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RESUMO 

 

O Estágio Profissional é a última etapa da formação inicial e é onde o 

estudante pela primeira vez é confrontado com a realidade. 

Este documento descreve o caminho percorrido durante um ano letivo, cheio 

de experiências pessoais e reflexões, sendo o que suporta toda a prática. 

O relatório está organizado em seis capítulos, que se iniciam logo após a 

“Introdução”, que contextualiza o documento. O primeiro “Enquadramento 

Pessoal”, faz uma breve apresentação das minhas vivências pessoais e 

académicas, dos acontecimentos que me fizeram chegar até aqui assim como 

das expectativas que tinha para este momento da minha formação enquanto 

professor. O segundo capítulo, “Enquadramento Institucional” especifica o 

entendimento de estágio e carateriza o contexto em que se insere, fazendo 

referencia à escola, ao núcleo de estágio, ao professor cooperante, à 

professora orientadora e às turmas atribuídas. O terceiro capítulo é relativo ao 

“Enquadramento Operacional” e está dividido em três áreas. A Área 1 – 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, reflete acerca da 

conceção de ensino, do planeamento, da realização e da avaliação, a Área 2 – 

Participação na escola e Relações com a Comunidade, aborda as atividades 

em que participei durante o ano de estágio e de que forma é que elas me 

afetaram enquanto professor, e a Área 3 – Desenvolvimento Profissional que 

retrata os aspetos que contribuíram para a minha formação. Posteriormente, o 

capítulo quatro é referente à pesquisa realizada, que intitulo de 

“Reflexão/Ação”, desenvolvida dentro da temática disciplina/indisciplina. O 

capítulo cinco apresenta uma reflexão geral acerca da importância deste 

Estágio Profissional. Este documento termina com a Bibliografia. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROFESSOR, DISCIPLINA, INDISCIPLINA.  
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ABSTRACT 

 

The Professional Internship presents itself as the last stage of initial training and 

the space where the student is confronted with reality for the first time. 

This document is the path taken for a full year, rich in personal experiences and 

reflections, and is the support of all practice. 

The report is organized in six chapters, which starts right after an "Introduction", 

which contextualizes the document. The first “Personal Background”, makes a 

brief presentation about my sporting experiences, about my academic choices, 

about the facts why I got here and presents the expectations that I had for this 

important phase of my training as a teacher. Then, the second chapter, 

“Institutional Framework”, which specifies the understanding of the internship 

and the characterization of the context in which it finds itself, making reference 

to the school, the internship core, the cooperating teacher, the guiding teacher 

and the assigned classes. The third chapter is related to the "Operational 

Framework" and is divided into three areas. Area 1 - Organization and 

Management of Teaching and Learning, considering the conception, planning, 

realization and evaluation, Area 2 - School participation and Community 

Relations, addressing the activities in which I participated during the one year 

internship and the way they affected me as a teacher and Area 3 - Professional 

Development that portrays the aspects that contributed to my training. 

Subsequently, chapter four refers to the research entitled “Reflection/Action” 

developed in“discipline/indiscipline”. Chapter five presents a general reflection 

on the importance of this professional internship. This document ends with the 

Bibliography. 

 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHER, DISCIPLINE, INDISCIPLINE. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Estágio (RE) foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional (EP), que se insere no plano de estudos do 

Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(MEEFEBS) da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

O EP reflete um processo de amadurecimento e de construção a nível 

profissional que pretende dar ao Estudante Estagiário (EE) capacidades que 

lhe permitam adquirir uma maior consistência ao nível do processo Ensino-

Aprendizagem, através das observações e reflexões acerca da sua prática. 

O EP compreende dois constituintes essenciais. A prática de ensino 

supervisionada pelo Professor Cooperante (PC), na escola onde se realiza o 

EP; e o RE supervisionado pelo Professora Orientador (PO) da Faculdade. 

Como refere Batista & Queirós (2013, pp. 33) o EP “oferece aos futuros 

professores a oportunidade de emergir na cultura escolar nas suas mais 

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

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

comunidade específica”. 

O RE é o documento que pretende retratar, a análise e reflexão feita por mim 

durante este EP, descrevendo todos os desafios e experiências vividas como 

professor de Educação Física. 

O EP decorreu na Escola Secundária de Ermesinde (ESE) no ano letivo 

2019/2020. O meu Núcleo de Estágio (NE), era constituído por mais dois 

estagiários, pelo PC José Carlos e pela PO Paula Silva. A minha turma 

residente, pela qual fui responsável, foi uma turma (TR) de 10º ano da ESE do 

curso de Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias. Para além disso, o 

NE teve uma TR partilhada de 6º ano, da mesma escola. No NE da ESE, o 

companheirismo e cooperação estiveram sempre presentes o que foi 

fundamental para superar as dificuldades que foram surgindo. 

Dividi este relatório por capítulos que foram desde o Enquadramento pessoal 

às Considerações Finais, passando pelo Enquadramento Institucional, 

Enquadramento Operacional e o capítulo da Reflexão/Ação. 
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A Introdução tem como objetivo contextualizar o documento e antecede o 

primeiro capítulo “Enquadramento Pessoal”, onde me apresento, e relato as 

minhas vivencias, quer académicas, quer desportivas, as minhas escolhas, 

assim como, as minhas limitações enquanto doente crónico, que quer queira ou 

não, influenciaram o meu percurso. 

De seguida, o segundo capítulo, “Enquadramento Institucional”, especifica o 

entendimento de estágio e carateriza o contexto em que se insere: a escola; o 

núcleo de estágio; o professor cooperante; a professora orientadora e as 

turmas atribuídas. O terceiro capítulo é relativo ao “Enquadramento 

Operacional” e está dividido em três áreas. A Área 1 – Organização e Gestão 

do Ensino e da Aprendizagem, reflete acerca da conceção de ensino, do 

planeamento, da realização e da avaliação, a Área 2 – Participação na escola e 

Relações com a Comunidade, aborda as atividades em que participei durante o 

ano de estágio, a Área 3 – Desenvolvimento Profissional que retrata os aspetos 

que contribuíram para a minha formação. Posteriormente, o capítulo quatro é 

referente à pesquisa realizada, que intitulo de “Reflexão/Ação”, desenvolvida 

na temática disciplina/indisciplina. O capítulo cinco apresenta uma reflexão 

geral sobre o EP e a “Construção de novos saberes: Aprendizagens e Desafios 

de um Estagiário” 
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

 

O meu nome é Eduardo Jorge Magalhães Rodrigues, tenho 24 anos, nasci a 

16 de julho de 1995 e resido em Lousada (distrito do Porto). Neste momento, 

frequento o 2º ano do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP), tendo terminado a prática de ensino supervisionada na Escola 

Secundária de Ermesinde. 

Refletindo sobre o meu percurso até aqui, tenho que me recordar que já tenho 

percorridos alguns anos como aluno, que nem sempre foi fácil e nem sempre 

tive êxito em algumas fases deste percurso.  

Como todos os jovens passei pelo ensino obrigatório, que no meu caso foi nas 

escolas públicas de Lousada. 

A par desta construção escolar educativa tive o meu percurso como 

desportista. 

Estou ligado ao desporto desde muito cedo, pois sou portador de Diabetes 

MellitusTipoI, insulinodependente desde os 7 anos de idade e os meus pais 

foram aconselhados a manter-me sempre ativo e de preferência a praticar uma 

modalidade que me desse alguma motivação e satisfação. Passei então pela 

natação, pelo futebol e fui parar ao Futsal. Embora o Futebol fosse a minha 

paixão, a minha doença crónica era um impeditivo para jogos ao ar livre, pois 

ficava muitas vezes constipado, fruto das diferenças de temperatura, facto que 

desestabilizava o meu controlo da Diabetes. Até hoje pratico Futsal, estando 

agora num clube que, embora regional, me deixa continuar com esta vontade 

de estar ligado ao desporto. 

A nível académico sempre adorei as aulas de Educação física e tive 

professores espetaculares que influenciaram o meu percurso. 

Uma licenciatura em desporto sempre foi uma aspiração desde novo, 

chegaram os pré-requisitos que realizei na FADEUP e a tão desejada entrada 

para a Faculdade de Desporto. Não tinha notas altas e o receio dos meus pais 
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numa entrada em alguma faculdade longe de casa, devido à diabetes, levou a 

que me candidatasse ao Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE) 

Douro em Penafiel, onde fiz a minha Licenciatura em Educação Física e 

Desporto. 

Desde o início da minha aventura no ensino superior, muitos foram os 

conhecimentos adquiridos. Mas talvez mais importante que esses 

conhecimentos, foram os valores transmitidos pelos diversos professores nas 

diferentes unidades curriculares existentes no curso.  

O meu estágio durante a licenciatura foi em Ginásio. Gostei, mas senti que não 

seria aquela área que eu queria seguir.  

O sonho de ser professor sempre estava “lá” e achei que era o momento de 

segui-lo. Veio então a decisão de me candidatar ao Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Candidatei-me na 

FADEUP. Todo este entusiasmo rapidamente desvaneceu quando fui 

confrontado com todo o trabalho exigido no primeiro ano do curso, chegando 

mesmo a ponderar desistir. Foi difícil…, mas o que senti durante este ano, na 

minha condição de Professor Estagiário superou tudo e deu-me força para 

chegar ao fim. 

Descrevo-me como um rapaz extrovertido, divertido, organizado, mas muito 

ansioso. Consigo, no entanto, disfarçar este meu defeito, mantendo uma calma 

aparente, mostrando sempre o meu sorriso “fácil”, caraterística que sei abona a 

meu favor.  

Ser “Professor de Educação Física” é o requisito para a minha realização 

pessoal. 

 

2- EXPETATIVAS INICIAIS 

 

O trabalho, o rigor e a entrega seriam os fatores primordiais para este EP, e eu 

estava ciente deles. Mas as minhas expetativas, iam de encontro ao 

desconhecido da realidade escolar e do fato de estar no papel de professor. 
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A minha imaginação fervilhava: como seria a comunidade escolar; quem 

pertenceria ao meu NE; quem seria o PC; o PO e os meus alunos, como 

seriam? 

O desconhecido trazia a ansiedade própria do momento e a vontade que tudo 

inicia-se era imensa. 

Tudo se complica na hora de pôr em prática ensinamentos que nos foram 

transmitidos, por isso comecei a imaginar cenários possíveis: de como reagiria 

quando tivesse os alunos à minha frente; como trataria os conflitos; que 

postura seria a mais adequada e que apoios ira ter. 

O meu pensamento estava rodeado de vários “Como?”, “Quando?” e “E Se?” 

Tinha também muitos pensamentos motivadores: iría ser um professor 

exemplar: os alunos iam ser espetaculares: ia conseguir motiva-los e transmitir-

lhes conhecimentos. Enfim uma dualidade de sentimentos que só consegui que 

fossem atenuados, quando fui tomando conhecimento da realidade e me inseri 

nela.  

Chegou a altura de saber algumas informações. A Escola Secundária de 

Ermesinde (ESE) não foi a minha primeira escolha. Tinha baseado as minhas 

opções pelo trajeto mais curto em relação ao local onde vivo, ou seja, uma 

escola em Penafiel e de seguida pelo trajeto da linha de comboio, tendo em 

conta também o local mais próximo.  

Após ter tido conhecimento do meu campo estágio, a ESE, ficaram ainda 

muitas dúvidas, como seria o meu PC? perspetivava-o como uma referência 

para esta etapa, e os meus colegas de NE, como seriam? não os conhecia 

mas estava certo que estabeleceria uma relação fácil de companheirismo. E os 

meus alunos que iam ser os primeiros, os que ficariam sem dúvida, para 

sempre na minha memória. Temia, é certo, que me vissem como sendo um 

professor que não era a sério, mas eles seriam o meu primeiro desafio. Iria dar 

o meu melhor, passar-lhes saberes, valores, bons costumes, a ter respeito pelo 

próximo e pelas diferenças, enfim pretendia passar tudo aquilo que me 

ensinaram e que a experiência da vida, embora curta, me foi proporcionando. À 

semelhança de mim, eu também queria que eles me retivessem nas suas 

memórias pelos melhores motivos. 
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Estava tudo reunido para iniciar esta fase, sabia que ira errar algumas vezes, 

mas também sabia que iria tirar boas ilações para o futuro. 
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CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

1 – ENTENDIMENTO DE ESTÁGIO 

 

Segundo os objetivos traçados pela Unidade Curricular (UC) “Estágio 

Profissional”, este visa a integração do estudante no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. 

No EP tive a oportunidade de demonstrar os meus conhecimentos, e de 

“apreciar a coragem de ser professor!” (Batista et al. 2015, p.13). 

O EP foi sem duvida um dos elementos mais importante do meu percurso de 

estudante universitário. Foi aqui que tive oportunidade de pôr em prática todos 

os ensinamentos que me foram facultando, de me envolver em procura de mais 

saberes, para colmatar as dificuldades que foram surgindo, foi aqui sem dúvida 

que descobri o que é ser um “Professor Reflexivo”.  

Tive muitas dúvidas apesar de ser uma etapa guiada pelo PC e PO, as 

incertezas e ansiedades acompanharam-me ao longo deste percurso. 

Refletindo sobre o que se passou neste ano letivo, fica sempre a sensação que 

aquilo que na altura parecia perfeito, hoje teria feito de maneira diferente e 

melhor. No entanto, apesar de este mau estar, estou de acordo com Batista et 

al. (2015), quando refere que ser professor / investigador, é ter uma atitude de 

estar na profissão mantendo sempre o questionamento. Mas que, no entanto, 

devemos seguir em frente. 

Em suma, o EP proporciona um conjunto variado de experiências e vivências 

profissionais que levam ao desenvolvimento do estagiário, dado que este se 

confronta com várias dificuldades reais na prática não só no momento da aula, 

mas em toda a sua intervenção enquanto professor. 

 

 



8 
 

2 - A ESCOLA COMO INSTITUIÇÃO 

 

Segundo o dicionário da língua portuguesa escola é: a instituição que tem o 

encargo de educar, segundo programas e planos sistemáticos, os indivíduos 

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

o conjunto formado por alunos, professores e outros funcionários de um 

estabelecimento de ensino; é a doutrina que se destaca pela importância em 

determinada área do saber; é o conjunto de artistas, escritores ou filósofos que 

partilham os mesmos princípios, métodos ou estilo; são os seguidores e 

imitadores e ainda, o conjunto de experiências que contribuem para o 

amadurecimento da personalidade e/ou que desenvolvem os conhecimentos 

práticos de determinado indivíduo. 

Foi a partir do século XVII que a escola surgiu “como instituição, nos moldes 

em que a conhecemos atualmente. Após a revolução industrial, o estado 

assumiu a instituição escola e passou a ensinar-se a todos como se fosse um 

só. Do 25 de Abril resultou uma massificação do ensino, onde a escola passou 

a ser obrigatória, gratuita, universal e laica. Assim, a aprendizagem passou a 

realizar-se num local próprio, com especialização de tarefas e para um maior 

número de crianças/ jovens ( citado por Ribeiro, 2017, p.12). 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 26º, 

existem 3 cláusulas, onde a primeira refere que “todas as pessoas têm direito à 

educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao 

ensino elementar fundamental…”, a segunda explica que a “educação deve 

visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do 

homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou 

religiosos…” e já a terceira, “aos pais pertence a prioridade do direito de escolher 

o género de educação a dar aos filhos”. 

A escola é parte integrante da vida da criança e o seu dever é descobrir 

talentos e competências, detetar fragilidades, tentar dar informação, 

conhecimentos e, sobretudo, transmitir sabedoria. 
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Segundo Fernandes (2009) a escola constitui, para muito alunos, uma 

oportunidade única para sair de situações económicas e sociais desfavoráveis 

e precárias. É certamente por essa razão que muitos pais sempre se 

sacrificaram para que os seus filhos a frequentassem. 

“As escolas são decisivas para que os jovens compreendam o mundo em que 

vivem e para que possam intervir crítica e responsavelmente na vida social. 

(…) constitui um meio incontornável de emancipação e de independência dos 

cidadãos, assim como de democratização, de coesão e de bem-estar das 

sociedades.” (Fernandes 2009, Página da Educação). 

 

2.1 - Escola Secundária de Ermesinde – A escola que me 

recebeu 

 

A Escola Secundária de Ermesinde situa-se como diz o nome em Ermesinde. 

Ermesinde é uma cidade portuguesa do concelho de Valongo, na região do 

Norte de Portugal. Pertence à Grande Área Metropolitana do Porto e encontra-

se a 9 km a nordeste desta cidade. É a menor das quatro freguesias do 

concelho de Valongo com 7,65 km² (2013), com 38798 habitantes (2011), 

fazendo com que a sua densidade populacional seja de 5229,64 hab/km². 

Em 2012/13, a ESE (até aí escola não agrupada) integrou o agrupamento com 

outras escolas do concelho, e passou a chamar-se Agrupamento de Escolas de 

Ermesinde, sendo também a sua sede. Embora geograficamente não muito 

distantes entre si (cerca de 3 Km a distância maior da escola sede), a realidade 

atual, produto desta junção decretada, provocou alterações profundas, 

resultantes, nomeadamente, da diversidade de níveis de ensino, de faixas 

etárias dos alunos/formandos e de práticas. 

No projeto educativo do agrupamento pode ler-se, assumido como a sua 

missão, “ (…) proporcionar condições igualitárias de um serviço público 

educativo de qualidade, valorizando conhecimentos, capacidades e atitudes 

facilitadoras do prosseguimento de estudos, do acesso ao mercado de trabalho 

e da integração social plena, colocamos no centro do processo educativo a 
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aprendizagem, exigimos a inclusão como uma prioridade e estabelecemos o 

desafio de contribuirmos para o desenvolvimento sustentável. 

A ESE é constituída por espaços de ensino e de apoio, espaços de circulação, 

campos de jogos, pavilhão gimnodesportivo e recreios. 

O campo de jogos é no espaço exterior e permite a prática de diferentes 

modalidades, é composto também por uma pista de atletismo. Este espaço é 

mais uma oferta de opções de trabalho para os professores de EF. 

O Pavilhão Polidesportivo está em muito boas condições tendo sofrido obras 

num passado muito recente, e contempla: com 4 balneários; uma sala de 

professores; 2 salas de funcionário e duas arrecadações de material. A escola 

fornece assim, todas as condições em relação ao espaço, a materiais e à 

moldura humana, para que os alunos tenham aprendizagens plenas. 

Em relação à comunidade educativa e mais precisamente ao Departamento de 

Educação Física (DEF) é constituído por 13 professores e 5 estagiários. 

A gestão e designação dos espaços são determinados por um “Roulement”, 

documento que distribui o espaço de aula por cada um dos professores. O 

planeamento das aulas deverá contemplar o que foi definido pelo grupo 

disciplinar, em consonância com o programa nacional, adaptado às 

características estruturais da escola (ANEXO 1). 

A ESE e mais especificamente o Departamento de Educação Física, 

receberam-nos muito bem, fazendo-nos sentir parte integrante da escola.  

 

2.2 - O Meu Núcleo de Estágio 

 

O meu núcleo de estágio era constituído por mim, pelo Ricardo e pelo Rui. 

Como já fiz referência, a ESE, não foi a minha primeira escolha. Tinha baseado 

as minhas opções pelo trajeto mais curto em relação ao local onde vivo. O 

Ricardo e o Rui conhecia apenas de vista, já que tinha iniciado o mestrado em 

2017/2018, e eles no ano seguinte.  

Desde o inicio sabíamos que para o estágio funcionar na perfeição, teria que 

existir uma sintonia entre nós, espírito de ajuda, respeito em relação à opinião 

de cada um, e tudo decorreria de forma positiva para todos.  
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E foi assim que aconteceu, criamos laços, confiança uns nos outros, 

partilhávamos dúvidas e conhecimentos, cobríamos falhas, guardávamos 

segredos, … 

Passados todos estes meses e refletindo sobre a importância de um NE, 

entendo que a amizade é o segredo para o êxito deste ano. Durante o estágio 

cria-se uma relação de confiança, que é essencial para alcançar o preconizado 

para esta etapa. Penso, assim, que conseguimos o espectável para um NE. 

 

2.3 - A Orientadora e o Professor Cooperante 

 

No Regulamento de Estágio o PC é referenciado como sendo uma peça 

fundamental neste processo de formação. A ele compete acercar-se das 

questões que envolvem a integração, cooperação, programação e orientação 

nas atividades do projeto de formação desenvolvidas na Escola/Agrupamento, 

assim como supervisionar, dinamizar e avaliar a atividade letiva dos estudantes 

estagiários. 

O PC acompanhou-nos em todo o processo de Estágio, desde a nossa 

integração na escola/mantendo-se ao nosso lado até final do ano letivo. Foi um 

espelho e um conselheiro. Deu-me liberdade, deixou-me ser criativo, partilhou 

sempre a sua opinião, tendo em conta as suas experiências e vivências, 

auxiliou-me sempre que necessário nas minhas tarefas, incentivou-me a fazer 

a diferença, foi peça fundamental na reflexão, quer individual quer em grupo, 

enfim, esteve sempre presente. 

 

A modalidade barreiras foi realizada pelo Professor tendo em conta um pedido 

realizado pelos professores estagiários, (…). A aula estava bem organizada, o 

professor dava as instruções rapidamente e ao feedbacks foram adequados. 

(…) os alunos têm rotinas organizativas, pré adquiridas que facilitam o decorrer 

da aula. Estas observações às aulas do PC são importantes para tirarmos 

ensinamentos para a realização das nossas aulas. 

(Diário de Bordo, observação aula do PC, 21 fev. 2020) 
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Por parte da FADEUP o contacto é feito através da PO. Quando saíram as 

listas das colocações dos estagiários nos respetivos núcleos de estágio, fiquei 

também a saber qual era a professora que habitualmente ficava com a 

orientação da ESE, o que se veio a confirmar posteriormente. Fiquei contente, 

pois já conhecia a PO das aulas de Gestão e Cultura Organizacional da Escola 

e estava certo que apoio e dedicação não iriam faltar a este núcleo de estágio. 

A proximidade da PO fez-se notar durante todo o estágio. Desde o inicio que 

nos deu diretrizes, mostrou-nos o caminho a seguir, mas sem nos fornecer 

prespetivas ou tirar “as pedras do caminho”. Fez-nos sair da nossa zona de 

conforto e procurar as respostas, para que pudéssemos percorrer o nosso 

próprio trajeto. 

Demonstrou confiança em todos nós, emitiu-nos feedback, ora positivo ora nem 

tanto, mas sempre com o intuito de nos fazer refletir e melhorar o nosso 

desempenho como professores. 

 

(…) deveria dar mais feedback a quem está a exercitar, com o objetivo de 

motivar os alunos. Fez referência também que tinha de melhorar o meu 

posicionamento durante a instrução e a realização dos exercícios para que 

conseguisse uma melhor organização da aula. 

(Diário de Bordo, reunião com PO, 13 nov. 2019) 

 

2.4 - A Turma Residente 

 

A minha TR residente correspondia ao 10º ano de escolaridade – curso 

científico-humanístico de ciências e tecnologias, e era constituída por vinte e 

quatro alunos. Destes, 15 são do género feminino e 9 do género masculino, 

apresentando uma média de idades de 15 anos. 

Segundo Roldão (1995), a caraterização da turma é de vital importância para 

que se consiga planificar e calendarizar as diversas atividades a desenvolver 

com os alunos, bem como articular e contextualizar os diferentes saberes.  

Seguindo este propósito, na primeira aula após a apresentação pedi aos 

alunos/as que preenchessem um questionário de caraterização elaborado pelo 
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NE (ANEXO 2). 

Os questionários de caraterização tinham como principal objetivo retirar 

informações acerca dos dados biográficos, da constituição do agregado 

familiar, dados do encarregado de educação, dos problemas e hábitos de 

saúde/ higiene e questões sobre adesões ao desporto e á disciplina da EF. 

Com a análise dos questionários, concluí que todos os alunos se inseriam num 

ambiente familiar estável, sem notáveis carências ou situações problemáticas. 

Quanto à saúde, 3 alunos revelaram problemas de visão, dois referiram 

alergias a polens, um anorexia, um anemia e tomava ferro diariamente e outro 

tinha mais problemas já que apresentava asma, psoríase, artralgias e dores 

ósseas.  

Em relação ao desporto fora da escola, apenas um aluno diz nunca ter 

praticado nenhuma atividade física fora da escola e outro não pratica nada 

desde há 3 anos. A maioria dos alunos pratica mais que uma modalidade fora 

da escola. O futebol e a natação foram as atividades mais mencionadas, mas, 

4 disseram frequentar voleibol, 3 danças, 1atletismo e 1 basquetebol. 

Passadas as apresentações e todos estes formalismos, foi hora de começar a 

“caminhada”, com estes alunos que sempre me presentearam com o seu 

empenho e dedicação ao longo deste ano letivo. 

 

2.5 - A Turma Partilhada 

 

A TR partilhada, como o nome indica foi a turma lecionada pelos três 

elementos do NE. A turma tinha 25 alunos 10 do género masculino e 15 do 

género feminino. 

A alegria e energia destes alunos do 6º ano, era contagiante, mas o barulho 

que faziam às vezes era preocupante. 

 

(…) é uma turma mais barulhenta, mais irrequieta, mas no fundo apenas 

carateristicas da idade, pois são obedientes, colaborantes e interessados. Mas 

pronto, já percebi o objetivo e a necessidade de ser “Partilhada”.  

(Diário de bordo, 18 set. 2019) 
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Esta turma exigia na verdade um trabalho redobrado da nossa parte. Embora 

fossem dedicados e empenhados, eram do 6º ano e os seus défices técnicos 

exigiam muita atenção. Pareciam sempre muito empenhados e dedicados, 

parecendo percerber o porquê de tudo o que realizávamos na instrução, mas 

na altura de aplicar esqueciam com muita facilidade. 

Cheguei depressa à conclusão, que tudo não passava de carateristicas 

próprias da idade, e que com o tempo se iriam moldar, e adotar 

comportamentos corretos num percurso normal. 

O 6º ano durante o 3º período ou seja, durante as aulas à distância foi uma 

turma difícil, os alunos cansavam-se com facilidade, e lá está, fruto da idade e 

da curiosidade inerente, tentavam sempre fazer alguma “habilidade” que levava 

à instabilidade da aula. 
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CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO OPERACIONAL 

 

ÁREA 1 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA 

APRENDIZAGEM 

 

Segundo as normas orientadoras do estágio da FADEUP, esta área refere-se à 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem, onde a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino são fases necessariamente 

presentes e principais. Têm como objetivo a construção de um conjunto de 

estratégias pedagógicas válidas no processo de educação e formação na aula 

de Educação Física. 

Na Faculdade são-nos transmitidos muitos conhecimentos, mas agora o 

domínio terá que ser completo e consistente, quando se trata de os transmitir 

aos alunos, tendo que falhar o menos possível. 

Entretanto há que refletir sobre as questões metodológicas, que estilos de 

ensino, que organização da aula e dos alunos, de forma a promover, a boa 

gestão da aula. 

No início do estágio profissional foi altura de definir um conjunto de objetivos 

gerais e específicos, que fossem realistas e atingíveis, a implementar junto da 

turma. Objetivos esses que tiveram em conta as caraterísticas dos alunos, o 

meio em que estes estavam inseridos, tal como as metas de aprendizagem 

essenciais para o 2º ciclo de ensino, assim como para o ensino secundário, 

com a finalidade de potenciar o processo de ensino-aprendizagem. 

No que diz respeito à avaliação, foi uma tarefa, que não foi nem fácil nem 

confortável. Definir e avaliar o desempenho dos alunos, temendo não ser 

correto, foi sempre um dos meus receios e preocupações. 

 

1 - CONCEÇÃO DE ENSINO 

 

Fundamentando-me mais uma vez nas normas orientadoras do Estágio 

Profissional, a conceção consiste em “projetar a atividade do ensino no quadro 
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de uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais da 

educação, às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da 

EF no currículo dos alunos e às caraterísticas do aluno”.  

É ainda considerado por muitos que a disciplina de Educação Física se limita a 

ensinar os aspetos técnicos e táticos de cada modalidade. O professor de 

Educação Física deve ter sempre presente que a nossa disciplina tem a 

capacidade de contribuir de forma decisiva para a transmissão de valores 

essenciais (como por exemplo, respeito, responsabilidade, cooperação, 

superação, entre outros) para a formação do aluno enquanto membro ativo da 

sociedade.  

Bento (2003) refere que na conceção de ensino, a análise dos conteúdos 

programáticos/normas de ensino deverá ser o ponto de partida que, 

posteriormente, desencadeará as restantes fases do processo de ensino 

aprendizagem. Assim, este primeiro impacto com a profissão iniciou-se com a 

análise do contexto escolar a análise dos programas de Educação Física do 2º 

ciclo de ensino e do secundário. Houve também, uma leitura do Regulamento 

Interno da Escola, do Plano Estratégico do Agrupamento, do Projeto Educativo 

do Agrupamento, do Plano Anual e Plurianual de Atividades (PAPA), dos 

Critérios de Avaliação e ainda uma compreensão das aprendizagens essenciais 

da disciplina de Educação Física para os alunos do 6º ano de escolaridade 

assim como para os de 10º ano de escolaridade. 

Nesta fase um conjunto de sentimentos me assolou, será que consigo lecionar 

uma aula sozinho? Será que vou ser bem aceite pelos alunos? E ainda as 

questões metodológicas, isto é, que estratégias a utilizar? Que estilo de ensino 

é o mais adequado? Que organização da aula e dos alunos, de forma a 

promover uma boa gestão da aula? Tudo parecia incerto e o medo de falhar era 

constante.  

Apesar deste turbilhão de sentimentos, sabia que no fundo estava preparado 

para este grande passo, pois afinal, foi sempre aquilo que desejei. 

 

“Eis que chegou o "dia D" um momento tão ansiado por mim, o dia da 1ª aula 

ou seja a aula de apresentação. 



17 
 

Ver-me na posição de professor, do outro lado da barreira era uma grande 

expetativa para mim, queria estar à altura do momento, mas os medos eram 

muitos.” 

(Diário de bordo, 17 set. 2019) 

 

2 - PLANEAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Segundo as normas orientadoras (2019-2020), o planeamento do ensino- 

aprendizagem, tem que passar por três fases: o planeamento anual, a unidade 

didática (UD) e o plano de aula. É essencial que os objetivos do planeamento 

estejam devidamente adequados às necessidades dos alunos, assim como, ao 

contexto do processo de ensino / aprendizagem. 

O planeamento é uma dimensão determinante para o sucesso de qualquer 

disciplina escolar. Ao se determinarem metas, ao se delinearem os objetivos a 

atingir e ao se prepararem os meios e as formas para os concretizar, o 

programa curricular da disciplina poderá ser alcançado com êxito. Nas palavras 

de Veiga (2018, p. 6), “(...) o sucesso das aulas depende sobretudo daquilo que 

se planeia ensinar antes de elas acontecerem”. O ato de planear é, portanto, 

vantajoso para o docente assim como para os alunos. Com o planeamento, os 

professores concretizam, com maior eficácia, o trabalho a que se propõem o 

que, por sua vez, facilita e agiliza o processo de aprendizagem por parte dos 

discentes. 

Pretende-se com o planeamento que o processo de ensino-aprendizagem seja 

simplificado permitindo ao professor definir com mais precisão as matérias para 

cada aula, gerindo de forma eficiente o tempo das mesmas. No entanto importa 

referir que o planeamento não é uma ferramenta isolada, deve ser articulada 

com instrumentos de análise e de avaliação. 

 

2.1 - Plano Anual 

 

Bento (2003) refere que, o planeamento anual é uma ferramenta que permite 
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que o professor de EF possa escolher a ordem do que vai lecionar, tal como, 

distribuir essas modalidades ao longo do ano letivo. 

Arends (2008) considera que a elaboração do plano anual é de grande 

importância, pois para escolher os tópicos desejados, é exigido ao professor 

questionamento sobre o que é realmente importante ensinar, reflexão acerca 

das prioridades e horas de ensino. 

No início do ano letivo é imperativo que os professores se questionem sobre 

quais os conteúdos a lecionar aos seus alunos, establecendo prioridades, 

classificando-os por ordem de importância. Assim, nas reuniões iniciais que 

fomos tendo, com a ajuda do PC e dos restantes elementos do NE, foi feita 

uma revisão dos programas nacionais de EF, tendo em conta os objetivos 

gerais e os conteúdos a lecionar em cada modalidade e nível de ensino. Foi 

importante também estar a par dos objetivos da escola cooperante, extraindo 

orientações para a realização das práticas nas aulas.  

Na 4ª reunião com o professor cooperante e o meu NE, foi-nos dado a 

conhecer as turmas que iríamos lecionar, de 6º ano a turma partilhada e de 10º 

ano, a minha turma residente.  

Em conjunto analisamos e definimos a ordem dos conteúdos a lecionar ao 6º e 

10º ano, tendo em conta os espaços disponíveis, ou seja, o roulement de 

instalações e o material disponível.  

Consultamos o horário escolar da turma residente o que permitiu verificar que 

possuía três blocos de 50 minutos para a disciplina de EF, sendo que, na terça-

feira eram lecionados dois blocos consecutivos, formando um de 100 minutos, 

no entanto, correspondendo a duas aulas. Já na sexta-feira, os alunos apenas 

possuíam um bloco de 50 minutos ou seja, uma aula.  

A turma partilhada tinha igualmente três blocos de 50 minutos, em que à 

quarta-feira tinham um bloco de 50 minutos e à sexta-feira dois blocos, ou seja, 

100 minutos. 

No primeiro período do 10º ano combinamos lecionar o voleibol e o atletismo. 

No segundo período, a ginástica, o atletismo e o basquetebol e por fim, no 

terceiro período, badminton, andebol e dança, sendo que o atletismo seria 

transversal aos 3 períodos. 
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Para o 6º ano definimos voleibol e atletismo para o primeiro período. 

Basquetebol, andebol e ginástica para o segundo período. Atletismo e 

badminton seriam os conteúdos a abordar no 3º período. 

Sendo assim, após análise do calendário escolar 2019/2020 e do PAPA foi 

elaborado o plano anual de matérias em que o primeiro período foi constituído, 

para além dos testes FITescola e de algumas avaliações diagnósticas, por 17 

aulas de voleibol e 8 aulas de atletismo. O segundo período foi contemplado 

com 9 aulas de basquetebol, 8 aulas de ginástica, 14 de atletismo e 6 de 

andebol. E do terceiro período fazia parte 3 aulas de dança, 10 de badminton e 

11 de atletismo (ANEXO 3). 

Este plano foi reestruturado por diversas vezes, devido ao surgimento de 

imprevistos, fazendo com que se tornasse num planeamento flexível, 

potencializando deste modo o processo de ensino – aprendizagem. 

Na minha opinião é pena que o DEF não abranja algumas modalidades 

inovadoras e criativas. Eu gostava por exemplo que os meus alunos tivessem 

tido contato com a modalidade de judo, e não é de todo uma modalidade que 

eu domino, mas seria uma novidade e fugiria aos desportos convencionais. 

Mas já dentro dos desportos convencionais eu gostaria de lecionar futsal, 

talvez em vez do andebol, mas a falta de material (bolas), foi logo um aviso 

dissuasor por parte do PC. 

A existência de roulement de instalações penso que é benéfica e essencial, 

não quero dizer ideal, mas sem ela a organização dos horários, das atividades 

e dos conteúdos a serem lecionados seria impossível, visto que temos a 

condicionante espaço. 

 

2.2 - Plano da Unidade Didática 

 

“O conteúdo e a estrutura do plano de cada unidade são determinados pelos 

objetivos, pelas indicações acerca da matéria, pelas linhas metodológicas do 

programa e do plano anual” Bento (2003, p. 60). 

Uma vez terminadeo o planeamento anual, o seguinte passo, foi construir a 

Unidade Didática (UD), com o objetivo de elaborar, focar e planear um conjunto 



20 
 

de conteúdos, com uma sequência lógica e pormenorizada das matérias a 

lecionar. Para isso, foquei-me no Modelo de Estrutura do Conhecimento 

(MEC), o qual, segundo Vickers (1990), ajuda a estruturar e organizar a 

matéria, tornando-o em um guião que facilita a transmissão do conhecimento 

das modalidades a abordar. 

O MEC contém oito módulos: Módulo 1 (Análise da Modalidade Desportiva em 

Estrutura do Conhecimento); Modulo 2 (Analise do Envolvimento); Módulo 3 

(Análise dos alunos); Modulo 4 (Extensão e sequência da matéria); Modulo 5 

(Definição dos objetivos); Modulo 6 (Configuração da avaliação); Módulo 7 

(Criação de Situações de Aprendizagem e Progressões de Ensino); Módulo 8 

(Fase da Aplicação - Plano da Unidade Didática). 

Após realizada a avaliação diagnóstica para determinar o nível dos alunos em 

cada modalidade, seguiu-se a construção da UD, criando objetivos gerais e 

específicos dirigidos às aprendizagens essenciais exigidas para cada ciclo de 

ensino. 

Com as matérias pré-definidas, dei atenção a três domínios, de modo a que a 

aprendizagem se tornasse mais rica e contextualizada: a condição física, a 

cultura desportiva e os conceitos psicossociais.  

As UD foram sempre abertas e flexíveis, pois foram construídas de modo a se 

adaptarem às adversidades que pudessem ocorrer. 

 

2.3 - Plano de Aula 

 

Para a realização dos planos de aula socorri-me de outros, já realizados 

durante a minha licenciatura e o meu primeiro ano de mestrado. Para chegar á 

conclusão de qual seria o mais adequado, eficaz e motivador para os alunos, 

revi também literatura especifica das varias modalidades a lecionar, até 

encontrar o plano que para mim seria o mais correto. 

Para a conceção do PA, escolhi então os que tinha realizado no primeiro ano 

do mestrado, tendo o cuidado de escolher a estrutura que melhor se 

enquadrasse com o pretendido. Em seguida, o plano passou pelas mãos do 
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PC, tendo este sugerido algumas alterações, com a finalidade de o tornar num 

plano mais rico e de fácil interpretação. 

Segundo Bento (2003), o ato da planificação deverá estar diretamente orientado 

para o ensino, respeitando uma sequência de ações sendo elas: a elaboração 

do plano, a realização do plano, o controlo do plano e ainda a sua respetiva 

reflexão. 

O meu PA continha um cabeçalho com a identificação da escola e o período 

que se encontrava a decorrer. De seguida era identificada a UD lecionada, a 

turma, o nº de aula, o espaço disponível, a hora de inicio e a data da aula. O 

objetivo geral e o material utilizado fechavam esta secção. 

Após o cabeçalho, realizei uma tabela separada em três linhas e em quatro 

colunas. As três linhas dividiam-se em parte inicial, parte fundamental e parte 

final. Na parte inicial era promovida a pontualidade e assiduidade, ativação do 

sistema cardiorrespiratório e à mobilização articular, componentes essenciais 

para a fase seguinte da aula. A parte fundamental continha o conjunto de 

exercícios relacionados com o conteúdo específico da aula. A parte final era 

reservada ao retorno à calma e convresa com os alunos, retirando algumas 

dúvidas que surgissem. As quatro colunas dividiam-se em: conteúdos; 

finalidade da tarefa; metodologia/descrição e o tempo de realização (ANEXO 

4). 

Apesar de toda a preparação dos PA é importante referir que alguns deles 

sofreram alterações, para que se pudessem adaptar aos contratempos, tal 

como, espaços, alunos e elementos meteorológicos adversos. Algumas aulas 

foram mesmo realizadas sem PA. 

 

“Durante o fim-de-semana o professor José Carlos enviou-nos um email a 

informar que esta semana seria a “Semana da Orientação”. Todas as turmas, 

as partilhadas e as residentes deveriam participar. (…) Hoje, quando cheguei à 

escola estava a chover, por isso o Professor José Carlos anulou a atividade 

prevista. (…) Às 10h 25, horário da minha turma 10º ano A, já não chovia, mas 

o PC não achou conveniente que o projeto “Orientação” fosse concretizado. 
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Por isso e como não tinha também plano de aula alternativo elaborado, o 

Professor José Carlos incentivou-me ao improviso.” 

(Diário de Bordo, 01 out. 2019) 

 

Os meus planos apesar de refletidos e pensados, por vezes comportavam 

decisões que não eram as mais indicadas. Tinha necessidade de mudar o 

plano mesmo no decorrer da aula, ora por constatar não ser o mais adequado 

para o nível dos alunos, ora por os alunos não se mostrarem motivados para a 

realização dos exercícios escolhidos, ou por alguma alteração nos espaços de 

lecionação. As reflexões realizadas após aulas eram essenciais, permitiam 

constatar erros e encontrar soluções, com o intuito de melhorar a minha ação 

de lecionação. 

 

“A aula correu bem, os alunos estavam participativos e o objetivo da aula 

cumprido. No entanto, o PC fez-me uma crítica, que levarei em conta nos 

próximos planeamentos de aula, que era o facto de no atletismo não existir 

nenhuma prova com mudança de sentido, como foi realizado nos exercícios, 

por isso não faria sentido que fosse abordado.” 

(Diário de Bordo, 11 out 2019) 

 

Concordo com as palavras de Bento (2003), quando diz que no decurso da 

vida profissional de um professor que certamente dará mais de 20000 aulas, 

que essas aulas exigem uma boa preparação, devem estimular os alunos e o 

seu desenvolvimento, mas que também sejam horas felizes para o professor, 

proporcionando-lhe sempre alegria e satisfação renovadas na sua profissão.  

 

3 – REALIZAÇÃO 

 

Bento (2003) refere que a realização é uma etapa, na qual podemos 

exteriorizar para a prática tudo aquilo que inicialmente planeamos, é aqui, que 

existe o verdadeiro ponto de encontro entre o pensamento e a ação do professor, 
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permitindo-nos tirar possíveis deduções sobre a sua eficácia em contexto 

prático. 

Pretendo neste capítulo apresentar a minha experiencia enquanto professor 

estagiário, passando pelos meus medos e inseguranças, pelos momentos mais 

marcantes, mas também fazendo evidência dos métodos e estratégias 

utilizadas durante este período tão importante. 

 

3.1 - O controlo e gestão da turma 

 

O controlo e gestão da turma eram questões que realmente me assombravam 

antes do primeiro contacto com os alunos. O facto de vir a ter uma turma que 

apresenta-se alunos com atitudes desviantes era para mim um problema. 

Na primeira aula do ano letivo, ou seja, na aula de apresentação, elaborei um 

resumo das regras essenciais a serem definidas, e apresentei-as em slides 

para assim complementar e explicar o comportamento esperado nas aulas de 

ED.  

A aula de apresentação foi para mim, apesar de um momento de muita 

ansiedade, um alívio em relação aos meus medos. Os alunos mostraram-se 

motivados, atentos, tornando a aula de apresentação num momento agradável. 

 

“Todos no geral mostraram interesse pelo que eu estava a dizer. No final 

fizeram várias perguntas relacionadas com as unidades didáticas às quais fui 

respondendo. 

Por fim preencheram o questionário que eu tinha elaborado com o objetivo de 

ter um melhor conhecimento dos alunos. 

Penso ter atingido o objetivo para esta aula "apresentação", os alunos foram 

colaborantes e o professor José Calos transmitiu-me sempre muita calma, o 

que ajudou em todo o processo.” 

(Diário de Bordo, 17 set. 2019) 

 

Rink (2014), refere a importância de cumprir uma série de tarefas antes da aula 

por parte dos professores, como verificar a presença dos alunos, a certificação 
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de que os mesmos estão prontos para a prática e, no fim da aula, ter uma 

pequena conversa com esclarecimento de dúvidas.  

Como ainda não conhecia todos os alunos, no início do 1º período efetuava 

rapidamente a chamada, tarefa que não repeti sempre ao longo do ano letivo, 

pois os alunos chegavam cedo, e assim conseguia de imediato perceber a falta 

de alguém, registando no final da aula as presenças, já no gabinete. 

As regras e rotinas criadas ao longo do estágio foram um contributo para a 

diminuição dos tempos de paragem e de transição, resultando em mais tempo 

de exercitação por parte dos alunos.  

Os alunos/as cumpriram com sucesso praticamente todas as suas funções, 

verificando-se autonomia e responsabilidade por parte dos mesmos. 

A colaboração na montagem e arrumação do material foi, outra rotina criada e 

implementada em todas as aulas deste EP. Com os alunos que chegavam 

mais cedo procedia à montagem do material antes do início da aula.  

Na reunião dos alunos para nova instrução, mudança de exercício, feedback 

coletivo ou demonstração, utilizava um “assobio”, que de início o PC achou um 

pouco estranho, mas quando constatou que assim todos os alunos ouviam, foi 

assumido como estratégia apropriada. 

As questões de gestão e controlo foram realmente as primeiras preocupações 

do ano, e assim a criação destas regras e hábitos levaram a um melhor 

funcionamento da aula. 

 

3.2 – Instrução Pedagógica 

 

Os autores Rosado e Mesquita (2011) referem que comunicar é um dos 

principais requisitos para a profissão docente, a instrução situa-se num lugar de 

destaque por ser o centro da informação em relação aos objetivos e matérias 

de ensino. 

Seguindo as linhas de Ribeiro (2017) os elementos que constituíram o meu 

desempenho ao longo do EP foram: a instrução, o feedback, a demonstração e 

o questionamento.  
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Em relação às estratégias mencionadas, o comportamento adotado e a forma 

de agir, foi mudando no decorrer do EP. A importância das reuniões e a troca 

de informações com o NE, PC e a PO, levou a que o meu comportamento 

fosse alterando, de modo a aumentar a minha eficácia enquanto professor. Foi, 

portanto, um trabalho de desenvolvimento, de ajuste nestes quatro campos 

sempre com o objetivo de melhoramento. 

 

“(…) o PC advertiu-me que precisava de ter um melhor controlo do tempo de 

aula. Também me referiu a questão da movimentação pelo espaço, que devo 

melhorar, para que assim tenha todos os alunos no meu campo de visão. Fez 

referência ao uso do “assobio” que uso durante a aula, como um bom 

instrumento para a organização dos alunos.” 

(Diário de Bordo, reunião 30 out. 2019) 

 

Recorre-se no ensino, ao termo “instrução” quando se pretende transmitir 

informação. 

Rosado e Mesquita (2011) realçam que não importa apenas que o aluno esteja 

atento e receba informação ou que a compreenda e retenha, é preciso que o 

aluno a aceite, que seja persuadido e que adira afetivamente às situações de 

aprendizagem propostas. 

Para a apresentação da tarefa, Rink (2014) exibe cinco operações importantes: 

(a) obter a atenção dos alunos, (b) sequenciar o conteúdo e organizar a tarefa, 

(c) apresentar uma comunicação clara, (d) escolher um método para comunicar 

e (d) selecionar palavras-chave (citado por Ribeiro, 2017, p.63) 

Não era uma tarefa difícil obter a atenção dos alunos. A turma era bastante 

disciplinada e colaborante, distrações pontuais eram facilmente resolvidas com 

uma simples chamada de atenção, ou uma atenção algo redobrada na 

atividade desenvolvida por um grupo restrito de alunos. 

 

“Estive mais atento, (…), em relação ao controlo do comportamento de 4 

alunos. Incidi a atenção sobre as atitudes desses alunos tentando que não se 

desviassem do objetivo da aula.” 

(Diário de Bordo, 18 out. 2019) 
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Tentava ser o mais breve possível na apresentação do conteúdo. Tentava, que 

fosse prática comum, transmitir aos alunos qual o conteúdo que iríamos 

exercitar e o porquê. Defendo que os alunos devem saber qual a finalidade dos 

comportamento a adotar ou realizar. 

Emitia aos alunos palavras chaves relacionadas com os critérios de êxito ou 

até mesmo com a finalidade das tarefas. Essas palavras chaves eram mesmo 

por vezes os critérios de êxito. 

Na construção dos diversos planos de aula, após a definição dos conteúdos e a 

finalidade das tarefas, elaborava a metodologia/descrição dos vários 

exercícios. Estas, eram revistas por mim minutos antes das aulas começarem, 

com o objetivo de que nada falhasse. 

 

“A Prof. Paula Silva (…) que deveria dar mais feedback a quem está a 

exercitar, com o objetivo de motivar os alunos. (…) melhorar o meu 

posicionamento durante a instrução e a realização dos exercícios para que 

conseguisse uma melhor organização da aula.” 

(Diário de Bordo, 13 nov. 2019) 

 

O feedback  deve ser emitido durante e após a execução de uma habilidade 

motora, o aluno deve receber informação acerca da forma como está agir, para 

que possa melhorar a sua ação,. 

É defendido por Metzler (2011), que se deve dar o feedback no momento da 

ação, o feedback específico é sempre mais eficaz, e que quanto mais capazes 

são os alunos, menor é a necessidade de emitir feedback, mas a sua 

especificidade torna-se mais importante. 

O feedback coletivo e o feedback individual foram utilizados de igual modo. O 

feedback coletivo era particularmente utilizado nas transições entre exercícios 

e no final da aula. Eram emitidos em grande abundância, preocupando-me em 

realizá-los no momento certo. 

O feedback deve resultar de uma série de tomadas de decisão com base numa 

seleção de informação pertinente, recolhida durante uma observação, 

envolvendo a análise da resposta do aluno, assim como o ambiente em que a 
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mesma decorre, defendem as autoras Rosado e Mesquita (2011). 

No inicio do EP, ainda não tinha em atenção qual o feedback a estabelecer ou 

qual o momento adequado para o fazer. No decorrer do 2º período comecei a 

ter mais atenção aos momentos apropriados para os realizar de forma a 

conseguir feedbacks pedagógicos. Verifiquei que nem todos os alunos reagem 

da mesma forma ao feedback. Havia alunos que “precisavam” do feedback, os 

alunos que eram mais autónomos e conscientes dos seus erros e os alunos 

que ficavam nervosos com o simples facto de nós, professores, os 

observarmos. Comecei a “selecionar” o feedback em relação a alguns alunos, 

pois percebi que ele nem sempre era bem recebido, principalmente quando o 

seu objetivo era identificar um erro e levar à correção. 

Passando à demonstração, deverá ser o professor a realiza-la, com alguma 

frequência, já que isso pode contribuir para a criação de uma imagem mais 

positiva de si e da atividade desportiva em causa, referem Rosado e Mesquita 

(2011).  

Ao longo do estágio, raras foram as aulas em que não utilizei a demonstração 

para exemplificar aos alunos como se realizavam determinadas habilidades 

técnicas ou ações táticas. No entanto recorri, em alguns exercícios, a alunos 

que dominassem certas técnicas de modalidades que eu não domino tão bem, 

para que fossem exemplificadas na perfeição assegurando assim a qualidade 

da demonstração. 

A demonstração era principalmente utilizada na apresentação de habilidades 

novas para que os alunos percecionassem a estrutura e finalidades do 

exercício e era repetida sempre que necessário. 

Por fim temos o questionamento, que é um dos métodos verbais mais 

utilizados pelos professores (Rosado e Mesquita, 2011), sendo a interrogação 

dos alunos, como método de ensino, tão velha como a própria instrução. 

Uma maior envolvência dos alunos na aula foi verificada, pela utilização do 

questionamento, bem como um aumento da sua capacidade de reflexão. Para 

tal, a utilização do feedback interrogativo foi uma constante. 

O questionamento ajudou-me a perceber se os alunos realmente entendiam os 

conteúdos que eu lhes transmitia. 
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O questionamento é também importante e útil como forma de avaliação 

contínua e formativa, permite relativamente ao domínio cognitivo e sócio-afetivo 

verificar o estado em que se encontram os alunos. 

 

3.3 - Modelos de Instrução 

 

Rink (2001) é de opinião, que não existe um modelo de instrução que esteja 

adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem.  

Mesquita e Graça (2011) referem que entre modelos de instrução mais 

centrados na decisão do professor e modelos que concedem mais espaço à 

descoberta e à iniciativa dos alunos, há que encontrar o justo equilíbrio entre as 

necessidades de decisão e apoio, e as necessidades de exercitar a autonomia. 

Tudo isto de modo a desenvolver a aptidão física, a favorecer a compreensão e 

aplicação dos princípios, a reforçar o gosto pela prática regular das atividades 

físicas e assegurar o aperfeiçoamento dos jovens nas atividades físicas da sua 

preferência. 

O surgimento dos modelos híbridos, deve-se à diversidade de modelos 

existente cada vez mais utilizados no processo de ensino-aprendizagem.  

Graça (2008), em relação aos modelos híbridos afirma, que a investigação tem 

vindo ultimamente a ensaiar estes modelos, explorando as potencialidades dos 

vários, ou atendendo às especificidades culturais e sociais dos diferentes 

países. 

Um modelo de instrução é definido como sendo um plano compreensivo e 

coerente para o ensino que inclui: sustentação teórica, pretensão em obter 

resultados de aprendizagem, conhecimento aprofundado por parte do 

professor, atividades de aprendizagem adequadas e sequenciadas, 

expectativas para o comportamento de professores e alunos, estruturas de 

tarefas únicas, avaliação do processo de aprendizagem e formas de verificar a 

implementação exata do modelo. Os modelos de instrução são uma 

ferramenta, através da qual o professor pode selecionar e usar em diferentes 

contextos de modo a promover a aprendizagem do aluno (Metzler, 2000).  
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Durante muitos anos o Modelo de Instrução Direta (MID) foi dominante no 

ensino da Educação Física (Metzler, 2000).  

O MID foi assumindo denominações distintas, tais como: instrução explícita, 

ensino ativo e instrução dirigida pelo professor, até que Rosenshine em 1979, o 

ter designado de Instrução Direta, tornando-se essa a designação mais 

utilizada atualmente (citado por Oliveira, 2016, p. 50) 

Mesquita e Graça (2009, p.48), referem que “o Modelo de Instrução Direta 

caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente todas as 

decisões acerca do processo de ensino aprendizagem”. 

No MID o professor seleciona e controla diretamente as atividades a realizar. 

 O sucesso das aprendizagens resulta da capacidade expositiva do professor 

seguida da capacidade demonstrativa. 

O MID assenta na prática do aluno sendo acompanhado de imediato pelo 

professor, é caraterizado por um clima de aprendizagem bastante estruturado 

onde os alunos executam o que lhes é pedido.  

O Modelo de Educação Desportiva (MED) segundo vários autores define-se 

como uma forma de educação lúdica, procurando transformar a prática da 

educação física escolar em experiências desportivas autênticas para os alunos 

através de objetivos como, socializar através do desporto, envolver ativamente 

o jovem na organização das atividades, transformar unidades didáticas em 

épocas desportivas, proporcionar momentos festivos, entusiasmantes e 

desenvolver o sentido de afiliação e o trabalho de equipa.  

Segundo Mesquita (2012), a introdução do MED nas aulas de educação física 

surgiu como uma alternativa aos diversos jogos desportivos coletivos 

organizados em unidades didáticas, ao longo do percurso escolar, procurando 

tirar partido das particularidades do desporto educativo, cooperativo, autêntico 

e cultural. Neste modelo, uma prática desportiva culta significa que o jovem 

conhece e valoriza as tradições e os rituais associados ao desporto e que 

distingue a boa da má prática desportiva, em qualquer um dos papéis 

assumidos (citado por Antunes e Soares 2016). 

O modelo de ensino dos jogos para a compreensão (Teaching Games for 

Understanding – TGfU) tem as suas raízes num movimento reformador do 
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ensino dos jogos iniciado nos fins dos anos 60 e anos 70 do século passado, 

na universidade inglesa de Loughborough. Bunker e Thorp (1982) 

formalizaram, por assim dizer, o aparecimento deste modelo de ensino. A ideia 

era deixar de ver o jogo como um momento de aplicação de técnicas isoladas e 

passar a vê-lo como um espaço de resolução de problemas. Esta ideia é 

concretizada através do arranjo de formas de jogo apropriadas ao nível de 

compreensão e de capacidade de intervenção dos alunos no jogo. (Mesquita 

de Graça, 2009). 

Na minha opinião o Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão, é um 

modelo que leva a que os alunos retenham mais conhecimentos quer a nível 

teórico quer operacional. 

Os três modelos referidos são nesta medida, diferentes. Por um lado, o MID é 

um transfere do treino desportivo para a Educação Física, o MED é referido 

como sendo um modelo alternativo às abordagens tradicionais, e o modelo de 

ensino dos jogos para a compreensão valoriza os aspetos da tomada de 

decisão e compreensão do aluno.  

Como desconhecia as características da minha turma, mas pretendia retirar o 

máximo dos alunos, no início do ano letivo, nas atividades desenvolvidas, 

recorri ao MID.  

O MID permitiu-me assumir o protagonismo na tomada de decisão e na 

instrução, já que neste modelo é o professor que determina as progressões e 

as tarefas. Assim, tentei dar prioridade aos conteúdos motores em detrimento 

dos cognitivos e afetivos, com o objetivo de conseguir maior tempo de 

exercitação e um maior controlo dos alunos. 

Na aplicação do MID, tive a preocupação de respeitar as diferentes tarefas, 

sendo elas a “revisão da matéria previamente aprendida, apresentação de 

nova habilidade ou conteúdo em geral, monitorização elevada da atividade 

motora dos alunos e avaliações/ correções sistemáticas em referência aos 

objetivos delineados” (Rosenshine, 1983, cit. por Graça & Mesquita, 2011). 

Na Unidade Curricular de Tópicos II, que já tinha realizado no ano letivo 

2018/2019 foi proposto um trabalho sobre o TGfU, que me levou a fazer 

alguma pesquisa sobre este modelo de ensino. Na altura pareceu-me ser o que 
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mais se adequava ao ensino dos desportos coletivos, por isso foi o modelo que 

tentei este ano usar nas modalidades de voleibol e basquetebol. 

 

“Foram formadas equipas de 3 elementos que se posicionaram frente a frente 

na rede e realizaram jogo 2x2 com posições definidas e trocando sempre que 

ganhavam serviço com o outro colega que estava de fora. O objetivo era dar 

aos alunos funções de passador e recetor, mostrando assim o que teriam de 

fazer nessas posições. 

De seguida realizaram jogo com 3 elementos, colocando-se frente a frente na 

rede”. 

 (Diário de Bordo, 18 out. 2019). 

 

Como já tinha referido, não existe um modelo de ensino ideal para todas as 

situações de ensino aprendizagem, e na literatura que revi tive oportunidade de 

apreciar um misto de modelos utilizados. Pessoalmente consigo identificar-me 

mais com os Modelos de Instrução Direta e de Ensino dos Jogos para a sua 

Compreensão, tentando assim utilizar uma junção destes dois modelos nas 

minhas aulas.  

Admito que algumas características do MID não fazem sentido, como por 

exemplo a instrução de cariz prescritivo e descritivo e a prática motora ativa e 

intensa por parte dos alunos.  

Tentei juntar também características do MED que acho importantíssimas para 

complementar a estratégia de ensino, sendo elas, a competição, a festividade e 

a afetividade, com o objetivo dos alunos obterem interesse pelo desporto e se 

tornarem desportivamente competentes e entusiastas. 

Para conclusão estou de acordo plenamente com Ribeiro (2017), quando refere 

que os modelos de ensino podem ser utilizados de forma combinada de acordo 

com as necessidades e níveis de desempenho dos alunos, na resposta aos 

objetivos e conteúdos de ensino. O mesmo autor refere ainda que o professor 

não deve centrar-se apenas num modelo de ensino e esperar que este, 

sozinho, o leve aos objetivos programados. As diferentes modalidades 

identificam-se pelas suas características, pela sua especificidade, podendo o 
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professor basear-se num modelo mas, ao mesmo tempo, implementar crenças 

e estratégias de outros estilos ou modelos de ensino, com o objetivo de 

aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem.  

 

“Para esta aula preconizei como objetivo a definição de papéis nas formas de 

jogo, (…). Foram formados grupos de 3 alunos, em que um deles realizou 

serviço para o outro lado da rede onde estavam 2 alunos cada um com o seu 

papel. Sempre que necessário estabeleci feedbacks de orientação e correção. 

De seguida os alunos foram divididos e realizaram jogo de 3x3 e 4x4.  

(…) 

No grupo de alunos que realizaram jogo 3x3 notei evidência de algumas 

dificuldades tendo que alterar o plano, realizando assim jogo de 2x2 facilitando 

as ações técnicas.” 

(Diário de Bordo, 22 nov. 2019) 

 

3.4 - Ensino à Distância 

 

“Covid-19 obriga a tempos diferentes” 

“Distanciamento social é essencial para evitar a propagação do novo 

coronavírus. Esta atitude pode levar a uma contenção essencial da pandemia.” 

Estas frases passaram a ser o mote do nosso dia-a-dia. 

No início de março foram suspensas as atividades letivas, os alunos e 

funcionários das escolas foram enviados para casa em “isolamento social”. 

As instituições de ensino superior emitiram comunicados desaconselhando 

eventos públicos e suspendendo as atividades.  

Publicaram-se recomendações, disponibilizaram-se dispensadores de solução 

alcoólica e definiram-se áreas de isolamento temporário.  

O Ministério da Educação decide antecipar em 15 dias as férias da Páscoa. 

Segundo a UNESCO há 290 milhões de estudantes sem aulas por questões 

relacionadas com o Corona vírus. 

Foi assim que passamos a ver a nossa atualidade, mesmo antes da chegada 

diária do número de infetados, de mortos e de curados.  
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Alguns países já passaram por situações semelhantes causadas por 

catástrofes e nessas situações surge o “ensino à distância” como a solução 

para dar continuidade às atividades letivas.  

Impunham-se naquele momento várias perguntas em relação ao ensino em 

Portugal, tais como: será que estamos preparados para um encerramento dos 

estabelecimentos de ensino por um tempo prolongado? Será que todos os 

professores e alunos do ensino obrigatório estão preparados para o ensino à 

distância? Todos os alunos têm acesso à internet? 

Em Portugal fizeram-se investimentos em plataformas de eLearning, formação 

docente e dotaram-se os estudantes de meios tecnológicos.  

A iniciativa #EstudoEmCasa assume-se, no 3.º período, como um 

complemento e um recurso de apoio primeiramente para que os alunos sem 

conectividade e/ou equipamento possam beneficiar das aprendizagens aí 

disponibilizadas, independentemente de outras utilizações que possam ser 

feitas pelos docentes, através da sua inserção nos planos E@D de cada 

estabelecimento de ensino. 

O Ministério da Educação estabeleceu parcerias com plataformas digitais que 

permitiram que os professores disponibilizassem as suas aulas, possibilitando 

que elas ficassem acessíveis à comunidade educativa alargada. 

Foram estabelecidas medidas excecionais e temporárias em matérias 

essenciais, publicadas no Diário da Républica nº 72/2020, 2º Suplemento, 

Série I, de 13 de Abril, o Decreto_Lei nº 14.G/2020, para dar resposta à 

pandemia da doença COVID-19 para o ano letivo de 2019/2020. 

O Ministério da Educação fez chegar aos estabelecimentos escolares do país 

um documento que era um roteiro com oito princípios orientadores para a 

aplicação do ensino à distância, antecipando o que deveria ser a solução no 

arranque do 3.º período. Cada escola teve a liberdade para desenvolver o seu 

plano que teria de conter várias etapas: definição das estratégias de gestão e 

liderança, estratégia e circuito de comunicação, modelo de ensino à distância, 

plano de monitorização e avaliação. “No equilíbrio articulado entre as diferentes 

disciplinas, deve ser equacionado o tempo global que se prevê que os alunos 

dediquem à aprendizagem, (…) ser feito síncrona e assincronamente, tendo 
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em conta que as atividades e métodos a desenvolver não podem depender do 

papel e competências dos encarregados de educação, considerando as suas 

diferentes possibilidades e capacidades”, lê-se nesse documento. 

Foram muitos os esforços feitos por todos para que tudo resultasse, mas a mim 

surgia a incerteza dos tempos que nunca foram vividos e que tinha algum 

receio de não conseguir estar à altura do que era esperado de um estagiário. 

No entanto era, e sou, da opinião da Paula Carqueja, presidente da Associação 

Nacional de Professores (ANP) (citado por Oliveira 2020) garante, antes de 

tudo, que os docentes sabem reinventar-se, sempre o fizeram e vão continuar 

a fazê-lo, e que, naquele momento, era preciso um olhar de resolução, não um 

olhar destrutivo.  

“O COVID-19 não pode ser visto como tendo consequências positivas, como já 

foi desastradamente sugerido, mas pode ser encarado como uma oportunidade 

para tomar consciência que as catástrofes acontecem e que temos de estar 

preparados para situações limite. O ensino a distância já merecia há muito uma 

estratégia séria para fazer face não só aos imprevistos mas também aos 

bonitos dias de sol.” 

(O observador - Sónia Rolland Sobral – 2020)  

 

Segundo a Direção Geral da Educação (DGE) o Ensino a Distância (ED) é uma 

oferta educativa e formativa para os 2.° e 3.° ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário, complementar das outras ofertas curriculares existentes 

nestes níveis de ensino. Funciona através de uma plataforma digital, 

constituída por salas de aula virtuais, organizadas por público-alvo, ano e ciclo 

de escolaridade, com recurso a formas de trabalho síncronas e assíncronas. 

O ED é um ensino que já estava previsto pela DGE para alunos em situações 

especiais, tais como: alunos cujas famílias sejam itinerantes; atletas de alto 

rendimento e alunos que não possam frequentar as aulas presenciais por um 

período superior a 2 meses. 

“Uma escola que viaja para além das paredes da escola, vencendo as barreiras 

geográficas da distância.”  

(DGE). 
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Foi decidido então que o terceiro período seria feito à distância embora alguns 

alunos não tivessem computador, as alternativas a este podiam ser o 

smartphone ou tablet, até porque a maioria das aplicações de teleconferência 

podem ser utilizadas nesses equipamentos. 

O problema não passou despercebido ao Governo, que criou uma solução para 

o terceiro período, assente na televisão através da transmissão de conteúdos 

pedagógicos na RTP Memória, direcionados aos alunos do 1.º ao 9.º ano de 

escolaridade. 

A grelha do espaço EstudoEmCasa, que ocupou parte da programação da RTP 

Memória durante o terceiro período, era das 09h00 às 17h50, com aulas de 30 

minutos para as várias disciplinas. 

Tendo então em conta esta época atípica, as férias de Pascoa foram marcadas 

pela preparação para uma época diferente que se avizinhava, que seriam as 

“Aulas à Distância”. 

Foi-nos atribuído um email institucional para o acesso à plataforma Teams. 

Tivemos várias reuniões on-line com a PO, o PC e o Departamento de 

Educação Física com o objetivo de delinear estratégias. 

 

…numa reunião on-line, a Professora Paula Silva orientou-nos em relação ao 

trabalho que deveríamos ter em conta a partir de agora. Sendo assim, 

relembrou-nos que não pudemos esquecer nunca, que o nosso estágio não 

terminou, mas sim que vamos ter uma fase diferente e atípica, mas não menos 

importante que as restantes até aqui vivenciadas. Devemos dar muita atenção 

às estratégias estabelecidas pelo agrupamento e pelo departamento de 

educação física. 

(Diário de Bordo, 15 mar. 2020) 

 

Nas primeiras reuniões com o DEF notava-se que ainda estavam todos muito 

confusos, todos tinham algo a dizer, mas ninguém tinha ideias definidas. Ainda 

tentavam perceber as diretrizes da DGE, o que era ”lei” ou o que era 

recomendação, tentando chegar a um consenso. Assim, acordaram que dentro 
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das regras estabelecidas pela DGE cada um adotaria as estratégias que 

achasse mais pertinentes.  

Em reunião com o PC decidimos, para as aulas síncronas, abordar temas que 

embora não relacionados diretamante com a atividade física, seriam sempre 

úteis na prática do exercício físico e no dia-a-dia em geral. Foi então realizado 

um novo plano de aulas para o 3º período (ANEXO 5). 

As aulas eram de 50 min., duas vezes por semana, 50 min de aula síncrona e 

50 min. de aula assíncrona para cada turma. 

No dia 21 de abril iniciei então as minhas aulas à distância, com o tema 

“Suporte Básico de Vida” (SBV). Decidimos debruçarmo-nos um pouco sobre 

este tema, pois achamos pertinente todos terem uma noção, ainda que básica, 

sobre ele. Por exemplo 75% das paragens cardio- respiratórias ocorrem fora do 

hospital. Em qualquer ambiente seja ele doméstico, desportivo, escolar ou na 

comunidade em geral. Sabemos que pode ser muito importante a intervenção 

de um público bem formado no SBV, até a chegada dos Serviços de 

Emergência. A rápida prestação de cuidados de emergência pode resultar 

numa sobrevivência de cerca de 60%. 

 

O início da aula foi um pouco atribulado, com as entradas de todos os 

intervenientes (…) os alunos não experimentando eles próprios a realização de 

todos os passos da cadeia de sobrevivência, não vão ficar muitas ideias 

retidas, mas certamente ficará o essencial, quem sabe para salvar uma vida.  

(Diário de Bordo, 21 abril 2020) 

 

O segundo tema abordado foi a “Alimentação Saudável”. A alimentação 

saudável pressupõe que deva ser completa, variada e equilibrada, 

proporcionando a energia adequada e o bem-estar físico ao longo do dia, de 

modo a que se encontre um equilíbrio. 

Em aulas assíncronas foi pedido aos alunos que respondessem a um 

questionário sobre o primeiro e segundo temas, e que calculassem a sua Taxa 

Metabólica Basal (TMB), assunto que fazia parte da segunda apresentação. 
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“Capacidades Motoras” e “Exercício Físico vs Atividade Física” foram os temas 

da terceira aula à distância. Concordamos que era um tema importante para 

abordar, numa época em que estávamos todos mais parados, fazendo assim 

com que os alunos relembrassem a importância de se manterem ativos. 

No final foi pedido aos alunos que fizessem um plano de treino, exequível em 

casa, ainda que completados com alguma atividade ao ar livre. 

Como uma das UD planeadas para este período era “Dança”, numa aula, a 

quarta aula, decidimos iniciar o tema com as “Danças Tradicionais”.  

De forma assíncrona os alunos responderam a um questionário sobre o tema 

Danças Tradicionais. 

Na aula cinco foi mantido o tema “Dança”, mas desta vez tentei passar “online” 

os passos necessários para a construção de uma coreografia, e a importância 

da linguagem verbal e não verbal. É claro que num tema desta natureza, faltou 

a presença física tão importante na demonstração e execução de movimentos, 

ritmos, tempos, etc. 

Em tempo assíncrono foi pedido aos alunos que realizassem um trabalho que 

apresentaram online no final do período, para o efeito foram estabelecidos 

critérios, e dado à escolha dos alunos qual deles queriam realizar. A escolha 

teria que recair sobre a apresentação de uma coreografia ou um trabalho sobre 

“Danças Sociais”. 

O nível de desenvolvimento de um país, de uma região ou de um concelho não 

se mede apenas pela qualidade do trabalho e pelo nível cultural ou educacional 

dos seus cidadãos. O desporto como componente de um crescimento sadio e 

veículo para o desenvolvimento integral da criança e do jovem é tão importante 

como os restantes vetores, é um dos indicadores que melhor reflete o avanço e 

a qualidade de vida de um povo. Sendo assim, achamos que “Cultura 

Desportiva” seria um bom tema para abordar nas aulas à distância de 

Educação Física, por isso este foi o sexto tema lecionado. 

Na sétima aula o tema abordado foi “História do Desporto”. Nós, “Núcleo de 

estágio”, achamos pertinente abordar este tema, para que os alunos tenham a 

noção, que a história ligada ao desporto remonta ao mundo antigo, e que a 
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atividade física que se desenvolveu desde então, teve ligações com rituais, 

guerras e entretenimento. 

Como tínhamos planeado para o 3º período a UD Badminton entendemos que 

devíamos falar sobre este tema nas aulas à distância. Foi então o tema da 

oitava aula à distância. 

Para a nona aula deixei um trabalho sobre água e desportos aquáticos, já que 

são modalidades que os alunos não têm oportunidade de experienciar nesta 

escola. É um tema que me agrada bastante, embora não domine, e por isso 

trouxe-me prazer a pesquisa para a realização da apresentação. 

Em tempo assíncrono foram lançados questionários na plataforma ou pedidos 

de reflexão por parte dos alunos, sobre os temas abordados. 

 

4 – AVALIAÇÃO 

 

As abordagens e definições de avaliação são diversas e os métodos de 

avaliação são, também, uma fonte de debate. De acordo com Rosado et al. 

(2002, p. 12), a avaliação é vista em primeiro lugar como uma questão 

filosófica e pedagógica e só depois uma questão técnica e didática, ou seja, 

(...) “as práticas avaliativas dependem de um complexo jogo de fatores 

interdependentes que passam pelas representações que os professores têm da 

escola, da educação, da avaliação, da relação educativa”.  

Três momentos distintos de avaliação marcaram o meu EP: a Avaliação 

Diagnóstica (AD), a Avaliação Formativa (AF) e a Avaliação Sumativa (AS).  

É através da AD que o professor define os objetivos, estratégias e 

metodologias para iniciar o processo de ensino-aprendizagem (Aranha, 2004). 

Rosado et al. (2002) consolidando a informação anterior, referem que esta 

avaliação se realiza, preferencialmente no início do ano ou de uma unidade, de 

forma a criar objetivos que vão de acordo, com o desempenho dos alunos e, 

dessa forma, formular um prognóstico acerca dos conteúdos a lecionar. 

Assim, as AD foram realizadas no início do ano letivo, à exceção das AD das 

UD de ginástica, e dança que optei por realizá-las, apenas antes do início de 

cada uma delas. Esta minha decisão relacionou-se com a quantidade de AD 
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que programei para o início do ano, que consumiu um grande número de aulas. 

No entanto achei pertinente realizar primeiro as AD dos desportos coletivos 

para elaborar os respetivos planos das UD, assim como a do atletismo, 

modalidade que iria ser transversal aos três períodos. 

Sou de opinião que as AD dos jogos coletivos, se realizem no inicio do ano, já 

que algumas componentes técnicas e táticas se assemelham nas várias 

modalidades, permitindo assim uma avaliação do nível dos alunos e um 

planeamento anual mais preciso. 

As UD das modalidades só foram construídas após a realização das respetivas 

AD. Assim, esta avaliação foi fundamental para o planeamento dessas 

matérias. As escalas de apreciação e a observação direta, foram elaborados 

pelo NE e foram os instrumentos utilizados na AD. As escalas apresentavam 

conteúdos/critérios a observar, estando estes relacionados com os diferentes 

conteúdos de cada matéria. 

Segundo Gonçalves et al. (2010) a Avaliação Formativa (AF), é o momento de 

avaliação que o professor deve dar a conhecer o caminho ao aluno, 

interpretando os seus desempenhos, fazendo-o perceber o que está a fazer 

correto e erradamente. O objetivo é o de melhorar e corrigir a conduta. De 

facto, esta avaliação constitui, nas palavras de Quina (2009, p. 129), “(...) a 

base fundamental do processo de avaliação porque é através dela que o 

professor vai determinando em que medida os objetivos concretos de cada 

aula vão sendo alcançados e os alunos vão conhecendo a sua situação 

relativamente às aprendizagens visadas.” 

A AF é uma avaliação contínua e tem a finalidade de proporcionar informações 

acerca do desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem. É uma 

avaliação que contribui para melhorar a aprendizagem. A AF possibilita ao 

professor uma visão diferente dos alunos, transmitindo-lhe informações que 

não seriam possíveis em momentos de AS.  

A AF assegura que os processos de formação se vão adequando às 

caraterísticas dos alunos, permitindo a adaptação do ensino às diferenças 

individuais. Durante o processo ensino-aprendizagem é possível com a AF, 

fazer balanços com os alunos/as, consciencializando-os de que a 
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aprendizagem é um produto a construir, redefinir níveis de exigência, e 

desenvolver medidas de melhoria, permitindo uma reorientação da atividade. 

Assim, a informação retirada na AF, sobre o desempenho dos alunos/as 

permite ao professor aferir o seu próprio planeamento e, quando necessário 

fazer ajustes à planificação inicialmente definida. 

A AF foi essencial na recolha de informações para o desenvolvimento de um 

processo de ensino e aprendizagem que me orientaram na AS do 1º período. 

Esta avaliação tornou-se ainda mais indispensável no 2º período, aquando à 

paragem das aulas presenciais, pois não foi possível realizar a AS. 

 

“Enviei aos meus alunos resumos da matéria teórica de forma a minimizar o 

impacto (…) rever todos os conceitos. Enviei também o teste que tinha 

elaborado com o objetivo de aplicar no final do período para complementar a 

avaliação. Este teste será apenas formativo na medida que será de consulta.  

Os alunos mostraram-se empenhados em responder ao teste enviando-o 

novamente preechido. Apenas dois dos alunos não responderam.” 

(Diário de Bordo, sem. 16 a 20 mar. 2020) 

 

“A avaliação terá em conta apenas a observação que tive oportunidade de 

realizar durante o período, já que não foi aplicado teste teórico nem avaliação 

sumativa das atividades. 

Elaborei a grelha de avaliação final e enviei ao PC.” 

(Diário de bordo, sem. 23 a 27 mar. 2020) 

 

O terceiro período foi, no que diz respeito à avaliação, totalmente atípico.  

A pandemia do novo coronavírus transformou a realidade do sistema 

educacional, levando instituições de ensino básico e de ensino superior a se 

adaptarem ao ED. Isso pôs em evidência um novo desafio, para além da forma 

de lecionar: a “Avaliação à Distância” da aprendizagem. 

Criar metodologias de avaliação foi uma preocupação da ESE, DEF e do NE. 

As plataformas do ED disponibilizam dados importantes, como o número de 

acessos, tempo de permanência nas aulas e quantidade de interações com os 
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conteúdos, que tinham que ser tomadas em consideração. Era também 

necessário saber: o que os alunos sabiam; que formas usaram para 

demonstrarem o que aprenderam; fizeram e entregaram dentro dos prazos os 

trabalhos pedidos nas aulas assíncronas? 

Após reunião online com o PC ficou então determinado que os pontos fulcrais, 

para a avaliação dos alunos, passariam pelos seguintes parâmetros: 

preenchimento de uma ficha de autoavalição; verificação dos tempos de 

acesso e permanência nas aulas à distância; avaliação dos questionários e 

trabalhos de reflexão realizados pelos alunos em tempo assíncrono e 

cumprimento dos timings propostos. 

 

ÁREA 2 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÕES COM A 

COMUNIDADE 

 

Nas normas orientadoras do Estágio Estágio profissional pode ler-se que esta é 

“a área que engloba todas as atividades não letivas, realizadas pelo estudante 

estagiário, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e que, 

simultaneamente, contribuam para um conhecimento do meio regional e local 

tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da relação 

educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio”. 

 

 “Departamento de Educação Física” 

 

Na ESE o DEF tem uma sala própria dentro do pavilhão gimnodesportivo. Este 

grupo acolheu-nos da melhor forma possível na comunidade escolar. 

Existia um bom clima no gabinete de EF, faziam-se várias brincadeiras, ouvi 

muitas histórias e sempre me fizeram sentir parte integrante do grupo. Tivemos 

oportunidade de assistir às reuniões de DEF, o que contribuiu positivamente 

para o trabalho em conjunto das várias atividades organizadas. Estiveram 

sempre disponíveis para nos auxiliar durante o ano, mesmo no decorrer das 
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aulas, deram-nos dicas, bastante material teórico, e até prioridade no que toca 

ao material e espaço para as aulas, o que nos permitiu não alterar muito o 

planeamento das aulas. 

Durante as férias da Pascoa, em tempo de organização do 3º período, fizemos 

também parte integrante das reuniões do DEF por via online.  

 

“Conselho de Turma” 

 

O Conselho de Turma (CT) é um órgão de coordenação pedagógica que 

organiza, acompanha e avalia as atividades a desenvolver com os alunos e faz 

a articulação entre a escola e as famílias. 

Tive oportunidade de assistir a uma reunião do CT, da minha TR residente. 

Estavam presentes, o diretor de turma, os professores da turma, os dois 

representantes dos alunos, o delegado de turma e o subdelegado, dois 

representantes dos encarregados de educação e eu professor estagiário. 

A reunião era a primeira do ano letivo e tinha como objetivo estabelecer 

estratégias de integração na comunidade escolar, aferir critérios de atuação, 

planear atividades e momentos de avaliação. Foram tratados todos estes itens 

enumerados e feitas algumas considerações a comportamentos considerados 

desviantes de alguns alunos. 

Foi consequência desta reunião que o tema “Indisciplina/Disciplina” me 

despertou interesse. Procurei alguma literatura sobre o assunto, vindo mais 

tarde a decisão de me debruçar sobre o mesmo neste estágio, no capítulo de 

Reflexão/Ação. Inquietou-me saber a opinião dos professores em relação a 

alguns alunos, pois eu tinha, nas primeiras aulas lecionadas por mim, a ideia 

que era uma turma perfeita a nível de comportamento. 

 

“Dia Europeu do Desporto Escolar” 

 

O “Dia Europeu do Desporto na Escola” está integrado na “Semana Europeia 

do Desporto”, que se realiza na última semana de setembro, é alargado de 
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atividades dirigidas a toda a população, independentemente da idade ou do 

nível de preparação física. 

A Semana Europeia do Desporto em Portugal tem um dia reservado 

exclusivamente para as Escolas, o Dia Europeu do Desporto na Escola, a 

exemplo do que acontece em 26 Estados-Membros da União Europeia. 

Este ano, este dia foi celebrado no dia 27 de setembro e tornou-se o momento 

ideal para a escola promover a sua oferta desportiva para os alunos que ainda 

não integram o Desporto Escolar. 

Este dia foi marcado por um Torneio de Voleibol, em que um professor do 

departamento de Educação Física tinha o regulamento já pré estabelecido e 

planeado. O nosso papel foi o de colaboração em todos os momentos do 

torneio. 

 

“O professor José Carlos deu-nos as diretrizes do que era suposto nós 

estagiários fazer-mos, já que não tivemos parte ativa na sua organização mas 

iríamos ter na sua gestão. 

(…) A mim, logo de inicio coube-me a montagem das mesas de 

cronometragem, mais especificamente 4, com papel, cronómetros e 

esferográficas. 

Cada estagiário foi designado para uma das mesas. 

O torneio iniciou cerca das 9h30 (…).A parte da tarde foi então a fase das 

eliminatórias.” 

(Diário de Bordo, 27 nov. 2019) 

 

 “Semana de orientação” 

 

Na semana de 30 de setembro e 4 de outubro decorreu a “Semana de 

Orientação”, embora que, a maioria das atividades em virtude das más 

condições climatéricas, tivessem de ser adiadas para as semanas seguintes. É 

uma modalidade com uma grande componente lúdica, que proporciona o 

contacto com a natureza e encoraja a tomada de decisões.  
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A Orientação é um desporto onde os alunos/praticantes visitam vários pontos 

de controlo, marcados num mapa, por uma ordem previamente definida. É o 

desafio de interpretar o mapa em movimento e escolher o melhor itinerário 

entre os pontos de controlo. Para ter sucesso na competição, os alunos têm 

que conciliar uma boa capacidade técnica e uma boa condição física. É por 

isso uma modalidade prioritária do Desporto Escolar. 

Tratou-se de um evento planeado por um professor de EF, mas com a 

colaboração de todo o DEF. 

Todos os alunos participaram, em tempo de aula de EF. No inicio da aula 

explicámos as regras da modalidade, fornecemos cartões de registo, 

verificamos os trajetos feitos pelos alunos, tiramos duvidas e fizemos a 

contagem de tempos gastos pelos mesmos. 

Trata-se de uma modalidade que agrada muito aos alunos. Poderem sair do 

ginásio, percorrerem os espaços exteriores da escola, mantendo o objetivo de 

competição e festividade é para os alunos um dia diferente e, no entanto, 

carregado de componentes educativas de grande valor. 

 

“Foi uma aula de 100 min. e considerei que muito rentável. Os alunos estavam 

muito empenhados em conseguir realizar o maior número de percursos. (…) 

Os percursos e tempos foram registados em tabela realizada para este fim, 

com o intuito de me dar uma maior noção do empenho dos alunos.” 

(Diário de Bordo, 18 out.2019) 

 

 “Corta-Mato Escolar” 

 

O Corta-Mato Escolar era uma competição que me cativava enquanto aluno e 

em que participei por diversas vezes, sem no entanto na altura me aperceber 

da envolvência deste evento. 

O objetivo desta atividade é promover a prática desportiva regular em meio 

escolar, como estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de 

vida saudáveis, criar condições favoráveis ao desenvolvimento do processo de 
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ensino e aprendizagem, e selecionar os alunos para o Corta Mato - Fase 

Coordenação Local do Desporto Escolar. 

O Corta Mato realizou-se no dia 11 de Novembro, e é uma atividade promovida 

pelo Agrupamento de Escolas de Ermesinde e já calendarizada no PAPA. 

O papel dos elementos do NE foi de colaboração com a organização deste 

evento para que tudo corresse da melhor forma e em segurança para os 

alunos. A atividade decorreu de uma forma dinâmica e saudável. O trabalho em 

equipa foi visível durante a prova. 

 

 “Torneio de Natal de Voleibol” 

 

No dia 13 e 17 de dezembro foi realizado o “Torneio de Voleibol” do 2º e 3º 

ciclo e ensino secundário respetivamente, com o objetivo de incentivar a prática 

desportiva, desenvolver os valores de convivência social, incentivar a 

participação dos alunos na gestão das atividades desportivas (juízes, 

cronometristas e árbitros), promover uma atitude interveniente na vida escolar 

e associativa e promover a Educação para a Saúde. Colaboramos neste 

sentido com os professores de EF durante este torneio.  

Foram notáveis o interesse e o envolvimento da comunidade educativa nos 

eventos, o ambiente foi de festa e de competição saudável no interior do 

pavilhão. 

 

 “Gira Volei” 

 

O “Gira volei ” é um evento que tem como objetivo fomentar a prática regular 

do voleibol, incentivar o espírito de interajuda e proporcionar uma experiência 

de competição intraescola. Deveria assim, existir um Torneio de Duplas de 

Voleibol que serviria para o apuramento do Torneio Regional de Gira Vólei. 

Este evento estava ao encargo dos NE e envolveria, desde inscrições, 

contactos com a federação para a colaboração no torneio, organização de 

todos os materiais e prémios. 
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Os NE estavam realmente empenhados em que tudo decorre-se da melhor 

forma, mas como todos sabemos não foi possível a sua realização devido à 

interrupção das aulas devido ao Covid-19. 

 

 “Projeto EduTransfer” 

 

“EduTransfer – Aprender através de diversos contextos educativos: 

Transferibilidade de práticas promissoras no quadro do Horizonte 2020” 

 

Edutransfer é um projeto cuja entidade coordenadora é o “Centro de 

Investigação e Intervenção Educativas” (CIIE), da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUC). 

O projeto tem como tempo de duração outubro 2019 a setembro 2021 e a 

duração nas Instituições Educativas (IE) será de abril de 2019 a junho de 2021. 

Segundo a CIIE o foco deste projeto será analisar possibilidades de 

transferibilidade de práticas educativas promissoras entre instituições 

educativas, que tomam a aprendizagem através da resolução de problemas 

como método cooperativo.Este projeto procura encontrar formas mais 

concertadas de ação na educação, que envolvam diferentes stakeholders 

(pessoas/grupos interessados) e que contribuam para a redução do abandono 

da educação e formação. Assume também relevo a criação de espaços nas IE, 

onde jovens exerçam a sua cidadania e competências essenciais para a 

melhoria das suas vidas. 

A mesma entidade CIIE estabelece no seu documento “Design do Projeto”, 

como finalidade do mesmo, o seguinte: “Contribuir para as escolas com 

conhecimento especializado na metodologia PBL – ProblemBased-Learning, 

em português, Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP), 

através da promoção de uma formação contínua acreditada a docentes; 

Acompanhar um grupo de jovens na criação de projetos no quadro da 

metodologia PBL, como forma de contribuir para o desenvolvimento de 

competências; Potenciar práticas educativas, em particular na educação para a 

cidadania; Construir um roteiro de recursos, práticas, estratégias e 
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metodologias, entre instituições, que maximizem as suas práticas promissoras 

de combate à desafetação escolar”. 

Os grupos alvos deste projeto são docentes/agentes educativos e jovens nas 

faixas etárias dos 15 aos 20 anos. 

Desconheço, de todo, qual foi o processo utilizado para selecionar as escolas e 

os grupos alvo do projeto.  

A meados de setembro fui informado pelo meu PC que teria uma reunião com 

docentes da ESE, os quais integrariam um projeto com a FPCEUC no âmbito 

de práticas promissoras de combate à desafetação escolar. Mais me informou 

que a minha turma residente tinha sido selecionada e por isso, em conjunto 

com ele, faria parte do projeto. 

No dia 29/09/2019 aconteceu então a reunião com os objectivos de dar 

conhecimento o projecto EduTransfer e criar um grupo de discussão, o qual 

não foi possível, pois alguns elementos não concordaram em colaborar no 

projeto. 

Posteriormente fui sendo informado de quem fazia efetivamente parte do 

projeto e quais as suas fases. 

 

Fases do projeto 

Numa primeira fase a equipa da FPCEUP teve como objetivo conhecer as 

práticas do quotidiano e criar uma relação de confiança com todos os 

elementos da escola. Procuraram assim: (1) conversar com os agentes 

educativos (psicólogas/docentes envolvidos em projetos, elementos da direção, 

bibliotecária, coordenadora da Estratégica de Educação para a Cidadania na 

Escola, outros elementos envolvidos em medidas de combate ao abandono 

escolar precoce [Earlyschoolleaving-ESL]); (2) consultar documentos 

pertinentes para esta reflexão (projetos em que a escola esteja envolvida, 

regulamento da escola, planos e medidas de combate ao ESL e insucesso 

escolar); e (3) observar algumas práticas no contexto de sala de aula, com um 

foco nos seus aspetos mais positivos. 

Posteriormente, aconteceu uma primeira sessão debate com docentes, sobre o 

trabalho/práticas pedagógicas que desenvolvem na escola no combate ao ESL. 
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A seleção destes/as docentes que integram o projeto, dependeu em primeiro 

lugar, da escola e do seu interesse em participar, sendo que alguns teriam que 

constituir um grupo de 5 docentes que iriam frequentar a formação em PBL e 

pelo menos 1 teria que pertencer a uma turma de 10º ano selecionada para 

desenvolver o PBL.  

A turma do 10ºano selecionada foi a minha turma residente, assim como o 

Prof. José Carlos, o meu coordenador de estágio, integrou o projeto o que, por 

consequência, fui envolvido neste projecto. 

A partir deste ponto teve que se ter em conta duas linhas de preocupação: A 

implementação e a organização de jovens para conversarem com a equipa da 

FPCEUP. 

 

Diferentes momentos de implementação da ABRP– PLB 

• Durante a formação docente - uma experiência piloto: total de 18 horas 

de trabalho autónomo. 

• Pós formação docente- momentos distribuídos ao longo dos dois anos 

letivos: 

 

Ano letivo 2019/2020 

PBL1 - Março a Maio 2020: 5 jovens (equipa de intervenção) que realizaram 

oficina juntamente com o/a docente que realizou a formação teriam que 

identificar questões que gostariam de trabalhar na comunidade educativa e 

encontrar possíveis soluções. Este primeiro PBL terminaria com a 

apresentação dos processos e resultados à comunidade educativa. 

PBL2 - Setembro a Novembro 2020: Na sequência da participação no PBL1, 

as soluções encontradas serão implementadas no segundo momento de PBL. 

Tendo como ponto de partida a questão: como resolver os problemas 

identificadas no PBL1? Este processo termina com nova apresentação dos 

processos e resultados à comunidade educativa.  

 

Ano letivo 2020/2021 

Outubro a dezembro de 2020 - 1 oficina sobre PBL com os novos estudantes. 
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PBL3 - Janeiro a Março 2021: liderado por docentes e estudantes ‘veteranos’ – 

Identificação do problema e possíveis soluções. Este processo termina com a 

apresentação dos processos e resultados do PBL3 à comunidade educativa. 

PBL4 - Abril a Junho 2021: liderado pelos mesmos docentes e estudantes 

‘veteranos’ – Como implementar as soluções propostas no PBL 3? Este 

processo termina com a apresentação de processos e resultados do PBL4 à 

comunidade educativa 

 

A seleção de jovens foi realizada por cada escola: Criação de grupos de jovens 

- Cinco interventores do 10º, da turma diretamente envolvida no projeto; Cinco 

consultores do 11ºano, podem ser de turmas diferentes. 

Para atender aos critérios então estabelecidos, foi realizada uma seleção de 

um grupo heterogéneo de jovens de duas turmas do 10º ano, e de jovens de 

anos mais avançados 11º ano. A partir desta seleção foram criados dois 

grupos: a equipa de intervenção (estudantes de 10º ano) e a equipa de 

consultoria (estudantes de anos avançados).  

As turmas do 10º ano iriam desenvolver o ABRP - PBL com o 

acompanhamento da equipa de consultadoria (estudantes mais avançados), 

dos/as docentes que frequentarem a formação e com a equipa de investigação. 

De seguida propiciaram-se encontros da equipa FPCEUP com os jovens, 

debates e Oficinas sobre “Aprendizagem Baseada na Resolução de 

Problemas” (ABRP- PLB). 

No âmbito do projeto decorreu então a Formação de docentes em ABRP - PBL 

na FPCEUP (formação acreditada na modalidade de Oficina de formação). 

Teve duração de 6 sessões num total de 36h, incluindo trabalho autónomo.  

Nestas sessões presenciais foi-nos dado a conhecer: (1) O enquadramento 

teórico e/ou normativo-legal do projeto; (2) A elaboração de metodologias e/ou 

de instrumentos; (3) A elaboração demateriais pedagógico-didáticos e (4) a 

organização do desempenho dos/as formandos/as por referência a essas 

metodologias e/ou instrumentos e materiais. 

A formação tinha como objetivo especificodar-nos conhecimento 

sobreAprendizagem Baseada na Resolução de Problemas: O que é; História, 
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Nascimento; Pressupostos, Competências, Passos-Chave; Pensar o 

PBL/ABRP. 

E o que é Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP)? 

É um método de ensino e aprendizagem que facilita e promove a aquisição de 

conhecimentos e competências, através do trabalho continuado em torno da 

investigação e resposta auma pergunta, um problema ou um desafio 

envolvente e complexo. 

É designada por Problem Based-Learning (PBL) na literatura anglo-saxónica – 

é uma metodologia centrada no aluno, que parte de um problema real do 

quotidiano e potencia o questionamento. À medida que o aluno tenta encontrar 

soluções para as suas questões, aprende novo conhecimento, compreendendo 

a sua utilidade e desenvolvendo a sua autonomia, espírito crítico e raciocínio 

científico. O professor desempenha o papel de tutor que medeia o processo, 

promovendo tarefas que motivam e envolvem o aluno. 

 

Enquadramento do projeto 

A temática orientadora deste projeto vai ao encontro das aprendizagens 

essenciais (AE), definidas para o ensino secundário pelo Ministério de 

Educação. As AE têm como referencia os documentos curriculares em vigor 

(Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; Dec. Lei 55/2018, de 6 

de Julho), constituindo-se como as aprendizagens indispensáveis à construção 

significativa do conhecimento, bem como ao desenvolvimento de processos 

cognitivos e atitudes, particularmente associados à ciência, enfatizando a 

relevância da ciência nas questões do dia a dia e a sua aplicação na 

tecnologia, na sociedade e no ambiente.As AE devem ser entendidas como 

orientadoras dos processos de tomada de decisão didática necessárias para a 

concretização real, ao nível do “Raciocínio e resolução de problemas”, do 

“Pensamento crítico e pensamento criativo”, do “Saber científico, técnico e 

tecnológico” e do “Bem-estar, saúde e ambiente”, contribuindo para o 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(Gomes et al., 2017) 
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No Decreto-lei 55/2018, de 6 de Julho, no Capitulo II que diz respeito ao 

Currículo dos ensinos Básico e Secundário, encontramos as diretrizes para 

“Cidadania e Desenvolvimento”, artigo 15. 

Assim sendo, compete à escola garantir uma preparação adequada para o 

exercício de uma cidadania ativa e esclarecida, bem como uma adequada 

formação para o cumprimento dos objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável.  

Segundo a Direção-Geral da Educação (DGE), a Cidadania e Desenvolvimento 

Sustentável visa a construção sólida da formação humanística dos alunos, para 

que assumam a sua cidadania garantindo o respeito pelos valores 

democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual como 

social, a educação constitui-se como uma ferramenta vital. 

O Mundo Contemporâneo vive tempos muito conturbados, marcados por 

múltiplas e complexas crises, designadamente ecológicas e geopolíticas, 

económicas e sociais, geradoras de desigualdades profundas e injustas que 

ameaçam gravemente o desenvolvimento e a sustentabilidade do nosso 

planeta. Para contrariar estes perigos de tanta gravidade, as Nações Unidas, 

no ano de 2015, definiram um conjunto de dezassete objetivos para conseguir 

um desenvolvimento sustentável (ODS) na designada Agenda 2030, 

procurando garantir para a Humanidade as condições indispensáveis à 

segurança e prosperidade. 

Os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as respetivas metas estão 

interligados e têm um caráter global, isto é, devem ser aplicados 

universalmente, partilhando-se a responsabilidade pelo seu alcance por todos 

os países, o que traduz uma evolução face aos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milénio (2000-2015). 

As estratégias devem ser efetuadas em torno de cinco áreas temáticas 

identificadas como 5P- Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias. 

Desta forma o tema orientador escolhido para este projeto será “Agenda 2030 

de Desenvolvimento Sustentável” 
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Aplicação do projeto 

A 28 de Janeiro de 2020 na aula de Educação Física realizou-se um debate 

com as e os estudantes da turma do 10º ano para definirem a Dimensão da 

“Agenda 2030” a trabalhar. 

A partir do objetivo de participação nas Oficinas de formação sobre ABRP 

(Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas) com a equipa da 

FPCEUP e com a finalidade de potenciar práticas educativas, em particular na 

educação para a cidadania, a turma do 10º ano, escolheu um tema entre os 5P 

da sustentabilidade: “Pessoas”. 

Num primeiro momento, como a turma tem 5 grupos definidos de trabalho com 

os seus líderes, também já definidos, foram distribuídos 5 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, ligados ao grupo “Pessoas”, sendo eles: (1) 

Erradicar a pobreza; (2) Erradicar a fome; (3) Garantir o acesso universal e 

gratuito aos cuidados de saúde; (4) Garantir o acesso à educação inclusiva; 

e(5) Alcançar a igualdade de género. 

Posteriormente numa sessão de debate durante a aula de matemática os 

alunos refletiram e chegaram à conclusão que seria mais enriquecedor tratar 

apenas um dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável e optaram então 

pelo numero 4 “Educação de Qualidade” do conjunto de 17, que visa “ garantir 

o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. 

 

Orientações da equipa da FPCEUP 

A equipa da CIIE da FPCEUP responsável pelo projeto (e responsável pela 

formação de docentes) definiu algumas orientações tendo em conta as ABRP, 

a ser seguidas após se ter levantado “O problema ”.  

Segundo esta equipa, após a definição do problema, as e os alunos dividem as 

questões em "factos" e "opiniões", formam equipas de pesquisa em torno das 

questões, identificam o que sabem e, mais importante, o que não sabem, 

decidem quais os tópicos que serão abordados pelos diferentes membros da 

equipecom base nos talentos e interesses e decidem quais as questões que 

constituirão tarefa do grupo em geral. 



53 
 

As orientações dizem que é a partir daqui que é tempo de conhecer e 

enquadrar o problema, reunindo dados, formulando hipóteses/ questões, 

estabelecendo prioridades, organizando e analisando dados. 

É nesta fase que se preveem perguntas que podem orientar a construção de 

um plano: Tens a certeza dos "fatos“ relativos a esse problema?; O que mais 

precisamos de saber?;Onde poderemos encontrar as informações de que 

precisamos?; Quando poderemos obter essas informações?; Como vamos 

obter essa informação?; Como podemos avaliar e justificar essas informações? 

O plano de investigação resulta das decisões da equipa face às questões 

endereçadas. A turma vai analisar a viabilidade dos planos de pesquisa das 

equipas e investiga a sua aplicação prática para dar corpo ao estudo pela 

turma. São pensadas possíveis articulações entre as pesquisas das equipas. 

O objetivo é que cada equipa realize a sua pesquisa de forma aprofundada, 

por; via Internet; entrevistas; consulta de documentos e estudos; visitas in loco 

eregisto fotográfico. 

E esperado que nas aulas as equipas, em conjunto, vão debatendo os seus 

progressos e desafiem/ questionem as descobertas (e processos) umas das 

outras, cada equipa vai filtrar os seus dados: rejeitar/ anular informações não 

documentadas e concentrar-se em informações sustentadas em dados (fiáveis) 

que serão incorporados no estudo de pesquisa final (da turma). 

Cada equipa, por si, vai concluindo as tarefas à medida que a pesquisa 

continua. 

As equipas devem reunir-se na turma e verificarem se todas as questões de 

pesquisa foram resolvidas. Cada equipa revisita todos os seus dados e introduz 

novas ideias aos conceitos mais antigos, dando um corpo mais sólido à sua 

abordagem, à medida que avança no problema. Essa reflexão pode incluir 

perguntas como: Como estamos a progredir? O que está a funcionar? (E 

devemos continuar a fazer); O que não está a funcionar? (E devemos 

abandonar); Como podemos verificar isto? (instrumentos, medidas…) 

As equipas colaboram na produção de uma apresentação à comunidade. 

Assim devem decidir: sobre o que apresentar e como organizar a 

apresentação. 
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As orientações lançam aqui uma nota: é importante que todas e todos os 

alunos participem de alguma forma. 

Segundo a equipa da CIIE, o passo seguinte será convidar a comunidade. 

Deve haver contacto direto das e dos jovens com as famílias ecomunicação da 

direção de turma.As e os jovens partilham os seus estudos com a comunidade 

e é pedido à comunidade que faça uma apreciação deste trabalho. 

O papel do professor foi também bem referenciado durante a formação de 

docentes em ABRP - PBL na FPCEUP. Assim sendo, a ou o professor tem um 

papel fundamental na orientação durante todo o percurso.  

A ABRP - PLB requer um/uma docente facilitador(a) qualificado(a), que 

reconheça o valor de cada etapa do processo, que dê tempo para a 

preparação, assimilação, desenvolvimento e envolvimento, discussão e 

finalização.  

 

Realização 

Em reuniões online, foram escolhidos quatro temas dentro da “Educação de 

Qualidade” para o PLB1 e trabalhados pela turma de 10º ano. Os temas foram: 

Acompanhamento dos alunos após o horário escolar; Divulgação das 

atividades extracurriculares; Dinâmica em sala de aula e Sobrecarga horária. 

No dia 16 de junho foi feita uma primeira apresentação dos temas escolhidos 

pelos grupos, em reunião online, a alguns dos elementos do projeto. Foram 

dadas opiniões de melhoria pela equipa de docentes presente e pela equipa de 

consultores do 11º ano. O objetivo será que os trabalhos fiquem perfeitos para 

posteriormente serem apresentados à comunidade educativa.  

 

Considerações Finais 

De acordo com “O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”, o 

mundo atual coloca desafios novos à educação. O conhecimento científico e 

tecnológico desenvolve-se a um ritmo de tal forma intenso que somos 

confrontados diariamente com um crescimento exponencial de informação a 

uma escala global. As questões relacionadas com identidade e segurança, 
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sustentabilidade, interculturalidade, inovação e criatividade estão no cerne do 

debate atual (Gomes et al., 2017). 

Martins (2017), no prefácio de “O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória” refere também que “perante os outros e a diversidade do mundo, a 

mudança e a incerteza, importa criar condições de equilíbrio entre o 

conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se de 

formar pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos”. 

Na ABRP os problemas são identificados apelando ao conhecimento dos 

alunos, à criatividade e imaginação para encontrar os caminhos a percorrer 

para a sua resolução. Os professores têm no mesmo sentido, de construir 

cenários problemáticos capazes de cativar, intrigar, provocar e conduzir à 

formulação de questões cujas respostas permitam a aquisição de 

competências cognitivas, processuais e de atitude, tendo por isso também que 

ser criativos e imaginativos. 

Este projeto adequa-se sem dúvida aos pressupostos do “Perfil dos Alunos” e 

será uma mais valia para os alunos e docentes, já que tem como objetivo ser 

facilitador na promoção e aquisição de conhecimentos e competências. 

Na minha opinião o desenvolvimento deste projeto ficou prejudicado com a 

paragem das aulas presenciais, já que se encontrava na altura numa fase 

muito inicial. A necessidade de existirem sessões de debate, reuniões de 

grupo, de turma e ainda partilha do estudo com as famílias e comunidade, ficou 

afetado com a estrutura que o ensino teve no 3º período deste ano letivo. 

Mesmo assim o projeto, com o empenho de todos os intervenientes, embora 

com um atraso compreensível, segue o seu percurso. 

Apesar das condicionantes expostas a Formação de docentes em ABRP - PBL 

na FPCEUP, foi para mim uma mais valia na minha condição de professor 

estagiário. 

 

ÁREA 3 – DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Está descrito nas normas orientadoras do EP que “esta área engloba 

atividades e vivências importantes na construção da competência profissional, 
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numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, 

promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e 

a abertura à inovação.” 

Nóvoa (1991, pp. 18) afirma que “ a identidade profissional não pode ser 

dissociada da adesão dos professores ao projeto histórico da escolarização, o 

que funda uma profissão que não se define nos limites internos da sua 

atividade”. 

Durante o estágio, o convívio com o PC, o DEF e o NE foi crucial para o meu 

desenvolvimento enquanto futuro professor de EF. Tanto nas atividades, como 

nas reuniões, a partilha de experiências, de conhecimentos e de opiniões foi 

uma constante. Foi desta forma que aprendi imenso sobre a cultura do 

professor de EF.  

Estão relatadas e refletidas ao longo do RE todas as atividades e vivências que 

influenciaram a construção da minha competência profissional. Delas fazem 

parte a área da Participação na Escola e Relação com a Comunidade, onde se 

inclui a participação no Projeto “EduTransfer”, onde tive oportunidade de 

frequentar a Formação de docentes em ABRP - PBL na FPCEUP (formação 

acreditada na modalidade de Oficina de formação). Esta formação teve 

duração de 6 sessões num total de 36h, incluindo trabalho autónomo, e foi sem 

dúvida uma mais valia na minha formação como professor. 

A estratégia que adotei para perceber a necessidade de pesquisa e reflexão, 

essenciais para o meu desenvolvimento enquanto professor, foi criar desde 

cedo o “Portefólio” onde tinha incluído o “Diário de Bordo”, para conseguir fazer 

uma análise dos problemas que ia encontrando, levando-me assim a procurar 

suporte teórico para fundamentar as minhas tomadas de decisão. 

Segundo Graça (2014, pp. 7) “desenvolver uma atitude investigativa sobre a 

própria prática, ou identificar temas relevantes oriundos de problemas práticos 

são requisitos de elevada exigência e de difícil cumprimento que se colocam aos 

programas de formação de professores, mas que muitas vezes nos surpreendem 

com respostas muito ricas, muito criativas e de grande valor formativo”.  

Foi num dia de reflexão, após uma reunião de Conselho de Turma, onde 

tinham sido mencionados comportamentos considerados inapropriados de 
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alguns alunos, que resolvi fazer uma pesquisa bibliográfica, para aprofundar o 

tema “Indisciplina/Disciplina”. Deparei-me com inúmeros estudos, nacionais e 

internacionais, que espelham bem que este é um tema de difícil definição e que 

pode levar a diferentes interpretações, dependendo do contexto e dos 

envolvidos.  

Este assunto “Indisciplina/Disciplina” não me deixou indiferente, e neste sentido 

resolvi dedicar o meu estudo “Reflexão/Ação” a este tema, partindo de uma 

premissa “Visão do aluno e do professor em relação à Disciplina/Indisciplina”, 

procurando assim respostas à minha inquietude. 

Este estudo foi mais um aspeto que contribuiu para o meu desenvolvimento 

profissional e corresponde ao capítulo IV deste RE. 
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CAPÍTULO IV – REFLEXÃO – AÇÃO 

 

“Visão do aluno e do professor em relação à 

Disciplina/Indisciplina” 

 

“Os conceitos de disciplina e de indisciplina estão associados à necessidade 

dos seus membros se regerem por normas e regras de conduta e de 

funcionamento que facilitem quer a integração de cada pessoa no grupo-classe 

e na organização escolar em geral, quer na convivência social decorrente da 

definição de um quadro de expectativas que tornem os comportamentos 

previsíveis.”  

(Amado e Freire, 2009) 

1 – Introdução 

 

Atualmente, a indisciplina é um dos maiores problemas das escolas 

contemporâneas. A comunidade científica considera-a como a grande 

deficiência do processo pedagógico, é também responsável pela instabilidade 

emocional e profissional dos professores, comprometendo as aprendizagens 

dos estudantes (Lemos, 2017). 

“Crise da Educação”, refere Aquino (1998), é talvez, a melhor expressão que 

define o tempo em que vivemos, marcado pelo(s) desencontro(s) entre 

família(s), escola, professores e alunos, onde cada vez mais se torna difícil 

descobrir soluções e respostas para os (velhos) desafios que se colocam à 

Educação do século XXI. Tal como o autor defendo, que todos sabemos da sua 

presença, pois observa-se um mal-estar em relação à educação por não 

sabermos a sua extensão nem a sua razão, pelo menos não suficientemente 

fundamentada. 

A Indisciplina é um desses desafios, polémico e muito debatido no âmbito 

escolar, encarado pela comunidade científica como não sendo um fenómeno 

de hoje e muito menos novo. Os desafios pedagógicos de hoje relativos a este 

fenómeno social são tão complexos, advêm de tantas variáveis e 
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interferências, que se torna quase impossível encontrar soluções com sucesso 

garantido. 

Este tema Disciplina/Indisciplina surgiu no meu pensamento no dia da primeira 

reunião do conselho de turma, que eu assisti do 10º ano no início do 1º período 

a 9 de outubro. Inquietou-me saber a opinião dos professores em relação a 

alguns alunos, pois eu tinha, nas primeiras aulas lecionadas por mim, a ideia 

que era uma turma perfeita a nível de comportamento. 

Lourenço (2017) refere que disciplina se assume como uma dimensão 

pedagógica de extrema importância para que todo o trabalho docente seja 

realizado de forma eficaz de forma a proporcionar condições reais de 

aprendizagem aos alunos.  

Assim, vi pertinência em me debruçar sobre este tema e perceber se existe 

uma visão coincidente de Disciplina/Indisciplina entre alunos e professores, se 

existe diferenças de opinião relacionadas com a disciplina lecionada, com o 

tempo de lecionação, com o sexo ou idade. Tirar também ilações sobre a 

minha perceção e dos meus colegas de núcleo, sobre Disciplina/Indisciplina na 

condição de estagiários, e relacioná-la com a dos professores que lecionam as 

turmas de10º ano.  

 

2 - Enquadramento Teórico 

 

Segundo diversos autores, embora a maioria dos professores aponte os 

comportamentos de indisciplina como sendo um dos maiores problemas na 

sala de aula, apresentam alguma dificuldade em definir o que é o 

comportamento indisciplinado. 

Concordo com Lourenço (2017) quando refere, que há uma enorme 

importância que o tema da Indisciplina seja abordado aquando da formação 

inicial de professores, para que dessa forma, haja um conhecimento 

aprofundado das causas e para que o professor esteja preparado para lidar 

com estas adversidades. É fundamental que o professor adquira competências 

para conseguir dar a melhor resposta pedagógica possível, pois os alunos não 

são todos iguais e, como se sabe, têm reações diferentes à prática profissional 
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de cada docente. 

Após a minha decisão em aprofundar o Tema Disciplina/Indisciplina iniciei uma 

pesquisa bibliográfica e deparei-me com inúmeros estudos, nacionais e 

internacionais, que espelham bem que este é um tema de difícil definição e que 

pode levar a diferentes interpretações, dependendo do contexto e dos 

envolvidos.  

Podem ser apontados como fatores associados à indisciplina as políticas 

sociais e económicas que levam a situações familiares problemáticas, 

marcadas pelo desemprego, pelo emprego precário, pela pobreza, e outras 

situações delas decorrentes, gerando uma incerteza quanto ao futuro (Amado e 

Freire, 2009), (citado por Pinto, 2014, p.16). Os autores referem também a 

perda de valores como o respeito pela autoridade e pela propriedade, a quebra 

de laços, a exposição frequente a situações de stress e de conflito, a cultura de 

violência propagada pelos meios audiovisuais, a violência, a droga e a guerra. 

Pinto (2014) refere que a indisciplina pode ser entendida como algo de 

perturbador para a generalidade dos professores, chegando a afetá-los 

emocionalmente, mais do que os problemas de aprendizagem. Parece ser 

difícil generalizar o que é a indisciplina, dado que este processo não é referido 

da mesma maneira por professores e alunos, variando por parte de um mesmo 

professor consoante as situações, pelo que se torna importante compreender o 

contexto da relação pedagógica em que determinada situação emerge (Carita e 

Fernandes, 1997), (citado por Pinto, 2014, p.6) 

Segundo Rey (2009), longe de oprimir, as regras protegem da opressão, 

proporcionando a todos um espaço equitativo de liberdade. Todos concordam 

que uma comunidade não pode funcionar sem normas. 

Os atos e condutas manifestados pelos alunos e legitimados pelo professor no 

contexto regulador da sua prática pedagógica são tomados como 

comportamentos de disciplina, enquanto os atos e condutas não legitimados 

pelo professor são tomados como comportamentos de indisciplina (Sebastião, 

Alves, & Campos, 2003), (citado por Pinto, 2014, p.12). 

Segundo Bernstein (1990, 2000), (citado por Silva e Neves, 2006, p.8), para 

que um aluno revele um desempenho apropriado num contexto específico 
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(instrucional ou regulador) da prática pedagógica, é necessária a aquisição das 

regras de reconhecimento e de realização para esse contexto, ou seja, é 

necessário a aquisição da orientação específica de codificação para esse 

contexto. Essa orientação constitui um instrumento precioso para a vida social 

de uma turma e a inexistência da mesma poderá originar situações de 

ambiguidade, levando os alunos a experimentar os limites e os professores a 

adotarem atitudes dispersas (Carita e Fernandes, 1997). As autoras referem 

que o estabelecimento de regras nas primeiras aulas, em relação à 

organização do trabalho, e à orientação das relações entre os alunos e destes 

com os professores, será vantajoso se não se exceder na rigidez. 

Estrela (1994) refere que o incumprimento das regras, muitas vezes acontece 

pelo fato de estas, não serem compreendidas na sua essência nem o porquê 

da sua existência. A mesma autora diz que “se a regra não é considerada 

como legítima, ela surge aos olhos do aluno como uma arbitrariedade do 

professor que só será respeitada coercivamente” (idem, p.52) 

A partir dos inúmeros estudos com que me deparei, globalmente concluí que, a 

questão da regra e do desvio torna-se complexa, porque envolve vários 

intervenientes, várias vivencias individuais e várias interpretações. 

Quando falamos em indisciplina nem sempre falamos do mesmo. Para alguns 

professores, quando um aluno entra na sala de aula com o boné na cabeça ou 

a mascar pastilha elástica é considerado indisciplinado, enquanto que para 

outros professores não é. Estas diferentes maneiras de pensar resultam 

possivelmente de, nalguns casos, a indisciplina se reportar aos 

comportamentos e noutros aos significados (Silva e Neves, 2006) 

Concordo com Pinto (2014) quando refere em jeito de conclusão, que não há 

receitas ideais para aplicar e as soluções são em geral construídas e tomadas 

sob a pressão dos acontecimentos. Respostas imediatas requerem hábitos de 

reflexão na ação. 

Perante isto Lourenço (2017) refere que é percebida a importância de a 

indisciplina ser abordada aquando da formação inicial de professores, para que 

estes estejam preparados para lidar com os diferentes tipos de alunos, 

sabendo reconhecer as causas deste fenómeno, atuando em conformidade. 
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2.1 - Indisciplina na Aula de Educação Física 

 

O Ensino da educação física não se limita à formação das aptidões físicas do 

indivíduo e transcende a dimensão puramente recreativa. A participação em 

atividades físicas leva a um conhecimento e uma perceção centrados valores 

como ‘regras de jogo’, competição leal (fair play) e respeito, consciência tática 

e física, bem como uma consciência social, associada à interação pessoal e 

esforço de equipa em inúmeros desportos. (Comissão Europeia / EACEA / 

Eurydice, 2013) 

A Educação Física apresenta características diferenciadas de outras matérias 

escolares, nomeadamente, pelo tipo de conteúdos e de recursos físicos 

(ginásios, pavilhões e espaços exteriores), sendo que os professores debatem-

se com inúmeras situações de indisciplina visto se tratar de um ambiente mais 

aberto e menos organizado. (Sherman, 1975; White, 1990), (citado por Pereira, 

2006, p. 28) 

Otimizar a eficácia do processo de ensino é uma preocupação de pais, 

professores e toda a comunidade escolar, por isso é fundamental a criação de 

um clima adequado de aprendizagem, com capacidade de manter uma boa 

disciplina. 

São complexos os estudos realizados à disciplina de Educação física, quando 

dizem respeito às questões de indisciplina, trazendo gandes dificuldades de 

analisa, de acordo com Piéron e Emonts (1988), cada problema de disciplina 

apresenta uma história própria, resultando, provavelmente, de um longo 

caminho, de conflitos pré existentes mais ou menos aceites, mal resolvidos 

entre os alunos entre si, entre os alunos e o professor. 

Num estudo de Oliveira (2002), (citado por Pereira, 2006, p.32), foram 

analisados professores de Educação Física em dois momentos distintos do ano 

letivo em questão. A autora concluiu que os comportamentos de indisciplina 

mais frequentes são dirigidos à “actividade” e menos aos professores e 

colegas. Tavares (2004) concluiu que é nas modalidades de desportos 

coletivos que ocorrem mais comportamentos de indisciplina. O referido estudo 

permitiu também concluir que os rapazes são mais indisciplinados em 
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situações de jogo, já nem tanto nos desportos individuais pelo facto de não 

demonstrarem tanto interesse por essas atividades. No que diz respeito às 

raparigas, apresentaram comportamentos de indisciplina em maior número, ao 

nível dos desportos coletivos.  

Pereira (2006) no seu estudo com professores estagiários de Educação Física, 

também concluiu que, no que diz respeito à ocorrência de comportamentos de 

indisciplina em relação às temáticas fundamentais, o futebol, basquetebol, 

ginástica e os desportos de combate são as modalidades mais propícias a 

despoletar com alguma frequência comportamentos indisciplinados. 

Outros estudos revelam comportamentos de indisciplina diferenciados em 

rapazes e em raparigas. Concordo com Pereira (2006) quando refere, que no 

que concerne à Educação Física a questão de género não pode ser ignorada, 

até porque as diferenças manifestadas na prática desportiva não são apenas 

diferenças nas capacidades biológicas e fisiológicas entre o masculino e o 

feminino, mas também o resultado de conceitos e preconceitos culturais. 

Em pleno século XXI no desporto, ainda são notadas diferenças de género, 

que infelizmente levam a desequilíbrios, desigualdades e falta de equidade. A 

forma enraizada de manifestação de valores na nossa sociedade, traduz a 

dimensão cultural entre o masculino e o feminino. 

Ferraz (2002), num estudo por si desenvolvido acerca das questões de género 

na aula de Educação Física no âmbito das representações de alunos e alunas, 

concluiu que os comportamentos indisciplinados são mais frequentes nos 

rapazes comparativamente às raparigas. Sendo que os rapazes são mais 

rebeldes, indisciplinados e agressivos. 

As raparigas são consideradas mais constantes, disciplinadas e maduras. 

Gómez et. al. (2000) 

Nos desportos habituais onde a competição tem um papel fundamental, os 

rapazes têm tendência para serem mais ativos do que as raparigas (Sallis 

2000). O género e o nível de desempenho motor dos jovens influenciam a 

ocorrência de episódios de indisciplina (Pereira, 2006). O mesmo autor refere, 

que os professores de Educação Física têm consciência das diferenças de 

motivação, interesse e aptidão entre os alunos inter sexo e intra sexo, de uma 
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turma. No entanto, as atividades únicas apresentadas para alunos/as, leva a 

que sejam confrontados com desempenhos que variam quer qualitativamente 

quer quantitativamente. 

Há evidência em estudos que alunos com um elevado nível de desempenho 

motor, revelam comportamentos de indisciplina mais frequentemente, são mais 

irreverentes e não respeitam os colegas (Tavares, 2004 e Pereira, 2006). Os 

autores sublinham no entanto, que a generalidade dos comportamentos de 

indisciplina são de pequena gravidade, caracterizando-os como 

comportamentos fora da tarefa, pois na maioria dos casos, são direcionados à 

atividade.  

Após todas as evidências percecionadas pelos autores referidos, a pergunta 

que se impõe, de partida para esse inquérito é: será que a (in)disciplina é vista 

da mesma forma pelos alunos/as e seus professores? 

 

3 - Objetivo do estudo 

 

Considero como objetivos principais deste estudo:  

• Relacionar o conceito de indisciplina e a disciplina lecionada. 

• Estabelecer relação do tempo de docência e o conceito de 

Disciplina/Indisciplina. 

• Relacionar as estratégias e as abordagens assumidas pelos professores 

no fenómeno indisciplina com a disciplina curricular lecionada 

• Estabelecer relação da visão do aluno e do professor em relação à 

Disciplina/Indisciplina 

 

4 - Instrumentos e Procedimentos 

 

Pretende-se aplicar o questionário validado por Lourenço (2017) a alunos e 

professores das turmas lecionadas pelos estudantes estagiários, do 10º ano da 

Escola Secundária de Ermesinde (ANEXO 6). 

O objetivo será encontrar respostas dentro dos grupos de trabalho ou seja, com 

os alunos e respetivos professores. 
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O estudo prevê desenvolver uma pesquisa quantitativa, com o intuito de 

descrever as características de uma determinada situação, com uma avaliação 

numérica aos temas, seguida de uma reflexão sobre os resultados obtidos. 

O questionário está estruturado em 5 blocos para os professores (dados 

pessoais, dados profissionais, conceções de disciplina e indisciplina, disciplina 

e indisciplina em contexto escolar e praticas de ensino) e para os alunos em 3 

blocos (dados pessoais, conceções de disciplina e indisciplina e disciplina e 

indisciplina em contexto escolar), (Lourenço, 2017). 

O questionário é constituído por perguntas fechadas sobre questões como, 

género, idade, formação académica, etc., e perguntas com respostas por uma 

escala de LiKert, relativas ao grau de concordância, grau de influência, grau de 

gravidade, etc.  

Será obtido o Consentimento Informado de todos os participantes, alunos e 

professores, deste estudo (ANEXO 7). 

Aplicação do questionário validado por Lourenço (2017) será realizada pelos 

professores num momento de horário livre escolhido por eles, e pelos alunos 

num tempo de aula de Educação Física numa sala que possa ser 

disponibilizada para o efeito, no inicio do 3º período. 

Os dados serão sujeitos a uma análise estatística descritiva com apoio do 

programa SPSS. 

 

5 – Expectativas 

 

As expectativas quanto a este estudo prendem-se com a importância de 

conhecer melhor a realidade em que se está inserido, no que diz respeito aos 

alunos e ao corpo docente, em relação ao tema proposto. Assim, tal como 

Lourenço (2017), procura-se obter informações que levem a adquirir 

competências para conseguir dar a melhor resposta pedagógica possível, 

partindo-se do principio que os alunos não são todos iguais e tendo reações 

diferentes à prática profissional de cada docente, há que estar preparado da 

melhor forma. 

Quando terminar este estudo espero conseguir relacionar o “meu conceito de 



67 
 

Indisciplina/disciplina”com a dos professores, tendo em conta os objetivos 

essenciais, que passam por “estabelecer relação do tempo de docência e o 

conceito de Disciplina/Indisciplina”, “conhecer as estratégias e as abordagens 

assumidas pelos professores no fenómeno indisciplina”, “relacionar o conceito 

de indisciplina e a disciplina lecionada” e “estabelecer relação da visão do 

aluno e do professor em relação à Disciplina/Indisciplina”. 

Será importante também estabelecer comparações com o grupo estudado por 

Lourenço (2017). Neste estudo, os alunos e professores têm uma visão 

idêntica no que diz respeito ao Conceito de Disciplina, já no que diz respeito 

aos Fatores Associados à Disciplina os alunos dão uma grande importância à 

“relação entre alunos e professores” e ao “respeito pela autoridade do cargo de 

professor” enquanto os professores dão mais importância à “aplicação 

consistente das regras pelos professores”.  Quanto ao Conceito de Indisciplina, 

alunos e professores voltam a estar de acordo, defendendo que esta deriva do 

“incumprimento de regras necessárias para que a aula se possa desenvolver”. 

Quanto aos Fatores de Indisciplina, verificaram-se visões distintas, os 

professores destacaram como sendo muito influente a “desvalorização social 

do papel da escola na sociedade” e o “pouco envolvimento dos pais na vida da 

escola”, já os alunos consideraram como muito influente o “questionamento, 

pelos alunos, do tradicional desfasamento da autoridade em relação aos 

professores”, o “modelo uniforme de ensino e de currículo” e os “problemas 

pessoais dos alunos, de natureza emocional própria da idade” (Lourenço, 

2017). 

Confrontando esta ideia com a literatura, Amado e Freire (2009) referem que 

uma cooperação forte entre a escola e a família é absolutamente desejável 

para que os problemas de indisciplina, em geral, e de agressão e de 

vitimização, em particular, seja efetivamente afrontados. Da mesma maneira 

que apontam como fatores de indisciplina, de natureza pessoal, os distúrbios 

da personalidade, o desejo de chamar a atenção, o exibicionismo, a frustração, 

e o baixo nível de desenvolvimento moral, quando combinados com outros 

fatores (citado por Lourenço, 2017, p.58). 

Concordo com Lourenço (2017) quando refere que a indisciplina se pode 
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transformar numa espécie de ciclo vicioso, em que os professores mencionam 

os pais como grandes responsáveis, os alunos apontam para os problemas da 

adolescência, ao passo que se confrontados, teríamos provavelmente, 

encarregados de educação a exporem os professores como responsáveis pela 

existência de casos de indisciplina.  

Quanto aos Episódios de Menor ou Maior Gravidade os grupos de inquiridos 

estão em sintonia nas atuações do professor, embora os alunos destaquem a 

atitude de “aguardar o fim da aula para conversar com o aluno” como 

preferencial. 

Quanto à relação da indisciplina com o género, os professores não diferenciam 

quem são os mais indisciplinados, já os alunos acham que são os rapazes. 

Como referi, as questões de género não podem ser ignoradas, porque não 

temos apenas as diferenças nas capacidades biológicas e fisiológicas entre o 

masculino e o feminino, mas também o resultado de preconceitos culturais. 

 

6 – Conclusão 

 

A resolução adequada dos problemas de indisciplina contribuirá para a 

qualidade do sistema de ensino (Silva & Neves, 2004), portanto, como refere 

Pinto (2014), constituirá um desafio significativo por parte de qualquer docente 

ao desenvolvimento da sua prática. 

O desenvolvimento deste estudo poderá contribuir para uma atitude crítica e 

reflexiva por parte dos docentes sobre a sua ação, pode levar os professores a 

refletir sobre a eficácia de determinadas punições e a pensar em alternativas 

mais eficazes no controlo dos comportamentos indisciplinados em contexto de 

sala de aula. 

Como já referi, os alunos não são todos iguais, os contextos e as vivencias são 

diferentes e as práticas profissionais diferem entre docentes. Por isso, cada 

professor tem que adquirir estratégias para conseguir dar a melhor resposta 

pedagógica possível, prevenindo acontecimentos indesejados.  

Com este tipo de estudo pretende-se um conhecimento mais aprofundado dos 

alunos, das reações dos mesmos ao tema em questão, ou seja, 
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Disciplina/Indisciplina, assim como, a visão dos professores relacionando-a 

com as praticas de ensino, tirando daí os ensinamentos para vida profissional. 
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CAPÍTULO V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1 – REFLEXÃO 

 

É com uma certa nostalgia que começo a escrever este, que é o último 

capítulo do meu RE. O momento de colocar tudo na balança e analisar o 

percurso desta minha (longa) caminhada, é o que se impõe neste momento, e 

o sentimento que fico, após este balanço, é de dever cumprido. 

Foi de fato um grande percurso, uma grande caminhada, e é inexplicável, 

aquilo que o meu trajeto académico me permitiu viver e aprender, mas sem 

dúvida, que quer em termos profissionais, quer pessoais, este último ano foi o 

mais produtivo. Conheci gente inspiradora, que me ensinaram, orientaram e 

acompanharam. 

Sou hoje, uma pessoa diferente daquela que pela primeira vez entrou na 

FADEUP, para frequentar o curso de mestrado. Senti-me desprotegido, com 

novos colegas e sem as faces dos professores que me tinham inspirado até ali. 

Tinha um mundo novo para conquistar.  

No inicio do EP, sabia que iria ter um percurso duro pela frente, no qual iria 

assumir pela primeira vez o papel de professor. O entusiasmo, o nervosismo e 

a ansiedade dos primeiros momentos, os desalentos de outros, foram-me 

marcando, aparecendo e desaparecendo consecutivamente ao longo deste 

ano.  

Sabia que não seria fácil, lidar com os alunos/as, …com a realidade escolar, 

sabia que a professora orientadora, o professor cooperante seriam peças 

essenciais, e que o meu NE fundamental. Os meus primeiros pensamentos, 

mostraram-me aos poucos que não estava errado, mas não estava nem perto 

de saber, aquilo que ia viver. 

Este ano de EP fez-me crescer como pessoa, desenvolver como profissional, 

ser mais compreensivo e mais reflexivo em todas as minhas ações. Fez-me ver 

coisas que só a experiência prática consegue conduzir. 

Durante este EP adquiri novos conhecimentos como, ser professor, fui 

aprendendo no dia a dia novas estratégias, novas responsabilidades, como ser 
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mais compreensivo, mais reflexivo, … 

Este EP deu-me oportunidade de percecionar que cada turma é única, cada 

aluno/a é único, com as suas vivências, experiências, enfim a sua história, 

aprendi que ser professor vai muito para além de lecionar, fazer planos ou dar 

notas. Concluí que não existem soluções pré-concebidas nem planos perfeitos.  

Todos os dias fui sujeito a testes, como interagir com os alunos, como alcançar 

os objetivos, mas de forma a chegar a cada um deles de forma particular. Claro 

que tudo isto me permitiu errar, e só depois encontrar o caminho certo. Os 

meus alunos foram o meu grande desafio, a minha dádiva.  

Foi um percurso exigente, é claro que após refletir sobre ele, há sempre algo 

que faria de forma diferente, mas no geral as minhas expetativas foram 

superadas. Posso dizer que a escola cooperante foi espetacular, o PC um 

exemplo, a PO uma guia e o meu grupo de estágio um grande suporte. O apoio 

de todos foi imprescindível, com eles consegui sem dúvida, ser melhor e obter 

melhores resultados. Fico no coração com todos os que fizeram parte desta 

grande caminhada. 

A criação do presente relatório permitiu-me consolidar a experiência complexa 

que foi a de estágio, articulando os conhecimentos aprendidos ao longo da 

formação académica, com a realidade prática com a qual me deparei e 

defrontei. Tentei colocar um pouco de mim e fundamentar-me, sempre que 

necessário. Fui-me construindo durante este percurso, quer como professor, 

que espero um dia vir a ser, quer como pessoa. 

Um dia no final do percurso de um amigo, ele dizia-me que sentia “um vazio, 

uma nostalgia”, uma ânsia de voltar a lecionar e não saber como ia ser o seu 

futuro. Hoje percebo-o e sinto exatamente a mesma coisa, mas sinto também, 

uma sensação de dever cumprido e com a certeza, tal como ele, de que é isto 

que quero para a minha vida. Ser o “Professor Eduardo”. 
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