta Mato Escolar 

A área dois engloba todas as atividades realizadas consideradas não letivas, pelo grupo de 

Educação Física e sobretudo pelo grupo de núcleo de estágio durante este ano letivo.  

Devido à situação vivenciada durante o primeiro período, em que a escola passou por um 

processo de requalificação e com isso atrasou o início das aulas de educação física, teve de haver 

um ajuste no planeamento inicial realizado pelo grupo de Educação Física, no que diz respeito 

às atividades que iríam ser realizadas durante o ano.  

O intuito de participar e desenvolver este tipo de atividades, é de aumentar o nosso leque de 

conhecimentos adquiridos nesta etapa vivida, tendo assim a oportunidade de trabalhar com os 

restantes professores de educação física da escola e passar pela experiência do que é organizar 

um evento de grande dimensão envolvendo todos os alunos da escola.  

A organização do torneio de duplas, Giravolei, foi um grande desafio. Para esta atividade 

juntaram-se os dois núcleos de estágio da escola, exigindo de nós um bom trabalho de grupo e 

uma entreajuda permanente para que as coisas chegassem a bom porto. Com algumas 

dificuldades sentidas numa fase precoce, penso que este desafio foi superado com sucesso, 

conseguindo envolver um número record de alunos na atividade organizada e onde tudo correu 

de uma forma muito positiva. A organização deste evento esteve totalmente ao nosso encargo, 

sendo assim que sabíamos que não poderíamos falhar. Foi da nossa responsabilidade realizar o 

cartaz promocional da atividade, contactar a Federação de Voleibol do Porto para que nos 

pudessem disponibilizar o material necessário para a realização do mesmo bem como organizar 

a calendarização, alinhamentos dos jogos e o estabelecimento de regras.  

Como já foi mencionado, devido à situação vivida no primeiro período o planeamento deste tipo 

de atividades teve obrigatoriamente de sofrer um ajuste e algumas modificações. O corta mato 

escolar por exemplo, foi uma das atividades que não foi possível realizar. Porém, pelo facto de 

durante o primeiro período termos tido uma experiência na escola D. António Ferreira Gomes,  

onde foi desenvolvido um trabalho de observação e lecionação, foi-nos proposto colaborar no 

corta mato escolar daquela escola. Devido ao desempenho e participação ativa durante o 

mesmo, foi-nos posteriormente proposto acompanhar os alunos da mesma escola ao corta 
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mato regional, que decorreu no parque da cidade em Matosinhos, tendo-se apresentado com 

uma excelente experiência, agradável e também enriquecedora. Além disso, participamos todos  

 

 

de forma ativa no torneio de voleibol organizado pelo professor Cassiano Seixas, onde cada um 

de nós ficou responsável pelo controlo e bom funcionamento do torneio em cada um dos  

campos. Por fim, participamos ativamente na atividade realizada na escola D. António Ferreira 

Gomes, onde efetuamos uma atuação de dança folclórica. Fomos importantes na construção da 

mesma dando as nossas sugestões que foram tidas em conta pelos professores.  

Todas as tarefas, pessoalmente, foram realizadas com o maio empenho e prazer, tendo sempre 

procurado fazer as coisas da melhor maneira possível, e esperando não dececionar ninguém.  
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Estudo 
Introdução/Justificação do tema de Estudo face ao meu contexto 
de Estágio 
Ao longo deste ano de estágio, na altura em que estivemos a lecionar algumas aulas na Escola 

EB2/3 D. António Ferreira Gomes, fui observando que muitos dos alunos não se mostravam 

muito motivados para a prática de educação física. Em alguns casos, sempre que perguntava 

qual era o motivo de eles não quererem participar nas aulas, respondiam que os pais se tinham 

esquecido de lhes preparar a mochila com o equipamento adequado. 

O mesmo aconteceu depois com os alunos da minha turma residente, em que as faltas dos meus 

alunos eram uma constante, e muitas das vezes sem qualquer tipo de justificação válida para o 

efeito. Tudo isto levava-me a crer que os próprios pais se mostravam pouco interessados nesta 

disciplina, influenciando assim muitas vezes as atitudes dos seus educandos. Outro fator que me 

levou a querer investigar mais sobre esta temática foi que perante a situação em que nos 

encontramos na escola secundária de Ermesinde os pais nunca terem levantado qualquer tipo 

de problemas ou nunca ninguém, pelo menos que eu me tenha apercebido, ter sido capaz de 

questionar e/ou de certa forma pressionar a escola a procurar alguma solução para este 

problema. Após uma reflexão, questionei-me: E se este problema se verificasse com as aulas de 

matemática, português ou inglês? Será que os pais iriam simplesmente ignorar o problema, 

fazendo de conta que tudo está bem e que nada se passa?  

Quero com isto perceber o que leva os pais a pensarem e a desvalorizarem tanto aquela que 

para mim é uma das mais importantes disciplinas no percurso escolar das nossas crianças e 

jovens.  

Sabendo de antemão que a pressão que muitas vezes os encarregados de educação colocam 

sobre os seus educandos relativamente aos desempenhos escolares, pretendo com o estudo 

perceber se a mesma pressão é comum a todas as disciplinas curriculares ou se existe alguma 

situação particular relativa à disciplina de educação física.  
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Metodologia  

Participaram neste estudo 45 Encarregados de Educação de alunos da Escola Secundária de 

Ermesinde que se encontravam a frequentar o 10 e 11º ano de escolaridade, sendo que 26 dos 

inquiridos são encarregados de educação cujos educandos frequentavam o 10º ano e os 

restantes 19 são encarregados de educação cujos educandos frequentavam o 11º ano de 

escolaridade. Dos 26 encarregados de educação, 6 eram do sexo masculino e 20 do feminino. Já  

dos encarregados de educação que colaboraram na elaboração deste estudo, 4 dos 19 

participantes dos encarregados de educação, cujos educandos frequentavam o 11º ano de 

escolaridade, eram do sexo masculino enquanto que os restantes 15 eram do sexo feminino, 

conseguindo assim com facilidade perceber e verificar que a grande maioria dos encarregados 

de educação eram do sexo feminino. As idades situavam-se entre os 40 e os 60 anos de idade.  

O questionário aplicado era composto por um total de 10 questões, sendo que as 5 primeiras 

são perguntas relativas aos dados pessoais sobre os participantes do estudo, tais como o sexo, 

a idade, habilitações literárias, situação profissional e se a pessoa possui algum tipo de hábito 

desportivo ou não. Caso existam tais hábitos, é questionado ainda o tipo de desporto praticado 

habitualmente.  

Das restantes 5 questões, 3 eram de resposta fechada e as restantes duas de resposta aberta, 

onde havia a oportunidade, se assim o entendessem, de expor de forma breve e sucinta as suas 

opiniões e ideias sobre a disciplina de Educação Física.  

Na primeira pergunta deste questionário, de caracter fechado, os participantes do estudo teriam 

de assinalar numa escala de 1 a 41 qual a importância que atribuíam à disciplina de Educação 

Física ao nível da formação do ensino secundário dos seus educandos. Na segunda questão, 

também de carácter fechado, os participantes teriam de assinalar se a carga horária da disciplina 

de Educação Física dos seus educandos era adequada ou não e em caso de a reposta ser 

negativa, exporem numa frase breve, sucinta e direta, o porquê de não ser adequada. Por 

último, na terceira pergunta de resposta fechada, eram descritos alguns dos critérios que são 

tidos em conta na avaliação e ponderação da nota dos alunos e era pedido para assinalar se 

teriam ou não o conhecimento das mesmas, solicitando de forma breve e sucinta, as suas 

opiniões.  

 

 
1Nesta escala, o 1 seria tido em conta como muito importante, 2 importante, 3 pouco importante e o 4 

nada importante. 
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O questionário foi entregue em mão aos alunos com uma breve explicação da minha parte do 

que se tratava e qual era o objetivo. A taxa de retorno foi de 100%.  

Em todo este processo foi garantido o anonimato no momento do uso dos dados recolhidos, 

tendo sido elaborado inicialmente, e entregue juntamente com o questionário um 

consentimento informado com uma explicação do objetivo do estudo, agradecendo e 

garantindo o anonimato de todas as informações fornecidas.  

 

Resultados 

Comecemos primeiro pela análise dos dados extraídos dos questionários aplicados aos 

encarregados de educação dos alunos do 10º ano.  

Relativamente à questão sobre a importância atribuída à disciplina de EF para o 

desenvolvimento da autonomia, 34.6% responderam que é muito importante, 38.5% 

importante, 15.4% pouco importante e 7.7% nada importante. Quanto à importância para a 

educação do movimento, 42.3% responderam que é muito importante, 30.8% importante, 

11.5% pouco importante e 11.5% nada importante. No que diz respeito à influência da EF na 

capacidade de concentração, 34.6% responderam que é muito importante, 23.1% importante, 

30.8% pouco importante e 7.7% nada importante.  Já na vertente do impacto que a disciplina 

tem no despertar do interesse pela atividade física, 50% responderam que é muito importante, 

19.2% importante, 11.5% pouco importante e 11.4% nada importante. Por outro lado, a EF como 

promotora de um estilo saudável é vista por 53.8% como muito importante, 15.4% como 

importante, 7.7% pouco importante e 19.2% nada importante. Por último, 26.9% dos pais acham 

que esta disciplina é muito importante para a média final, 34.6% importante, 23.1% pouco 

importante e 11.5% nada importante. 

Na próxima questão, que diz respeito às matérias que os encarregados entendem como sendo 

abordadas na disciplina, 3.8% (apenas 1 encarregado) apontam a atividade motora, a condição 

física, a cultura desportiva, a cultura e modalidade desportivas bem como as modalidades 

desportivas e saúde enquanto que 11.5% mencionam a saúde, 7.7% a saúde e cultura 

desportiva, 38.5% modalidades desportivas.  

Na terceira questão, 88.5% dos encarregados entendem como sendo uma carga horária 

adequada enquanto que 11.5% acham o contrário. 

Relativamente aos critérios de avaliação e ponderação da nota expostos na questão quatro, 

42.3% afirmaram não ter conhecimento dos mesmos enquanto que 57.7% sim os conheciam.  
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Os motivos subjacentes à importância atribuída a estes critérios foram os seguintes: 30.8% como 

a condição física, 7.7% como a condição física e saúde, 3.8% como a condição física e tempo de 

empenho motor, 3.8% como condição física/cultura desportiva/saúde/tempo de atividade 

motora, 3.8% como condição física/saúde/cultura desportiva/modalidades desportivas, 15.4% 

como a cultura desportiva, 3.8% como sendo a saúde e 30.8% entendem que o tempo da 

atividade motora é o critério mais importante. 

Falta agora proceder à análise dos dados extraídos dos questionários aplicados aos 

encarregados de educação dos alunos do 11º ano.  

Relativamente à questão sobre a importância atribuída à disciplina de EF para o 

desenvolvimento da autonomia, 42.1% responderam que é muito importante, 42.1% 

importante, 10.5% pouco importante e 5.3% nada importante. Quanto à importância para a 

educação do movimento, 52.6% responderam que é muito importante, 26.3% importante, 

10.5% pouco importante e 10.5% nada importante. No que diz respeito à influência da EF na 

capacidade de concentração, 57.9% responderam que é muito importante, 21.1% importante, 

10.5% pouco importante e 5.3% nada importante.  Já na vertente do impacto que a disciplina 

tem no despertar do interesse pela atividade física, 57.9% responderam que é muito 

importante, 26.3% importante, 5.3% pouco importante e 5.3% nada importante. Por outro lado, 

a EF como promotora de um estilo saudável é vista por 78.9% como muito importante, 10.5% 

como importante, 0% pouco importante e 5.3% nada importante. Por último, 21.1% dos pais 

acham que esta disciplina é muito importante para a média final, 31.6% importante, 36.8% 

pouco importante e 5.3% nada importante. 

Na próxima questão, que diz respeito às matérias que os encarregados entendem como sendo 

abordadas na disciplina, 5.3% (apenas 1 encarregado) menciona a coordenação motora, 31.6% 

as modalidades desportivas, 10.5% as modalidades e cultura desportivas, 5.3% aponta as 

modalidades desportivas/saúde e 5.3% entende como sendo a saúde e condição física. 

Na terceira questão, 84.2% dos encarregados entendem como sendo uma carga horária 

adequada enquanto que 10.5% acham o contrário. 

Relativamente aos critérios de avaliação e ponderação da nota expostos na questão quatro, 

21.1% afirmaram não ter conhecimento dos mesmos enquanto que 73.7% sim os conheciam. 

Os motivos subjacentes à importância atribuída a estes critérios foram os seguintes: 26.3% como 

a condição física, 5.3% a condição física e cultura desportiva, 5.3% a condição 

física/saúde/cultura desportiva/tempo de atividade motora, 31,6% a cultura desportiva, 5.3% a 

cultura desportiva e saúde enquanto que 21.1% apontam o tempo de atividade motora. 
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Conclusão 

Quanto aos resultados apresentados dos encarregados dos alunos do 10ºano, deles podemos 

concluir que existe uma predominância de respostas que apontam a disciplina como sendo 

muito importante e importante, à exceção do impacto da mesma na média final onde se verifica 

uma maior dispersão equitativa dos resultados pelas 4 opções de resposta. O mesmo se verifica 

nos questionários aplicados ao 11ºano.  

Também relativamente à carga horária, parece haver uma grande maioria que entende como a 

mesma sendo adequada, quer no 10º como no 11º ano. 

Contudo, no conhecimento dos critérios usados para avaliação e ponderação da nota final, 

existe uma diferença significativa nos resultados, sendo que nos do 10ºano as percentagens são 

muito próximas. Já no 11º ano, mais de 70% conhece os mesmos. 

Nas questões relativas às matérias abordadas em EF e, posteriormente, quais os critérios com 

maior importância, tal como seria de esperar pelo seu caráter de resposta aberta, são 

mencionadas uma panóplia de opções, sendo que existem algumas coincidências entre os 

diferentes anos. 

Contudo, tais deduções devem ser feitas com cuidado pois quaisquer amostras, e respetivos 

resultados, apenas podem ser comparados quando as mesmas forem representativas da 

população em geral. Para tais resultados serem significativos, os estudos deveriam ser 

replicados para posteriormente se proceder às respetivas comparações. 
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Conclusão e Perspetivas para o Futuro 

Chegou ao fim um ano carregado de grandes emoções, de dedicação e muita paixão. Um ano 

que ficará guardado na minha memória para sempre, e isso devo essencialmente às excelentes 

pessoas com quem tive o privilégio de trabalhar e de conhecer. Queria deixar desde já uma 

palavra de agradecimentos a todas as pessoas, que fizeram parte desta caminhada, desde 

alunos, professor cooperante, professora orientadora, colegas de estágio e a todos os restantes 

docentes e não docentes da Escola Secundária de Ermesinde. Sem dúvida que com eles cresci 

quer a nível profissional e pessoal, e recordando todos eles com uma enorme satisfação de se 

terem “atravessado” na minha vida, e com grande sentimento de saudade. 

Um ano de estágio que superou todas as minhas expectativas e que veio justificar-me que tomei 

a decisão mais acertada para a minha vida. Um ano, em que fica a sensação de que passou 

demasiado rápido e de que talvez nem o tivéssemos aproveitado como deveríamos ter feito. 

Preside em mim um enorme sentimento de pena, por numa fase inicial do nosso estágio termos 

“desperdiçado”, por motivos de força externa, quatro meses de lecionação e quatro meses que 

certamente nos iriam fortalecer enquanto futuros docentes e quatro meses que poderiam ter 

sido importantes também para tornar o relacionamento com os nossos alunos mais positivo 

ainda de que aquilo que acabou por ser.  

Parti para este ano com o sentimento de que quereria aproveitar o mesmo ao máximo, sentir 

verdadeiramente na pele o que significa realmente ser professor de educação física, até porque 

infelizmente nos dias de hoje a incerteza de quando iremos voltar a sentir esta tão grande, mas 

ao mesmo tempo tão boa, responsabilidade é uma realidade. O estágio foi para mim o ano mais 

importante de todo o meu percurso académico. Foi aquele ano em que tivemos a verdadeira 

oportunidade de aplicar todos os nossos conhecimentos, todas as nossas conceções em prática, 
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num contexto real. Daí a minha escolha do título do meu relatório, quando falo na passagem 

das práticas simuladas, contexto de faculdade, para o contexto real, ano de estágio em que nos 

foi atribuída uma turma com a qual ficamos responsáveis de trabalhar nas diversas modalidades 

desportivas.  

O estágio tornou-se um grande desafio, em que cada dia que passava teríamos de refletir e 

procurar respostas, sempre em busca de superar as nossas principais dificuldades na nossa 

forma de atuar bem como procurar cativar os alunos e permitir lhes um desenvolvimento de 

forma sustentável e adequado aos seus níveis distintos.  

Termino este ano com o sentimento de dever cumprido não só pelo trabalho desenvolvido, mas 

também por ter a plena consciência de que dei o melhor de mim procurando ser cada dia  

melhor, comprometendo me com a seriedade e com o compromisso necessário a 

responsabilidade que tinha perante mãos, considerando que esta experiência me enriqueceu 

quer a nível pessoal como profissional tornando me hoje mais capaz do que ontem em 

ultrapassar todos os obstáculos que ainda se irão atravessar no percurso.  

As minhas perspetivas de futuro infelizmente não são as melhores. Gostaria imenso de um dia 

ter oportunidade em fazer disto a minha vida, até porque não me vejo a fazer mais nada do que 

lecionar aulas de educação física. Neste preciso momento, irei-me candidatar para a lecionação 

de AECS, para assim continuar em contacto com crianças que é o que mais me fascina e me 

move. Continuarei a trabalhar como treinador do Sporting Clube de Braga que é  

outro grande sonho que tenho e quero continuar a persegui-lo, estando disposto a não desistir 

e a concorrer todos os anos, na esperança de um dia poder ficar colocado numa escola para 

poder dar aulas e sentir-me verdadeiramente concretizado.  
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Anexos 
 

Anexo 1- Planeamento Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Dias de aula

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Corta mato - Dia 24/01

T Q Q S - 

2

S D S T Q - 

1

Q S - 

2

S D S T Q - 

1

Q S -

2

S D S T Q - 

1

Q S - 

2

S D S T Q - 

1

Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Torneio de Voleibol - Dia 20/02

S - 

2

S D S T Q - 

1

Q S - 

2

S D S T Q - 

1

Q S - 

2

S D S T Q Q S - 

2

S D S T Q - 

1

Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Desfile de Carnaval - Dia 01/03

S - 

2

S D S T Q Q S - 

2

S D S T Q -

1

Q S -

2

S D S T Q -

1

Q S - 

2

S D S T Q - 

1

Q S -

2

S D Dia Mundial da Dança - Dia 29/04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Torneio de Andebol - Dia 04/04 

Torneio Duplas de Volei - Dia 05/04

S T Q - 

1

Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q - 

1

Q S - 

2

S D S T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Q Q S - 

2

S D S T Q - 

1

Q S - 

2

S D S T Q - 

1

Q S - 

2

S D S T Q - 

1

Q S - 

2

S D S T Q - 

1

Q S - 

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S D S T Q - 

1

Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

Aulas no 

pavilhão.

Aulas no 

Exterior

Feriados Fim de 

semana

junho

Interrupções 

lectivas/ 

Atividades 

2º Periodo - 

(03/01/19 - 04/04/19)

3º Periodo - 

(23/04/19 - 06/06/19)

janeiro

fevereiro

março

abril

maio
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Anexo 2- Unidade Didática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Didática de Atletismo – 11º F 

 

Conteúdos 

Aula 1 2/3 4/5 6 7 8/9 10 11/12 

Data 09/01 11/01 25/01 30/01 13/02 15/02 20/03 22/03 

Duração 50´ 100´ 100´ 50´ 50´ 100´ 50´ 100´ 

 Técnica  

Habilidades 
Motoras1 

Resistência Aeróbia  I/E E E  
Aula 

Cancelada 
 

E E C  
AS Velocidade  I/E E E E  

Estafetas     I/E E  

Triplo Salto      I/E 

 Capacidades Condicionais  

 
Fisiologia do 

Treino e 
Condição Física 

Força   X X X X X X  

Velocidade  X X X     

Resistência X X X X X X X  

Capacidades Coordenativas  

Orientação Espacial    X X X X  

Coordenação  X X X X X X  

Reação  X X      

Ritmo X X X X X X X  

   

Cultura 
Desportiva 

Regras Presente em todas as Aulas 
 

Arbitragem 
 

 

 
1 Legenda: Introdução = I; Exercitação = E; Avaliação Sumativa = AS; 
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Anexo 3- Plano de Aula 

 

 

Plano de Aula 

Professor: Paulo Barbeitos 

Professor Cooperante: Eduardo Rodrigues 

Ano: 11º 

Turma: F 

Data: 08/03/2019 

Nº alunos: 18 

Aula nº: 2 e 3 

Sessão: 2 de 10 

Unidade Didática: Andebol 

Função Didática: Introdução/Exercitação  

 

Local: Pavilhão  

Espaço: Interior 

Hora: 14h25min 

Duração: 100’  

Material: Bolas de andebol, sinalizadores, cones 

e arcos. 

Objetivo da Aula Manutenção da posse de bola com marcação individual. 

Habilidades Motoras 
Técnicos: Passe, Receção;  

Táticos: Manutenção da posse de bola, Desmarcação e Marcação;  

Conceitos Psicossociais Competitividade, empenho, superação, trabalho de equipe e cooperação. 

Cultura Desportiva Noção sobre as regras da modalidade. 

Fisiologia do Treino e Condição Física Coordenação, orientação espacial e reação. 

Parte 

da 

Aula 

 
Conteúdo 

Objetivos 

Comportamentais 
Situações de Aprendizagem 

Organização Didático-

Metodológica/ Esquema 

Componentes 

Críticas 

In
ic

ia
l 10´

+10

´’ 

Aquecimento, 

passe e 

recepção. 

Ativação geral 

para preparação 

para a aula e 

trabalhar o passe 

e a receção bem 

como a 

progressão no 

terreno de jogo 

através de 

sucessivos 

passes. 

Ativação Geral: 

Alunos de frente para o professor, formam duas filas, onde 

irão realizar alguns exercícios de ativação geral de forma a 

preparar para as aticidades seguintes. 

Caçadinhas em duplas com bola: 

Alunos formam grupos de 3. Um dos alunos terá de fugir 

dos restantes dois, enquanto que os outros dois, com bola, 

e através de passes terão de tentar apanhar o outro 

elemento do grupo. 

 

  

“ocupa bem o 

espaço”; 
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Anexo 4- Avaliação Diagnóstica 

 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

15’ 

Passe, 

receção, 

desmarcação. 

Marcação 

Desenvolver o 

passe e a 

receção, próximo 

da dinâmica de 

jogo normal, em 

campo reduzido.  

Criar linhas de 

passe, e passar a 

bola ao colega 

que se encontra 

sempre melhor 

posicionado.  

Jogo dos 10 Passes: 

 

Alunos divididos em 2 grupos. Dentro dos dois grupos de 

trabalho, os alunos formam 2 equipas, de forma a jogar uma 

contra a outra, e realizam o jogo dos 10 passes. A cada 10 

passes completos a equipa marca um ponto. Caso a bola 

caia ao chão a contagem recomeça.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“movimenta”; 

”desmarca”; 

“criar linha de 

passe”; “passa 

para o colega 

livre”.  

15’ 

Passe, 

receção e 

progressão. 

Desmarcação 

e Marcação 

 

 

Pousar a bola no arco: 

 

Praticamente a mesma dinâmica do exercício anterior, 

apenas com uma diferença. Neste exercício, ao contrário 

do que acontecia no exercício anterior, os alunos tentam 

manter a posse de bola, mas para conseguirem conquistar 

um ponto terão de tentar progredir no terreno através de 

passes de modo a conseguirem colocar a bola num dos 

arcos que estará exposto na linha de fundo em cada meio 

campo adversário.  

“movimenta”; 

“desmarca”; 

“jogo simples”; 

“tenta 

progredir”; 

 

Habilidades motoras TÉCNICA TÁTICA  Total 

 Passe Receção Remate Desmarcação 
Ocupação do 

Espaço 
Progressão Marcação   

Nomes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1 Ana Loureiro 1    2  1   1   1    2  1    

2 André Alves   3   3   3  2   2    3  2   

3 Bárbara Pereira                       

4 Beatriz Mendes  2   2  1    2  1   1    2   

5 Carlos Marinho   3   3  2  1   1   1    2   

6 Diogo Silva   3   3  2    3  2    3  2   

7 Diogo Quintino   3   3   3   3  2    3   3  

8 Eduarda Silva                       

9 
Francisca 
Santos 

  3   3  2   2   2   2   2   

10 Gonçalo Silva   3   3 1     3  2   2    3  

11 João Teixeira   3   3  2    3  2   2    3  

12 José Silva   3   3  2    3   3   3   3  

13 Lara Rodrigues   3   3  2    3  2    3   3  

14 Liliana Túlio   3   3  2   2   2   2    3  

15 Matilde Azeredo  2   2   2  1    2   2    3  

16 Myrna Rodrigues 1    2  1    2   2  1     3  

17 Pedro Martins  2   2   2   2   2       3  

18 Raquel Santos 

  3  3   
 
 

2   2   2  1     3  

20’ 

Passe, 

recepção, 

remate, 

marcação, 

desmarcação e 

finalização. 

Desenvolver o 

passe, a receção, 

marcação e 

desmarcação em 

dinâmica de jogo, 

com marcação 

individual, criando 

linhas de passe e 

situações de 

finalização. 

Jogo 4x4: 

Jogo 4x4 a campo inteiro. Enquanto que duas equipas jogam 

uma contra a outra, outros dois alunos farão de árbitros. Ao fim 

de 5´ a equipa perdedora sai para entrar outra equipa em 

campo.  

Serão realizados jogos de 5´. 

 

 

  

“sem oposição 

progride”; “com 

espaço 

finaliza”; “cria 

linha de passe”; 

“com oposição 

faz o passe”. 

5’ 

Conversa sobre 

a aula e sobre 

as próximas 

sessões. 

Desenvolver 

diálogo sobre o 

entendimento 

adquirido na aula. 

Alunos de pé em círculo.  
“atenção ao 

diálogo”. 
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Anexo 5- Avaliação Sumativa 

 

 

 

Critérios de 1 a 3 Componentes Críticas - Técnica 

1 MAL Executa com Dificuldade 

2 BOM Executa Bem 

3 MUITO BOM Executa com muita Facilidade 

 

Critérios de 1 a 3 Componentes Críticas - Tática 

1 MAL Não Executa o Aspecto Tático 

2 BOM Executa Pouco o Aspecto Tático 

3 MUITO BOM Executa Sempre o Aspecto Tático 

Habilidades motoras Passe 
 

Receção Remate Progressão  Desmarcação Finalização 
Comportamento e 

Empenho  Total 

Nomes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2  

1 Ana Loureiro   3 2  2  1   1   1   1 11 

2 André Alves   3 3   3 1    2    3 2 17 

3 Bárbara Pereira   3 2  2   2  1     3 2 15 

4 Beatriz Mendes    3 2  2   2   2  1   2 14 

5 Carlos Marinho   3 2 1   1   1   1   1 10 

6 Diogo Silva   3 3  2    3   3  2  2 18 

7 Diogo Quintino   3 3   3      3   3 2 20 

8 Eduarda Silva   3 3  2   2  1    2  2 15 

9 Francisca Santos   3 3   3 1    2    3 2 17 

10 Gonçalo Silva   3 3  2   2   2    3 2 17 

11 João Teixeira   3 3   3 1     3   3 2 18 

12 José Silva   3 3   3  2   2   2  2 17 

13 Lara Rodrigues   3 3 1    2    3  2  2 16 

14 Liliana Túlio   3 3   3 1    2    3 2 17 

15 Matilde Azeredo   3 3  2   2   2   2  2 16 

16 Myrna Rodrigues   3 2  2  1    2  1   1 12 

17 Pedro Martins   3 3  2   2   2   2  2 16 

18 Raquel Santos 
  3 3  2   2   2   2  2 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passe – 1 - 

Passe efetuado apenas com uma mão; 2 – Perna contrária a frente do braço dominante; 3 – Utilização do passe de ombro.  

Receção – 1 - Receção efetuada com as duas mãos; 2 – Receção efetuada em movimento e não parado; 3 – Recebe a bola com 

os dedos das mãos afastadas; 

Remate – 1- Cotovelo alto; 2 - Rotação do tronco; 3 - Perna oposta a frente. 

Progressão – 1- Sem marcação progride; 2 - Com marcação faz o passe. 3 – Efetua o passe para o colega que se encontra 

melhor posicionado; 

Desmarcação – 1- Cria linha de passe; 2- Após ataque sem sucesso recua novamente para criar linha de passe. 3 – Cria uma 

linha de passe ocupando os espaços livres. 

Componentes Críticas e Critérios de Êxito 

Critérios de 1 a 3 Componentes Críticas - Técnica 

1 MAL Executa com Dificuldade 

2 BOM Executa 

3 MUITO BOM Executa com Facilidade 

Componentes Críticas e Critérios de Êxito 

Critérios de 1 a 3 Componentes Críticas - Tática 

1 MAL Não Identifica e não Executa ou executa poucas vezes o Aspecto Tático 

2 BOM Identifica e Executa bem  o Aspecto Tático 

3 MUITO BOM Identifica e Executa Muito bem  o Aspecto Tático 
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Anexo 6- Questionário 

 

PERCEÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO FACE A DISCPLINA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

No questionário que se segue, a Educação Física (ED), refere-se a uma disciplina que 

faz parte integrante do currículo escolar dos alunos, no âmbito da componente de 

formação geral. Esta disciplina não deve ser confundida com as atividades físicas 

praticadas no âmbito extra-curricular nem com as atividades desenvolvidas no 

Desporto Escolar.  

 

DADOS PESSOAIS 

Sexo:    Masculino: ______                                          Feminino: _____ 

Idade: ______ 

Habilitações Literárias: 

a. Até à 4ª Classe: ________ 

b. Até ao 9º ano:   ________ 

c. Até ao 12º ano: ________ 

d. Licenciatura:      ________ 

e. Pós-Graduação, Mestrado ou Doutoramento: ________ 

f. Outras:                ________ 

 

Qual a sua situação profissional atual? 

a. Empregado por conta de outrem: ________ 

b. Empregado por conta própria:      ________ 

c. Desempregado:                                ________ 

d. Reformado:                                       ________ 

 

Hábitos Desportivos: 

 Sim ________   Quais? ___________________________________________________ 

Não ________ 

 

Nas questões seguintes, assinale uma ou mais que uma afirmação, que melhor se 

adequa ao seu caso.  

1. Classifique o grau de importância que atribui a disciplina de EF ao nível 

da formação do ensino secundário do seu educando, assinalando com 

um círculo o algarismo que representa a afirmação que melhor se 

adequa ao seu caso. 
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1) Muito importante  

2) Importante 

3) Pouco importante 

4) Nada importante 

 

a. Desenvolvimento da autonomia: 1  2  3  4  

b. Educação do movimento:              1  2  3  4 

c. Capacidade de concentração:       1  2  3  4 

d. Despertar do interesse pela atividade física: 1  2  3  4 

e. Promotor de um estilo de vida saudável:        1  2  3  4 

f. Relação com o facto de a nota entrar para a média final: 1 2  3  4 

 

 

1. Descreva de forma breve e sucinta, quais considera ser as matérias 

abordadas na disciplina de EF? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Sabendo que, o seu educando, semanalmente tem cerca de 150 minutos 

de aula na disciplina de EF, considera esta carga horária: 

a. Adequada:         ________ 

b. Não adequada: ________   Porque? _______________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3. A avaliação e ponderação da nota, na disciplina de EF, do seu educando 

é feita através dos seguintes critérios: 

a. Elevação e manutenção da condição física; 

b. Participação dos alunos nas atividades;  

c. Cultura desportiva dos alunos; 

d. Observação da execução das técnicas desportivas; 

Indique, se tinha ou não conhecimento destes critérios e 

instrumentos de avaliação:  

Sim: ________                              Não: ________ 

Se sim, concorda com os mesmos:     ________ 

4. Dos critérios na questão anterior mencionadas, indique qual considera 

ser o mais importante, e porque? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________


