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Resumo 

O documento apresentado é resultado da Unidade Curricular de Estágio 

Profissional, inserindo-se no Mestrado de Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. A integração na realidade do ensino é um fator importante do Estágio 

Profissional, permitindo ao professor estagiário ser supervisionado na prática e 

desenvolver algumas competências profissionais. O Estágio Profissional 

decorreu na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, situada no 

distrito do Porto, juntamente com mais dois colegas estagiários, uma PC 

(professora cooperante) e uma PO (professora orientadora).  O Relatório de 

Estágio é constituído por cinco capítulos. No capítulo 1 a Introdução, onde são 

contemplados de forma clara e breve os temas desenvolvidos ao longo dos 

documentos, o capítulo 2 que é a Dimensão Pessoal, tem o objetivo de 

me identificar e caracterizar, dando a conhecer um pouco de mim enquanto 

professor e, por fim, vou refletir de forma breve, acerca das expectativas que 

tinha para o Estágio Profissional. O capítulo 3 é o Enquadramento da Prática 

Profissional, ou seja, apresentarei o estabelecimento de ensino onde realizei o 

Estágio Profissional, o núcleo de estágio, o núcleo de Educação Física e a 

turma residente à qual lecionei as aulas. Em relação ao capítulo 4,  Realização 

da Prática Profissional, engloba as três áreas específicas. A área 1 que 

representa a Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem e inserem-se a 

conceção do ensino e o respetivo planeamento, ou seja, Planeamento anual, 

Unidades Didáticas e Planos de aula. A área 2 que representa a Participação 

na Escola e a Relação com a Comunidade, que demonstra as atividades em 

que participei, como o Desporto Escolar e as atividades elaboradas pelo Grupo 

de Educação Física. A área 3 que representa o Desenvolvimento Profissional 

realizado sob a forma de uma proposta de estudo sobre a Inclusão de um 

Aluno com NEE (necessidades educativas especiais) nas aulas de Educação 

Física. Por fim no 5 e último capítulo, Conclusão e Ambições Futuras, no qual 

apresentarei uma breve síntese ao ano de estágio. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

INCLUSÃO, MODELOS DE ENSINO, SER PROFESSOR. 
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Abstract 

This paper is the result of the course unit on professional internships which 

is part of the masters in physical education in primary and secondary education, 

of the faculty of sports at the university of Porto. The integration of education in 

reality is an important factor in the professional internship, allowing the 

supervision of the trainee teacher being able to develop some professional 

skills. The professional internship was held at middle and high school Rodrigues 

de Freitas in Porto, along with two other interns, a CT (cooperative teacher) and 

a GT (guiding teacher).  The intership report consisted of five chapters. Chapter 

1, The introduction, where the themes developed along the report are clearly 

and briefly adressed. Chapter 2, Personal dimension, is intended to identify 

and chatacterize myself, giving a little knowledge of me as a teacher, and 

finally. I will briefly reflect on my internship expetations. Chapter 3, Professional 

practise framework, where I will talk about the school where I conducted the 

professional internship, the internship core, the physical education core and the 

resident class I taught.  Chapter 4, Professional practise implementation has 

three specific areas. Area 1, represents the organization and managment of 

education and learning, of which consists the design of teaching and planning 

as the annual planning, teaching units and lesson planning. Area 2, 

represents particiption in school activities and community relationship which 

demonstrates the activities I participated in, such as school sports and activities 

developed by the physical education group, as the “cut-off”.  Area 3, represents 

the professional development carried out in the form of a study proposal about 

the inclusion of a SEN student (special education needs) in physical education 

classes. Finally, in chapter 5, Conclusion and future ambitions, I will give a brief 

summary of the whole internship. 

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL INTERNSHIP, 

INCLUSION, TEACHING MODELS, BEING A TEACHER.  
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1. Introdução 

Segundo Guerra (1995), o Estágio Supervisionado consiste em teoria e 

prática tendo em vista uma busca constante da realidade para uma elaboração 

conjunta do programa de trabalho na formação do educador.  

Este documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional (EP) do 2º ano, conducente ao grau de Mestre em Ensino em 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP).  

O Estágio Supervisionado (ES) decorreu na Escola Básica e Secundária 

Rodrigues de Freitas, durante o ano letivo 2019/2020, situada no concelho e 

distrito do Porto, onde lecionei duas turmas: a turma residente (TR) e a turma 

partilhada (TP). O núcleo de estágio (NE) era constituído por mais dois 

elementos, um do sexo masculino e outro sexo feminino, além disso, o meu 

trabalho foi acompanhado e orientado por duas professoras, a professora 

cooperante (PC), Mestre Andreia Veiga Canedo e a professora orientadora 

(PO), Prof. Doutora Paula Queirós.  

O EP deu-me a oportunidade de cumprir alguns dos objetivos do 

mesmo, tais como, aliar a teoria e a prática profissional, de acordo com o 

processo ensino-aprendizagem e de forma a colocar em prática todos os 

conhecimentos da minha formação, facilitar a inserção na vida profissional, 

proporcionar o contacto com a realidade futura, promover a interação com 

profissionais experientes na área da Educação Física (EF) e desenvolver 

rotinas de trabalho e ensino. Todos estes objetivos do EP, servem para evoluir 

e ser mais autónomo na profissão de professor de EF, tanto no EP, como num 

futuro próximo, assim sendo, após todas as reflexões sobre “ser professor”, sou 

da opinião que fui mais consciente no que tinha de realizar para que os meus 

anos do 6º ano e 11º ano, tivessem a oportunidade de aprender. Com todo este 

processo, creio que consegui adquirir competências profissionais, tanto éticas, 

como pedagógicas.  

De acordo com o regulamento do EP da FADEUP a estrutura do 

presente Relatório de Estágio é apresentada em cinco capítulos. Do primeiro 

faz parte a introdução, onde são contemplados de forma clara e breve os 
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temas desenvolvidos ao longo dos documentos, de seguida o capítulo 2 que é 

a Dimensão Pessoal, com o objetivo de me identificar e caracterizar, dando a 

conhecer um pouco de mim enquanto professor e, por fim, vou refletir de forma 

breve, acerca das expectativas que tinha para o Estágio Profissional; de 

seguida o capítulo 3 que é o Enquadramento da Prática Profissional, ou seja, 

vou apresentar o estabelecimento de ensino onde realizei o Estágio 

Profissional, o núcleo de estágio, o núcleo de Educação Física e a turma 

residente à qual lecionei as aulas; depois temos o capítulo 4, que é a 

Realização da Prática Profissional, onde se insere tema de estudo, sobre a 

Inclusão de um aluno com NEE (necessidades educativas especiais) nas aulas 

de Educação Física, por fim 5 e último capítulo é a Conclusão e as Ambições 

Futuras, onde irei apresentar uma breve síntese ao ano de estágio, de forma a 

apresentar todas as aprendizagens e experiências do mesmo, assim como, as 

minhas ambições futuras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Dimensão Pessoal 
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2.1“Eu” – Bruno Silva 

O meu nome é Bruno Manuel Almeida Silva, tenho 27 anos, nasci no dia 

12 de maio de 1993 e sou natural de Matosinhos. De momento frequento o 2º 

Ano do 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário na FADEUP, tendo finalizado o EP na Escola Básica e Secundária 

Rodrigues de Freitas.   

Apesar de ter alguma dificuldade em me avaliar, posso dizer que sou 

trabalhador, cumpridor e tenho facilidade de comunicar com os outros, de tal 

forma que sou “apaixonado” por desporto, devido a toda a sua envolvência e 

enriquecimento na sociedade. Pratico a modalidade de andebol de forma 

federada desde os 6 anos, modalidade esta que me era totalmente 

desconhecida nestes tempos, devido à minha tenra idade e, porque a grande 

maioria dos miúdos tem uma afinidade inicial com o futebol, e eu não fugi à 

regra. Na altura queria fazer parte de uma equipa, porque tinha um peso acima 

da média para a idade e os meus pais fizeram um forcing para ter um estilo de 

vida mais saudável, por isso ajudaram-me a procurar algo que eu me 

identificasse. Em primeiro lugar, como referi no parágrafo anterior, o futebol foi 

a opção, mas devido aos custos elevados da altura não me foi possível realizar 

essa vontade, assim sendo, desisti de procurar equipas dessa modalidade.  

Passado algum tempo, questionado por um vizinho aceitei fazer um 

treino de andebol, não conhecendo a forma de jogar da modalidade, a forma de 

me relacionar em equipa e todos os procedimentos que advém de uma 

primeira experiência. Para ser sincero fiquei fascinado com a modalidade 

desde esse dia, motivo pelo qual, continuei a frequentar os treinos, a evoluir, a 

confraternizar, a criar “laços” de amizade, até aos dias de hoje. Tenho a plena 

consciência que continuei na modalidade, porque desde o primeiro dia que 

toda a gente mostrou interesse em mim, porque até tinha “jeito” e utilizava a 

mão esquerda, algo que não é habitual no desporto, e no andebol ainda se 

torna mais raro a junção das duas características, qualidade vs canhoto.  

Desde esse tempo joguei em diversos clubes tais como: o Cale (clube 

de andebol de Leça) onde me formei enquanto jogador e estive no clube cerca 

de 12 anos, Ismai, Boavista Futebol Clube e atualmente jogo no Modicus de 

Sandim, numa divisão bastante competitiva, como é a  2ª Divisão Nacional.  
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O andebol tornou-se algo muito especial para mim, até ao dia de hoje a 

felicidade em treinar e jogar é enorme. Em todos estes anos criei amizades 

para a vida, tenho vivenciado inúmeras experiências e a cada dia que passa 

conheço novas pessoas, novos treinadores, novos diretores que me ajudam a 

aprender algo novo todos os dias, e assim consigo enriquecer enquanto atleta 

e principalmente enquanto pessoa.  

Nestes anos já vivi momentos grandiosos, desde viajar por quase todo o 

país para jogar, algumas das vezes também no estrangeiro para participar 

determinados torneios da Páscoa, de Natal ou de Verão. Com 21 anos de 

prática da modalidade, já consegui receber alguns prémios, quer individuais, 

quer coletivos, tais como o de campeão nacional da 2a divisão no escalão de 

juvenis, pelo Cale e além desse, o de campeão nacional da 3a divisão no 

escalão de seniores, este último foi muito importante, visto que,  o escalão 

sénior é o topo dos escalões de alta competição e ser campeão numa 3a 

divisão é um momento histórico, difícil de alcançar e que dá a oportunidade de 

jogar numa 2a divisão nacional, algo que nunca pensei que fosse possível, no 

dia em que treinei pela primeira vez.  

Uma certeza desde tenra idade, é qual a profissão que gostava de 

exercer na fase adulta. Não posso afirmar que é desde a escola primária, mas 

posso afirmar que para mim a EF e o desporto em si, foram sempre a minha 

eleição. Como falei anteriormente, apesar de pensar que gostaria de ser 

professor de EF, foi no ensino secundário que acreditei que seria possível, para 

tal, devo a todos os professores que acompanharam o meu ciclo de ensino. 

Estes docentes são uma referência para mim, porque utilizavam métodos e 

estratégias de ensino, que ainda são importantes para mim, nos dias de hoje e 

com eles acreditei que o sonho de ser professor de EF, poderia tornar-se real.  

Quando terminei o ensino secundário, acreditei que seria possível ser 

professor de EF. Posto isto, inscrevi-me na licenciatura em Educação Física e 

Desporto no (ISMAI). Nesses tempos, partilhei aulas e momentos com 

inúmeros colegas, onde uns tinham o sonho de ser, tal como eu, professores 

de EF, outros queriam envergar pelos ginásios e ser personal trainers, outros 

de trabalhar na reabilitação, alguns com pessoas com necessidades educativas 

especiais e também existiam aqueles que não tinha qualquer noção dos seus 



- 7 - 
 

objetivos e estavam a tentar perceber em quais áreas se sentiam mais à 

vontade.   

Quanto a mim, tal como referi noutros parágrafos, o meu objetivo estava 

bem definido, mas tinha de trabalhar, estudar, evoluir e aprender. Nestes anos, 

consegui alcançar todas as metas, para tal, tive a oportunidade de aprender 

com diversos professores universitários de um nível de excelência, que me 

prepararam para concluir alguns objetivos.  

Licenciei-me no ano de 2018 no ISMAI e nesse mesmo ano decidi 

inscrever-me na FADEUP, com o objetivo de conseguir o grau de mestre para 

lecionar aulas do 1º ao 12º ano e então iniciei mestrado do Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

No momento do término da licenciatura, percebi que tinha de mudar 

alguma coisa, e então surgiu a oportunidade de frequentar a FADEUP, umas 

das melhores faculdades de desporto a nível mundial. Obviamente que os 

motivos financeiros, tiveram um grande peso nesta mudança, porque o valor 

das propinas é completamente diferente de uma instituição para a outra, mas 

também tinha o objetivo de conhecer algo diferente e além disso, o meu 

currículo ia tornar-se mais rico em conteúdo e em aprendizagem. Até ao 

presente momento, tenho um maior nível de conhecimentos, uma maior 

maturação e alguns dos meus objetivos estão a ser cumpridos, muitas destas 

coisas devo a esta instituição, porque me forneceu ferramentas de 

aprendizagem, que outras instituições não eram capazes, passando a possuir 

estratégias mais diversificadas e atualizadas, para ensinar os alunos.  

Profissionalmente, trabalhei durante os anos de licenciatura, conciliando 

com os estudos, mas nunca na área do desporto. Primeiramente enveredei na 

área das telecomunicações, porque é de fácil acesso e com algum empenho é 

“fácil” para ganhar algum dinheiro, de seguida comecei a trabalhar em campos 

de férias de Verão, na junta de freguesia de Leça da Palmeira e desde o ano 

de 2018 até ao presente trabalho na empresa, Associação Jangada do Saber, 

onde me dedico à atividade sociocultural de ocupação de tempos livres das 

crianças e como professor no apoio escolar. Esta empresa deu-me a 

oportunidade de exercer a profissão, também na área do desporto nas colónias 

de férias de Páscoa, Verão e Natal e assim consegui enriquecer o meu 

currículo e pôr em prática todas as aprendizagens que obtive até ao momento.  
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2.2 Estágio profissional: as expetativas 

No que diz respeito ao EP, este é determinante para o meu futuro 

enquanto profissional da área do desporto, mas também a nível pessoal, visto 

que estaria em contacto com uma diversidade enorme de alunos e professores 

de EF, muitos deles com enorme experiência.  

Um dos meus objetivos era pôr em prática as aprendizagens adquiridas até ao 

momento do EP, além disso, pretendia melhorar todas experiências que tive ao 

longo destes anos, com os jovens com os quais trabalhei. Tinha a plena noção 

que inicialmente ia ser um pouco complicado e trabalhoso planear e lecionar 

uma aula de Educação Física.  

Finalmente, o tão esperado EP tinha chegado, tudo que ambicionei 

nestes anos estava a dias de começar, o sonho de criança deixava de apenas 

ser isso e passava a ser real, naquele momento ia tornar-me professor de EF.  

Todos estes anos de aprendizagem foram determinantes para a minha 

competência enquanto pessoa e profissional, e naqueles momentos que 

antecediam o EP só tinha na ideia a vontade ser professor, a vontade de 

ensinar e no quão capaz era de o fazer.   

Obviamente que o medo era enorme, porque estava sob uma pressão 

imensa, visto que, ia começar algo novo, mas pensando bem tudo isso tinha de 

ser ultrapassado, porque tinha-me formado e dedicado para estar 

suficientemente, preparado para tudo isto. Assim sendo, a nova etapa ia ter 

início, tinha como objetivo aproveitar para melhorar a minha forma de lecionar, 

planear e ensinar todo o processo ensino-aprendizagem, ou seja, devia retirar 

o proveito de todas as experiências e vivências para melhorar as minhas 

capacidades práticas e teóricas de forma a complementar tudo isto, 

transferindo as minhas aprendizagens teóricas para práticas.  

Como referi no parágrafo anterior o ano do EP é um ano de experiências 

e vivências que irá ter uma preponderância para o futuro, enquanto professor, 

para tal deve-se refletir depois de uma aula prática, ou seja, depois de lecionar 

a mesma, devo refletir se todos os conteúdos ensinados foram os corretos, 

com o objetivo de verificar quais os pontos positivos e negativos desse espaço 

de tempo. Tal como refere Rink (1994), p.37), “entende-se por apresentação 

das tarefas a informação transmitida pelo professor aos alunos durante a 

prática de atividade física acerca do que fazer e como fazer”.  
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Desde muito cedo que aprendi a refletir nos momentos do dia a dia, 

apesar de ser diferente refletir sobre uma aula. Tendo isto em conta, achei por 

bem tornar-me num professor mais reflexivo, de modo a rever toda a minha 

apresentação da aula, tendo em vista reformular, caso seja necessário, o 

processo de ensino.  

A alguma experiência com crianças e jovens, devido ao meu currículo 

profissional, fez com que, o primeiro contacto com a turma fosse positivo, 

embora tivesse algum receio de errar, visto que, a partir daquele momento eu 

era o professor de EF da turma.  

Não posso afirmar que tive algum tipo de receio neste primeiro contacto 

com a turma, mas sim aquele sentimento de incerteza que pode causar 

atrapalhação, uma voz menos fluída, entre outros aspetos. Este sentimento 

inicial trouxe-me algumas questões que já tinha colocado a mim próprio, tais 

como, como vou reagir se me esquecer de algum exercício do plano de aula? 

Será que o comportamento da turma é o que pretende para alunos do 11º ano? 

O controlo da turma será difícil? Tudo isto tornou-se fácil de responder depois 

de ter mais algum contacto com a turma, porque o comportamento da mesma 

era exemplar e todas estas questões não faziam sentido, eram apenas alguns 

sinais de nervosismo, normais de uma situação nova.  

 

“Nesta aula verifiquei que a turma é bastante empenhada, unida, 

trabalhadora e com um enorme espírito de entreajuda que me vai “obrigar” a 

ser um professor com um nível de ensino elevado para conseguir chegar às 

expectativas da turma. Para me basear nesta opinião acerca turma, tenho 

exemplo do espírito de entrega e ajuda que estes demonstraram no teste de 

condição física (vaivém, onde alguns alunos ajudaram os colegas que ainda 

estavam em prova, apesar de já ter sido eliminados”.  

 

(Reflexão das aulas 2 e 3 - 20/09/2019)  

 

Quase toda a minha vida tive o objetivo de ser professor, este era o 

momento de iniciar algo que sempre quis, por isso tentei aprender o máximo 

possível, com esforço, trabalho e vontade de cada dia fazer melhor. Assim 

sendo, tentei usufruir ao máximo das aulas e da minha relação com os alunos, 
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porque eles sempre demonstraram afinidade para comigo e visto que, tenho 

alguma facilidade em comunicar foi algo que simplificou a relação com todos os 

meus alunos.  

Inicialmente quis criar a tal relação professor-aluno e vice-versa, para 

isso ser possível tive de criar algumas regras, de acordo com o comportamento 

da turma, a organização do material e dos espaços da escola. Todas essas 

regras foram bem recebidas por todos, visto que, sempre chegamos a um 

consenso e não foi necessário ser um professor “tipo militar”, apenas ser quem 

sou e adequar os meus ideais ao tipo de aula, exercício, espaço, aluno e 

momento da aula.  

 

 “Apesar de ser um documento de “menor importância” para os alunos 

estes mais uma vez, mostraram bastante compromisso com a disciplina e o 

professor estagiário, visto que todos entregaram o documento assinado. Mais 

uma vez os alunos foram prestáveis, porque ajudaram a montar e desmontar o 

espaço para o teste físico dos abdominais. Um dos aspetos que me 

surpreendeu nesta aula, foi o facto que na sessão de alongamentos a aluna 

elaborou exercícios diferentes dos da aula anterior, realizados por mim, apesar 

de ser uma aluna tímida, tal me tinha sido transmitido pela professora 

cooperante, mostrando assim a cumplicidade entre todos os elementos da 

turma”.  

(Reflexão da aula 4 – 26/09/2019)  

 

Obviamente que inicialmente não fui o tipo de professor que sou agora, 

ou seja, para assumir o controlo da turma tive de adaptar um pouco as minhas 

características enquanto pessoa. Assim sendo, moldei a turma de forma a que 

todos seguissem o rumo que eu pretendia, umas vezes fui mais severo com 

alguns alunos, mas sempre com a consciência que a turma era de fácil 

adaptação e cumprimentos de regras, por isso todos reagiam de forma 

tranquila e com respeito.  

Comparando a minha situação profissional até então, posso afirmar que 

lecionar e interagir com alunos de uma turma de secundário é bastante 

diferente de conviver com pessoas adultas, muitas mais experientes que eu, 

pessoas com as quais convivi nas telecomunicações, por outro lado na 
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empresa onde trabalho atualmente a média de idades é de cerca 8 anos, ou 

seja, crianças que têm muito para aprender e estão na esperança que eu as 

ajude a evoluir, desde modo, posso dizer que, a minha turma está enquadrada 

mais ou menos no meio destas duas experiências. Tenho jovens adultos, 

muitos deles que pensam que já sabem tudo na vida, que não precisam de ser 

ajudados, e outros que ainda têm muito que evoluir para o seu futuro ser 

promissor, assim sendo tive de conseguir um meio termo de adaptação a estes 

jovens, algo que inicialmente se avizinhava complicado, mas que no final foi um 

sucesso.  

Como referi em parágrafos anteriores o EP é um misto de emoções, 

começando pela desconfiança de algo novo, e ao mesmo tempo o entusiasmo 

de estar a realizar um sonho de anos. Contudo, depois de alguns dias e 

semanas percebi que o EP era uma etapa trabalhosa, mas ao mesmo tempo 

de enorme orgulho, porque todo o meu empenho, trabalho e dedicação ao 

longo dos anos ia ser valorizado e eu próprio ia evoluir, visto que, tinha alguém 

muito mais experiente a ajudar-me em todas as minhas dificuldades, para 

assim, aumentar o meu leque de conhecimentos.  

Com o passar do tempo percebi onde tinha de evoluir, depois de 

algumas reuniões com a PO e a PC. Um dos aspetos que me apercebi mais 

cedo, foi o momento do feedback, ou seja, eu sabia que tinha de dar o 

feedback, mas não tinha plena noção do momento certo, porque poderia estar 

a tomar alguma decisão errada, mas depois de ouvir as duas professoras e 

refletir sobre o mesmo, entendi que devia ter atenção a forma como transmito o 

feedback a ter uma estratégia para dizer o mesmo, porque lecionar não é só 

transmitir os conhecimentos, mas sim transmiti-los de forma correta e no 

momento certo.  

No que diz respeito às minhas expetativas, posso afirmar que foram 

amplamente superadas, porque aprendi mais do que sabia inicialmente. Como 

é óbvio existiram momentos menos bons, momentos excelentes, mas como 

tinha uma garra imensa e um objetivo a atingir nunca desisti, apesar de pensar 

muitas vezes nisso, para tal, agradeço à minha turma, porque nestes 

momentos era neles que pensava e na aula seguinte entrava no pavilhão ou no 

ginásio com mais força para ultrapassar todos obstáculos.  
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Finalizando esta etapa do EP, ficam guardados todos os momentos que 

experienciei, todos os alunos que conheci tanto das minhas turmas, como das 

restantes turmas dos meus colegas, da PC e do desporto escolar. É com 

orgulho que os conheci, e apesar de todas as dificuldades voltava a repetir 

todos estes momentos únicos.  

2.3 A realidade do Estágio Profissional 

Como é sabido, nenhum EP é fácil, devido a todas as circunstâncias e 

características do mesmo, ou seja, vamos para um mundo novo que não 

estamos habituados, basicamente num dia somos alunos da faculdade e temos 

de nos reger pelas regras dos professores e no outro somos Nós os 

professores e temos de ditar as regras, e esta conjugação de ideias e factos 

tornam o EP bastante complexo e trabalhoso, quer a nível pessoal 

como profissional. O processo de socialização dos professores-estagiários é o 

centro deste problema; os seus valores e expectativas são uma amostra dos 

produtos desse mesmo processo. No início da sua carreira profissional estes 

professores experimentam frequentemente um alto grau de ansiedade devido à 

antecipação dos problemas, que vemos aumentada em função dos efeitos do 

choque da realidade pela interação com o meio escolar. (Randall, 1992).  

Ser aluno durante 16 anos e de repente ser professor de uma turma sem 

qualquer experiência é algo que parece irreal, mas o EP é capaz de 

transformar isso numa realidade. Apesar de profissionalmente ter experiência e 

contacto com criança e jovens, este mundo da educação é algo diferente e 

muito mais complexo do que realmente se imagina.   

Apesar de não ser um adolescente sou um jovem adulto que aos 26 

anos estava a “comandar” uma turma, que tinha alunos com 18 anos, por 

exemplo. Modéstia e à parte sei que tenho uma excelente forma de comunicar, 

a minha presença é notada e consigo impor respeito aos outros, excelente 

presença, mas tudo é novo, e as dúvidas eram imensas. Neste momento a 

forma de comunicar entre professor-aluno e vice-versa é totalmente diferente 

do que fui habituado enquanto estudante, as tecnologias avançam cada vez 

mais a um ritmo impressionante e todos temos de acompanhar, caso percamos 

o “fio à meada” tudo se torna mais difícil.  
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Eu “sou do tempo” das pen´s drives, das disquetes, dos “ratos” dos 

computadores com a “bolinha”, dos quadros escritos giz e tudo era comunicado 

aos encarregados de educação em papel, mas neste momento tudo é realizado 

e enviado em formato eletrónico, pelas redes sociais, os quadros são digitais e 

toda a informação é transmitida em segundos. Apesar de jovem, as tecnologias 

nunca foram um fascínio, por isso, por vezes tenho dificuldades em alguns 

programas de computadores, não sabendo utilizá-los de forma correta e tenho 

de me instruir sobre os mesmos para me adaptar ao momento atual.  

Como referi nos parágrafos anteriores, hoje em dia na escola tudo é 

mais evoluído do que há 10 ou 5 anos atrás, assim sendo, os docentes têm de 

adquirir mais e melhores competências profissionais para não “perderem o 

barco”, por isso Nós futuros professores devemos ter na nossa posse todas as 

“ferramentas” indispensáveis na profissão de professor de EF.  

Abordando o parágrafo anterior temos o exemplo da Pandemia da 

Covid-19, desde março de 2020 que as aulas não são presenciais, muitos dos 

professores tiveram de aprimorar certos “skills” que não utilizavam há anos ou 

nunca utilizaram. Todos os docentes tiveram de se moldar ao presente, mas 

muitos deles não conseguiram acompanhar as tecnologias e evolução das 

mesmas, prejudicando os alunos no que diz respeito ao seu futuro próximo. 

Será que depois destes tempos de aulas síncronas, os professores vão tentar 

acompanhar a evolução dos ”skills”, dos programas, das aplicações móveis, ou 

seja, a evolução dos tempos modernos e da tecnologia? É uma questão que 

vou refletir daqui uns a meses ou anos, visto que, neste momento a resposta é 

inconclusiva.   

Um dos temas que os professores mais batalham é certamente o dos 

alunos com NEE, e a inclusão dos mesmos nas aulas de EF. A nível pessoal 

este assunto sempre me impressionou devido à sua complexidade, porque 

estamos a falar de crianças, jovens, adolescentes, adultos que nasceram, 

adquiriram ou desenvolveram alguma limitação física, mas que não têm culpa 

disso, e deviam ser mais ajudados a nível escolar.  

As políticas educativas atuais tentaram implementar um modelo de 

escola inclusiva, mas para haver escola inclusiva seria necessário a formação 

dos docentes nessa área, algo que não acontece da melhor forma. No meu 

caso específico, durante toda a minha formação pouco foi dito sobre pessoas 
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ou alunos com NEE, quer na escola preparatória, no secundário ou na 

licenciatura, apesar que neste último adquiri alguns conhecimentos sobre este 

tema, por esse motivo a formação dos docentes nesta área é quase nula, algo 

que me preocupa, porque não me sinto preparado a cem por cento para incluir 

um aluno com NEE numa turma dita normal.  

Gostaria de apelar para que a formação inicial dos futuros docentes, 

fosse realizada de uma forma mais específica em certos aspetos, tal como 

nesta problemática dos alunos com NEE. Todos os professores onde eu 

estou incluído pretendemos ser melhores a cada dia que passa, mas é 

necessário dotar-nos das “ferramentas” necessárias para tal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento da Prática Profissional
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3.1 Enquadramento legal e institucional do Estágio 

O EP segundo Jarvis (1989 cit. in Kluck et al., 2011), é o período em que 

os estagiários são socializados no mundo real da prática profissional, 

desenvolvendo-se profissionalmente, enquanto Kaslow e Rice (1985 cit. 

in Kluck et al., 2011). No âmbito da “adolescência profissional”, referindo-se ao 

período desenvolvimento em que os Estagiários lutam para construir e 

estabelecer a sua identidade profissional enquanto fazem a transição para 

psicólogos independentes.  

Todo o envolvimento do EP tem como objetivo a aprendizagem do 

professor estagiário, para desenvolver todas suas competências, passando do 

que é a teoria para a prática. Esta etapa é a última da fase da minha formação 

inicial inserida no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário da FADEUP, sendo uma unidade curricular com vista à obtenção 

do 2º Ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de 

março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, 16 de agosto e do Decreto-

lei nº 79/2014, de 14 de maio e dependendo do mesmo para ser inserido no 

mundo do trabalho. 

O EP é regido por áreas e normas orientadoras da FADEUP, ou seja, 

está implicada a Prática de Ensino Supervisionada (PES) num contexto real, 

por uma PC. Além disso, há um Relatório de Estágio que é orientado por uma 

PO, que também orienta o PES. Segundo o Relatório de Estágio a PES é 

organizada em 3 áreas de desempenho. A área 1 que é a Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem que se caracteriza por englobar a 

conceção do planeamento, do ensino e a avaliação do mesmo, tem como 

objetivo criar determinadas estratégias para o aluno obter sucesso na sua 

formação na EF. A área 2 é a Participação e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem que se caracteriza por englobar as tarefas não letivas, onde o 

professor marca presença, demonstrando assim a importância que o professor 

pode ter na escola e do papel na sociedade.  

Por fim a área 3 é o Desenvolvimento Profissional que se caracteriza por 

englobar todas as vivências e atividades do desenvolvimento profissional, de 

acordo com a reflexão, investigação e outras dimensões. 
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Eu enquanto professor estagiário e estudante da FADEUP, devo cumprir 

todas as tarefas estabelecidas, elaborar um projeto de estágio, lecionar as 

turmas que me forem atribuídas pela PC, participar em reuniões estabelecidas 

por qualquer um dos órgãos, a elaboração de um portfólio individual do EP, 

observar aulas da PC e dos restantes estagiários e por fim realizar a defesa do 

Relatório de Estágio.  

3.2 Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

O processo da seleção do estabelecimento de ensino para realizar o EP, 

foi um pouco difícil, porque havia inúmeras escolas para escolha e poucas 

eram do meu agrado.  

Desde cedo “combinei” ajustar as escolhas com um dos colegas de 

faculdade mais próximos, para continuarmos a trabalhar juntos, como tínhamos 

feito até então. É certo que seria complicado ficar com ele na mesma escola, 

mas como combinado entre nós, tudo foi ajustado para esse fim, mas 

obviamente o resultado foi que não conseguimos esse objetivo.   

Os objetivos de seleção sempre foram claros, focando-me no na 

proximidade à minha residência, conhecimento dos estabelecimentos de 

ensino e consegui ser selecionado para a minha segunda escolha, ou seja, 

para a Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas situada na Praça 

Pedro Nunes, no Porto, a escola é a sede do agrupamento, ao qual pertencem 

mais cinco, as escolas básicas de Miragaia, Torrinha, Carlos Alberto, 

Bandeirinha e São Nicolau.  

Em 1906 foi criada a Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

que tinha como designação de Liceu Nacional Central da 2ª Zona Escolar do 

Porto. Desde 1933 este estabelecimento de ensino encontra-se junto da Igreja 

de Cedofeita, sendo inaugurado sob a designação de Liceu D. Manuel II, mas 

entre 1956 e 1958 este antigo liceu foi renovado para criar condições 

adequadas às exigências do atual modelo educativo, passando assim também 

a acolher o Conservatório de Música do Porto. E escola permite uma lotação 

de 1500 alunos devido à sua renovação e estas duas instituições têm alguns 

espaços em comum, tais como: ginásios, espaços sociais e os laboratórios, 

devido a esta remodelação alguns equipamentos, espaços e atividades 
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foram melhoradas para que o desenvolvimento e integração dos alunos seja de 

maior e melhor qualidade.  

Neste momento a escola a nível secundário, oferece os cursos 

de Ciências e Tecnologias, Socioeconómicos e Línguas e Humanidades. De 

realçar que na escola estão inseridos alguns projetos, demonstrando assim 

uma enorme diversidade de atividades extra-aula, tais como, desporto 

escolar, Eco escolas e o PES (Projeto de Educação para a Saúde). 

No que diz respeito ao Pavilhão Polidesportivo da escola, este tem 

excelentes condições para trabalhar, mas na maioria das vezes os professores 

têm apenas 1/3 do espaço, tendo em conta o roulement da escola. O pavilhão 

tem uma bancada, dois balneários femininos, dois balneários masculinos e 

uma arrecadação para guardar o material utilizado neste espaço e na entrada 

existe uma escadaria, uma zona de receção aos alunos e professores, onde se 

encontra um auxiliar.  

Em relação ao campo exterior este é constituído por uma bancada, um 

campo de basquetebol e dois campos de futsal/andebol. Estes espaços estão 

bem delimitados, mas devido ao uso constante dos alunos tanto nos intervalos, 

como nas aulas de Educação Física não existem redes nas balizas, 

prejudicando os alunos e as aulas no tempo gasto “atrás” das bolas.  

Nesta escola, existem mais dois espaços para lecionar as aulas de 

Educação Física, o ginásio pequeno, onde as aulas lecionadas são sobretudo 

relacionadas com as modalidades de ginástica e ténis de mesa e o ginásio 

central, onde podemos lecionar as modalidades de voleibol, badminton, 

lançamento do dardo (vortex) e barreiras e atividades rítmicas.  

Posso afirmar que a nível de espaços e material a escola fornece os 

mínimos para lecionar as aulas de Educação Física, mas tudo era  melhor se 

houvesse mais material não danificado e também mais algum espaço para 

lecionar as aulas, porque como referi anteriormente por vezes os professores 

têm de lecionar as suas aulas em espaços reduzidos e os alunos ficam 

prejudicados.  

Quero realçar que apesar de tudo, a escola tem excelentes condições 

de trabalho, quando comparada com outras, sendo asim, foi uma honra ser 

recebido nesta instituição.  
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             Figura 1-Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

 

 

3.3 O Núcleo de Estágio 

O núcleo de Estágio da Escola Básica e Secundária Rodrigues de 

Freitas era constituído por três elementos, ao qual pertencia eu mais 

o Helder Oliveira e a Sara Ferreira.  

Estes dois colegas não faziam parte do meu grupo da faculdade, porque 

éramos de turmas diferentes, apenas nos conhecíamos das aulas nos 

auditórios da FADEUP e dos corredores da mesma, ou seja, com o passar do 

tempo fomo-nos conhecendo melhor, mas uma coisa é certa a paixão pelo 

desporto estava incrementada nos três, o Helder na modalidade do futebol, a 

Sara no basquetebol e como já referi, eu no andebol.  

Inicialmente fomo-nos conhecendo melhor, mas com o passar do tempo 

fiquei desiludido com a coesão do NE. Por vezes, a troca de ideias era quase 

nula, as conversas eram sobre alguma partilha de trabalho e pouco mais.   

Apesar de tudo, sempre fomos cordiais entre os três, mas obviamente 

como éramos pessoas completamente diferentes, por vezes o desacordo era 

visível e o trabalho em conjunto sofria essas consequências, a PC teve de 

intervir devido ao menor trabalho realizado para a turma partilhada.     

Posso afirmar que o grupo de Estágio tinha pouca entreajuda e não era 

coeso o suficiente para trabalhar de forma conjunta, apesar dessa entreajuda e 

coesão serem importantes num ano trabalhoso, difícil e complicado. Contudo, o 

trabalho foi elaborado na sua totalidade, mas por vezes devido à falta de 

comunicação as datas não foram cumpridas.   

Devido a tudo isto, a TP “sofreu” um pouco, porque muitas vezes o que 

devia ter sido realizado em grupo, era realizado de forma singular, e assim 

sendo, muitas vezes havia alguma discórdia entre alguns elementos.   
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O EP foi um “turbilhão” de ideias, eu tinha a minha, os meus colegas as 

deles e a PC dava as suas ideias e sugestões para que tudo fosse viável, e 

com a sua experiência conseguiu melhorar a comunicação e a relação entre 

todos, assim no final de tudo fomos mais unidos, e cada um aprendeu algo com 

o outro, por isso afirmo que foi um gosto trabalhar com eles, com todos os 

atritos e adversidades, mas tudo valeu pela experiência, sinto-me completo e 

mais “rico” em todos os processos de ensino e aprendizagem.  

Por último quero realçar a peça fulcral do núcleo de Estágio, a PC que 

assumiu o acompanhamento do nosso EP e do trabalho diário de cada um, no 

que diz respeito à prática pedagógica. A PC foi essencial para a nossa 

evolução, enquanto professores de Educação Física, visto que, com a sua 

experiência nos orientou e ajudou com o objetivo de evoluirmos na lecionação 

das aulas, na forma de orientar os alunos e o nosso trabalho.  

Todas as suas orientações e sugestões fez com que, as reflexões 

fossem mais pormenorizadas, com o objetivo de melhorarmos as nossas ideias 

e por fim as aulas foram mais interessantes para os principais intervenientes, 

os alunos.  

No final posso afirmar que fiz um amigo neste EP, porque com o passar 

do tempo fomo-nos complementando um ao outro. Creio que, a partir de certo 

momento percebemos a forma ideal de trabalhar em conjunto, por vezes, não 

forma mais correta, mas era eficaz e tudo era realizado conforme pedido.   

Para PC quero agradecer-lhe tudo que fez por mim, considero-a uma 

“amiga” e foi muito importante neste ano tão complicado, sem ela nada era 

possível. Um obrigado.  

3.4 O Grupo de Educação Física 

Relativamente ao Grupo de Educação Física (GEF) da Escola Básica e 

Secundária Rodrigues de Freitas, este era constituído por 11 professores, onde 

estão incluídos os professores efetivos na escola e os professores contratados 

(QZP).  

O GEF da escola é constituído por professores/as maioritariamente 

experientes, não tendo nenhum professor com idade próxima de qualquer um 

dos estagiários, o que representa o envelhecimento da educação e dos 

docentes do país. Tendo em conta que estou presente na instituição escolar, o 
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“convívio” com certos professores é contínuo, mas com outros é quase nulo, 

algo que me deixa bastante triste, porque sendo eu um professor estagiário, 

gostaria de ter exemplos e conversas com professores mais experientes sobre 

os seus métodos de gestão das suas aulas, alguns “truques” de controlo da 

turma, as suas experiências vividas e até as suas principais dificuldades, entre 

outros aspetos.  

Um ponto positivo deste EP, é que a grande maioria dos professores da 

escola eram dinâmicos e participativos, apesar de algumas controvérsias entre 

o GEF.  

Neste espaço de tempo do EP, consegui aprender e evoluir bastante 

com certos professores, porque como tudo na vida não é um “mar de rosas” 

muitas das vezes estes professores lutavam contra algumas ordens superiores 

que na sua perspetiva não eram as melhores para os alunos, além disso para 

complementar o que referi no início deste parágrafo, muitos destes docentes 

foram de uma humildade tremenda, isto porque, algumas vezes durante estes 

dois períodos, tinham de ajustar o seu espaço de aula em função da 

modalidade que Nós estagiários íamos lecionar naquele dia, demonstrando um 

enorme respeito por nós, visto que eles também já passaram por este 

processo, anteriormente.  

Desde já, quero agradecer a todos estes docentes que fizeram deste 

ano, um ano incrível e desejo a todos as maiores felicidades. Obrigado pelos 

conhecimentos partilhados, todos os ensinamentos e por todas as ajudas.  

3.5 A turma residente  

A escolha da TR foi um processo simples, simplesmente devido ao meu 

compromisso profissional a PC questionou o restantes colegas estagiários se 

exista a opção de escolher as turmas conforme a minha disponibilidade de 

horários, de acordo o meu emprego, situação que os meus colegas aceitaram 

de bom grado surgindo a oportunidade de ser o professor de uma turma do 11º 

ano, do curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias. A única turma 

indisponível era uma outra do 11º ano, porque seria lecionada pela PC, porque 

a mesma era a diretora de turma, e achou por bem lecionar as aulas dessa 

turma. O meu 11º ano era uma turma composta inicialmente por 21 alunos (11 

do sexo feminino e 10 do sexo masculino), sendo que um destes era um aluno 
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com NEE. Sendo assim, o meu objetivo seria realizar a investigação com base 

em alunos com este tipo de necessidades. No início do segundo período, dois 

destes alunos foram transferidos de escola ficando a turma com 19 alunos (10 

do sexo feminino e 9 do sexo masculino).  

Inicialmente quis saber mais sobre a turma e  elaborei uma ficha de 

caracterização da mesma, tendo verificado que a média de idades da turma era 

de 16 anos, sendo que existe um aluno repetente entre os 21 iniciais, aluno 

este que não estava matriculado na disciplina no ano letivo 2019/2020, porque 

já tinha sido aprovado no ano anterior, apenas estava a frequentar as aulas da 

disciplina, pelo gosto que tem pelo mesma e pelo desporto em geral.   

No que diz respeito à turma, posso afirmar que na sua maioria estes 

alunos tinham uma enorme aptidão física, um espírito de entreajuda que dava 

gosto ver, sempre foram participativos, gostavam da disciplina, o empenho era 

uma característica intrínseca da turma, a vontade de trabalhar era imensa, tal 

como o gosto em aprender e evoluir.  

 

“Como conclusão, quero referir a minha satisfação com aqueles alunos 

que têm um pouco mais de dificuldades a nível do voleibol, porque estão a 

superar-se e a evoluir a “olhos vistos”, para mim é mais um motivo de 

satisfação e responsabilidade para as futuras aulas”. 

 

 (Reflexão de aula 21 e 22 - 08/11/2019).  

 

“No que diz respeito à aula, penso que decorreu de forma fluida e todos 

os alunos usufruíram e realizaram os exercícios de forma conseguida, contudo 

não foi possível fazer um elevado número de repetições, devido ao tempo de 

aula. Quero realçar que a turma está bastante motivada nesta modalidade, 

porque todos os alunos estão com vontade de melhorar, aprender elementos 

novos e aperfeiçoar os elementos já abordados até então”. 

 

 (Reflexão de aula 23 - 14/11/2019).  

 

Relativamente aos alunos da turma, como referi anteriormente eram 

interessados e gostavam da disciplina da Educação Física, quero também 
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referir que uma das grandes qualidades destes alunos era a sua união, que 

transportavam para as aulas assim, fazendo com que os alunos com menor 

aptidão física e desempenho motor mais fraco, consigam evoluir de forma 

crescente ao longo das aulas, quer seja nas modalidades coletivas, quer seja 

nas individuais.  

  A nível de saúde não existiam alunos com problemas de maior, existindo 

apenas duas alunas que podiam não realizar algumas aulas de forma pontual, 

devido a operações anteriores aos joelhos.   

Quero desde já agradecer a todos os alunos da turma, foi uma honra 

trabalhar com eles, são exemplares, excelentes jovens, e têm um futuro 

risonho e promissor à espera, sem eles nada era possível. Consegui nestes 

meses evoluir enquanto professor, porque todos os dias eles faziam-me 

preparar novas aulas, novos desafios para que todos crescêssemos, penso 

que os objetivos foram cumpridos, mesmo depois da Pandemia não nos 

permitir estar juntos novamente desejos a todos um futuro grandioso. Obrigado 

a todos, com saudade. 

 

               Figura 2-Aula de Saltos no Minitrampolim 

 

               Figura 3-Aula de Trave Olímpica 

                 

3.6 A turma partilhada 

Numa das primeiras reuniões com a PC o núcleo de Estágio ficou a 

saber que, iria lecionar a uma turma do ensino secundário e a outra do 2º ciclo. 

A turma iria ser partilhada pelos três professores estagiários, que tinham de 
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trabalhar em conjunto de acordo com o planeamento anual que fosse 

elaborado pelos mesmos, tendo em conta as modalidades definidas pela GEF 

e o número de aulas no ano letivo.  

A TP como já referi no parágrafo anterior foi de 2º ciclo, uma do 6º ano 

que era composta por 20 alunos (9 sexo feminino e 11 do sexo masculino), 

sendo que 6 destes alunos têm NEE. Devido ao facto destes 6 alunos 

possuírem NEE, algumas das aulas tornavam-se umas pouco complicadas de 

lecionar, porque alguns tinham dificuldades visuais e não conseguiam 

visualizar uma bola mais pequeno ou então um volante de badminton, outros 

tinham alguma deficiência intelectual e perturbavam as aulas e os restantes 

colegas, e assim muitas das vezes as aulas serviam para dar “lições de moral”, 

devido ao mau comportamento da turma, numa parte inicial do ano.  

A turma devido à sua tenra idade era bastante imatura, e isso implica um 

comportamento negativo em grande parte das aulas, como foi referido 

anteriormente, apesar de tudo, sou da opinião que eles gostam  e usufruem à 

sua maneira das aulas de Educação Física, mas o nível de desempenho motor 

e aptidão física da turma, nalgumas modalidades é baixo, por parte de 

certos alunos que acabam por prejudicar os restantes.  

 Um dos meus desafios na turma passava por conseguir que de uma 

forma geral existisse uma evolução a nível motor da grande maioria dos alunos 

da turma, nesse sentido tinha ideia que se a responsabilidade da turma fosse 

aumentada o comportamento na disciplina seria melhor, e assim todos tinham 

a possibilidade de exercitar durante mais tempo e por conseguinte poderiam 

melhorar em certos aspetos.  

Durante os dois períodos de aulas o desenvolvimento da turma foi 

evoluindo, notando-se mais aprendizagens a nível desportivo e progressos a 

nível motor, algo que me fez sentir orgulhoso, porque no final do ano a turma 

parecia mais integrada do que no início. Creio que, caso houvesse terceiro 

período com aulas presenciais, a evolução da turma seria ainda mais visível, 

mas de uma forma global a turma está preparada para novos desafios e 

conquistas no próximo ano letivo.  

  É com enorme saudade que me despeço destes alunos, crianças que se 

vão tornar certamente em excelentes adultos, querendo eu que um dia, algum 



- 26 - 
 

deles se irá recordar de algo marcante destas aulas, adotando algo que lhes 

ensinei nas aulas. 
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4. Realização da Prática Profissional 
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4.1 ÁREA 1 – Organização e Gestão do ensino e aprendizagem 

A presente área segundo as normas orientadoras do EP destina-se à 

conceção, ao planeamento, à realização e à avaliação do ensino. Esta área 

tem como objetivo que o estudante estagiário (EE) construa determinadas 

estratégias que, por conseguinte, são orientadas por objetivos pedagógicos 

que por sua vez, irão orientar a formação e o processo educação dos alunos 

nas aulas de EF.  

4.1.1 Conceção 

Desde o início da sua formação os professores acumulam determinados 

conhecimentos, de várias áreas. Estes conhecimentos permitem aos 

professores retirarem determinadas conceções, com as quais se identificam e 

estas vão levar às escolhas dos professores, de como ensinar e sobre o que 

vão ensinar.   

Tal como os professores que exercem a profissão, os EE também 

possuem as suas próprias conceções, todas elas adquiridas aquando da sua 

formação. Desde o momento do início do EP os EE pretendem utilizar essas 

conceções, tendo em conta as suas aprendizagens anteriores e, além disso, os 

alunos das suas turmas são uma “peça fulcral” para desenvolver essas 

conceções. Muitas vezes essas conceções estão corretas, mas devem ser 

melhoradas, moldadas e aprimoradas pelo PC, de forma a que todo o processo 

ensino-aprendizagem, seja positivo para os alunos. Para consolidar este 

parágrafo refiro que, segundo Graça (2001), as conceções que os professores 

possuem acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem 

trabalham refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as suas práticas 

de ensino.  

Nos dias que antecederam o início do ano letivo 2019/2020, o NE esteve 

presente em algumas reuniões com a PC de forma a perceber toda a 

envolvência do EP e da escola. Pessoalmente não consegui estar presente em 

todas, devido à minha situação profissional, assunto este que dei a conhecer à 

PC no dia em que lhe foi apresentado o NE, numa reunião no auditório da 

FADEUP. Apenas estive presente nas reuniões de maior importância, uma 

delas realizou-se no auditório do conservatório do Porto, situado nas 

instalações da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas. Nesta 
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reunião estavam presentes todos os docentes da escola, tal como toda a 

direção da mesma. Creio que, a reunião foi de enorme importância para mim, 

porque desde esse momento entendi a dinâmica da escola, a sua evolução 

enquanto estabelecimento de ensino e todo o contexto escolar.  

Desde cedo que a PC demonstrou interesse que o NE conhecesse o 

pessoal docente e não docente, o material disponível, os espaços de aula, o 

bar, a papelaria e todos os espaços relevantes da escola. Na primeira reunião 

de NE a PC fez a apresentação dos conteúdos, das regras que deveríamos 

cumprir, a apresentação dos alunos de cada turma, a análise dos documentos 

da faculdade e dos manuais escolares da disciplina de EF, os critérios de 

avaliação e por fim os documentos que tinha de ser elaborados.  

 

“ A primeira reunião na Escola Rodrigues de Freitas foi realizada no dia 

4 de setembro de 2019, nesse dia (PC) disponibilizou alguns dos documentos 

que nos vão servir de apoio para o ano letivo 2019/2020. A reunião serviu 

também para delinear alguns aspetos tais como: as turmas que nos poderemos 

lecionar, as regras às quais os alunos têm de obedecer nas aulas de Educação 

Física, os respetivos critérios de avaliação (não estando estes 100% definidos), 

por fim também foram abordados alguns aspetos a ter em conta ao lecionar as 

aulas, como os dados para o livro de ponto online, as fichas biográficas dos 

alunos e a bateria de testes Fitescolas”.  

 

(Reflexão das 2 primeiras semanas de estágio - 17/09/2019). 

  

De realçar que estive presente na reunião de Conselho de turma do 11º 

ano, turma à qual vou lecionar este ano letivo. Nesta reunião fique a saber 

alguns dos problemas da turma, e também pormenores de alguns alunos que 

tinha de estar atento ao longo do ano.  

A partir do momento da primeira reunião do NE, todos começaram a 

preparar o ano letivo que se avizinhava, tendo por base o PNEF. Os 

documentos analisados foram os Programas Nacionais de Educação Física do 

6º ano, 11º ano e 12º ano, turmas às quais íamos lecionar, mas apesar de tudo 

ser alinhado e decidido de acordo com o documento referido, as realidades das 

escolas não são todas iguais, por isso os ajustes foram realizados de forma a 
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trabalhar de acordo com a realidade, do contexto escolar, roulement da escola 

e as características dos alunos da Escola Básica e Secundária Rodrigues de 

Freitas.  

Por fim, pretendo referir que este ponto tem por base a interpretação e 

análise dos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), do plano anual 

de atividades, do roulement do estabelecimento de ensino e o projeto 

educativo, para que os professores sejam capazes de responder às 

necessidades da turma de acordo com a conceção definida.   

4.1.1.1 O papel do professor de Educação Física 

Atualmente a profissão de professor de EF é um pouco subvalorizada no 

seio da educação, apesar da sua importância para as crianças e jovens de hoje 

em dia.  

O professor de EF tem como principal tarefa, educar e participar de 

forma contínua na formação do aluno, a nível cognitivo, motor e afetivo, porque 

o importante é o desenvolvimento do aluno a nível intelectual, moral e social e 

não só a passagem da teoria à prática, ou seja, não é só importante a 

passagem de conhecimentos.   

O professor de EF deve ser determinante na aprendizagem dos alunos, para tal 

deve gostar de desporto, ser comunicativo, persistente, trabalhador e 

empenhado no desempenho desta profissão. Ser professor de EF não é 

sinónimo de ser atleta e ter praticado imensas modalidades desportivas, sendo 

isto relevante e importante não é mais necessário do que conhecer as 

habilidades motoras de cada modalidade lecionada, para ser capaz ensinar a 

prática de cada uma delas. “O papel do professor é bastante aproximado ao 

papel do treinador, porque ele seleciona e organiza os conteúdos, a 

metodologia e a avaliação.  

Além de tudo o que referi no parágrafo anterior, o ato de ensinar também 

é fulcral para a aprendizagem dos alunos, porque além da questão física os 

fatores socioculturais e psicológicos são a base da EF. Os profissionais da EF 

têm como funções as de planear, orientar, refletir e acompanhar a prática dos 

alunos, de modo a que estes consigam atingir uma evolução significativa, ao 

longo do ano letivo.  
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Um dos temas mais subvalorizados na educação é a inclusão dos 

alunos com NEE, e a EF não “foge à regra”, assim sendo, é de enorme 

importância que todos os antigos e novos profissionais da área do desporto 

tenham interesse pelo tema da inclusão, porque cada aluno é diferente e não é 

inferior aquele que nasceu com determinadas dificuldades, sejam elas físicas, 

motoras ou psicológicas. Neste momento penso que, a grande questão dos 

professores de EF em relação a este tema é perceber qual o seu papel para 

estes alunos, de forma a conseguirem que estes ultrapassem as suas 

dificuldades, por isso sou da opinião que os professores deveriam ter 

oportunidades de formação nesta área da inclusão, para que assim a grande 

maioria dos alunos consiga ser correspondido.  

Um tema que é bastante abordado na comunicação social e por quem 

não está por dentro do que é a EF, é o da síndrome do combate à obesidade 

nas aulas de EF. As aulas de EF podem ajudar os alunos a serem mais ativos, 

a praticar mais exercício físico, mas se este trabalho não tiver um complemento 

fora das aulas, ou seja, nas habitações dos alunos ou nas suas equipas 

desportivas, tudo que foi realizado na aula não vai passar de um momento 

isolado, sem progressão alguma. Para mim “vender” a EF, como um combate à 

obesidade é um erro. Nós professores não vamos conseguir alterar fisicamente 

um aluno que é obeso, por isso se diz que é perigoso, pensar em EF como 

saúde, porque a nossa disciplina é bem mais do que saúde.  

Posso concluir que o papel do professor de EF é o ensinar e aperfeiçoar 

o desenvolvimento dos alunos, com o objetivo de serem mais sociáveis, mais 

capazes de praticar exercício físico e por fim que a sua qualidade de vida 

seja melhorada.  

4.1.1.2 O ser humano e a educação 

A educação está incutida no processo de desenvolvimento do indivíduo, 

ou seja, pertence ao ser humano. Tal como outros seres vivos, o Homem tem 

diversas características específicas da sua espécie, como a comunicação pela 

linguagem, os seus comportamentos e valores que são transmitidos pelo 

passar das várias gerações. A educação é bastante relevante e tem início 

desde cedo, porque a partir de certa idade as crianças devem possuir 
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conhecimentos culturais, morais e intelectuais.  Para Freire (1999, p. 43), “Não 

há educação fora das sociedades humanas, e não há homem no vazio”.  

Uma questão bastante pertinente é sabermos qual é o papel da 

educação escolar na sociedade. De certo modo, o ser humano é um ser social 

e histórico, por isso a formação dos indivíduos pretende um processo educativo 

que se aproprie a uma experiência sócio histórica na relação com outros 

indivíduos, mas educar uma criança, um jovem, um adolescente ou um adulto 

não é só “formá-los” para a sociedade em que vivemos, mas sim para que seja 

possível mudar ou alterar algo que não é do agrado de todos, ou seja, algo que 

não se encontra de acordo na maioria da sociedade.  

Apesar da escola ser um elo de ligação entre o aprender e o educar, a 

educação não depende só da ação do meio escolar, depende de tudo um 

pouco, como da sociedade atual, o seio familiar e as convicções da pessoa, 

religião, clubes e comunidades que vivemos, ou seja, a formação individual 

requer um processo educativo ao longo dos anos e nestes anos a relação 

consigo próprio e com os outros, irá sofrer algumas alterações, dependendo 

das convicções e crenças de cada um. 

A educação não é só o ato de educar, mas sim instruir, ensinar e 

desenvolver capacidades para a integração na sociedade, tudo isto irá permitir 

que a pessoa tenha um certo desenvolvimento motor e psíquico, tornando o 

seu processo de humanização mais desenvolvido.  

Para tal acontecer a “oferta” da educação deve ser realizada da melhor 

forma possível, ou seja, com qualidade, afetividade, organização, empenho e 

respeito, visto que, o processo de educação é importante na construção de 

uma sociedade justa. Piaget (1998, p. 33), “A educação é, por conseguinte, não 

apenas uma formação, mas uma condição formadora necessária ao próprio 

desenvolvimento natural”.  

Como forma de conclusão destes parágrafos, pretende-se que um 

professor não seja alguém que “despeje” matéria, ou seja, ensinar e educar 

não é apenas transmitir conhecimento aos alunos, mas sim tentar que estes 

consigam refletir sobre o que lhes foi transmitido. Se isto se desenrolar da 

forma correta, o professor irá criar empatia, autonomia e interesse aos alunos, 

assim estes irão receber os seus conhecimentos de forma mais simples e com 

uma maior absorção dos mesmos. 
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4.1.1.3 Programas de Educação Física 

Os PNEF apresentam alguma flexibilidade, visto que, apresentam um 

currículo específico de modalidades obrigatórias, mas existem outras 

modalidades alternativas que podem ser lecionadas, pois por vezes os 

estabelecimentos de ensino não possuem recursos materiais, espaciais, 

humanos e temporais para que certas modalidades sejam lecionadas.    

Apesar de existirem PNEF específicos para cada ciclo de ensino, a 

perspetiva da qualidade de vida, saúde e bem-estar está presente em todos 

eles. Assim sendo, os programas de EF pretendem melhorar a aptidão física, 

promover a aprendizagem de conhecimentos, assegurar a aprendizagem de 

um conjunto de matérias das diferentes atividades físicas, promover a 

formação de hábitos e atitudes relativos à interpretação e participação nas 

estruturas sociais, de forma a valorizar a responsabilidade pessoal, a 

cooperação, a solidariedade, a ética desportiva, a higiene e a consciência 

cívica.  

Em todos os ciclos de ensino as progressões estão presentes, com o 

intuito que as situações de aprendizagem relativas aos conteúdos, sejam 

ensinadas e aprendidas de forma progressiva, ou seja, começar a ensinar os 

alunos do mais simples para o mais complexo e do mais fácil para o mais 

difícil, assim o processo ensino-aprendizagem tem mais qualidade e os alunos 

têm a possibilidade de assimilar o conhecimento de uma forma mais eficaz.   

Tal com referi no parágrafo anterior a introdução dos conteúdos deve ser 

realizada de um modo progressivo, de modo a que o aluno consiga assimilar e 

depois devemos introduzir novos conteúdos. Com isto pretende-se que os 

professores não introduzam novos conteúdos nas 2 próximas aulas, caso os 

alunos não sejam capazes de realizar o que foi pedido nas aulas anteriores.  

Portanto a flexibilidade dos professores relativamente aos PNEF é que 

se os alunos não sabem a base e a escola não tem recursos fundamentais 

para as aulas de EF não interessa avançar, porque os alunos não vão 

conseguir realizar nem aprender o que se pretende, seja por A ou B.   

4.1.2 Planeamento 

Ribeiro (1990, p. 79), refere que “questões de ordem científico-técnico 

sobre o planeamento e a implementação das componentes curriculares são, 
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também, consideradas na seleção de uma ou outra «estrutura» do currículo: 

objetivos conteúdos, experiências de aprendizagem, estratégias e meios de 

ensino, avaliação e fatores de organização escolar admitem diversas 

modalidades de estruturação, dando origem a diferentes modelos 

curriculares.”  

Atualmente o planeamento encontra-se dividido pelo plano anual, tal 

como o nome diz é um planeamento anual das atividades de acordo com a 

matéria a lecionar, as unidades didáticas que são planeamentos mais 

periódicos e o plano de aula, como o nome indica é o planeamento dos 

conteúdos a abordar numa certa e determinada aula.  

Todos estes processos de certo modo têm como objetivos, a 

organização do processo de ensino de forma a analisar os conteúdos, a dividir 

a modalidade em cada uma das suas componentes, quer técnicas, quer táticas, 

tomar decisões acerca dos conteúdos a abordar de acordo com a turma, a 

definir as formas de avaliação e criar progressões pedagógicas para atingir o 

que se pretende de cada aula e modalidade.  

Posso afirmar que todos estes processos de planificação me ajudaram a 

organizar as minhas aulas e foram um importante auxílio durante o ano letivo.  

4.1.2.1 Planear e as suas dificuldades 

No início do EP, tal como em todos os anteriores era necessário planear 

todo o ano letivo. Como novos EE e novos professores da Escola Básica e 

Secundária Rodrigues de Freitas não sabíamos a forma correta e os métodos 

de planeamento das atividades.   

Inicialmente a PC abordou este assunto do planeamento das atividades 

da forma mais correta, explicando ao NE que só seria possível planear tudo de 

forma organizada aquando da disponibilização do roulement, algo que como é 

apanágio deste estabelecimento de ensino demora algumas semanas ou 

meses a estar concluído, assim sendo todas as aulas são planeadas de acordo 

com as modalidades que vamos lecionar, mas podemos nos deparar com uma 

mudança à última da hora.  

 

“No dia 3 de outubro de 2019 lecionei uma aula de 50 minutos no campo 

exterior. O conteúdo abordado foi o atletismo (resistência), visto que neste 
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momento lecionar aulas no exterior se torna mais fácil devido à inexistência de 

roulement e os professores têm de se ajustar a esse “obstáculo”.  

 

(Reflexão da aula 17 - 03/10/2019).  

 

Tal como se pode verificar no parágrafo anterior, o ano letivo teve início 

a 16 de setembro de 2019 e passadas duas semanas, a 3 de outubro de 2019 

o roulement não estava disponível para os professores, algo que se tornou um 

pouco incómodo para todos, principalmente para os EE, visto que, muitas das 

vezes a PC teve de “pedinchar” um espaço que estava ocupado por outro 

docente, para nós aproveitarmos ao máximo as aulas e o EP. Obviamente que 

a PC e a grande maioria dos professores queriam o melhor para nós, mas 

certos professores não abdicavam dos seus espaços e tínhamos de alterar o 

que estava planeado.  

De certo modo penso que tudo isto foi uma grande aprendizagem para 

todos, o EP tem uma diversidade de obstáculos e metas a atingir, como é óbvio 

estas metas só são alcançáveis quando se ultrapassam os obstáculos, por 

esse motivo sinto-me mais experiente e capaz de lidar com as adversidades do 

dia a dia enquanto aluno, professor e pessoa.  

4.1.2.2 Planeamento anual 

Toda a planificação tem como ponto de partida o planeamento anual, por 

conseguinte, todas as aulas são definidas tendo por base esta parte da 

planificação. Segundo Bento (2003, p.7), “todo o projeto de planeamento deve 

encontrar o seu ponto de partida na conceção e conteúdos dos programas ou 

normas programáticas de ensino”.  

Assim sendo, no início do ano letivo 2019/2020 o NE reuniu-se para 

realizar o plano anual como forma de definir as modalidades que se iriam 

lecionar, em cada turma dos EE. Anteriormente abordei este assunto, 

demonstrando a importância do planeamento anual de forma a estruturar todo 

o ano e ajustar o mesmo às modalidades a serem lecionadas.  

Como tive uma TR e uma TP, tive de elaborar dois planeamentos anuais 

um individualmente para a TR e outro em conjunto com NE para a TP. Este 

planeamento foi realizado de acordo com o PNEF, as modalidades obrigatórias 
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para o 11º ano e 6º ano e as modalidades alternativas para os respetivos anos 

de escolaridade.  

Uma curiosidade deste planeamento foi o facto de que no 2º período, a 

modalidade de andebol foi lecionada na minha TR e na TP. Isto acontecer foi 

algo bastante importante para mim que serviu de aprendizagem futura, porque 

apesar da modalidade ser a mesma, a forma de planear, lecionar e refletir da 

aula é completamente diferente, visto que, os níveis de aprendizagem dos 

alunos são muito discrepantes, tornando o planeamento das aulas bastante 

diferente.  

4.1.2.2.1 Planeamento Anual da Turma Residente 

A estruturação das modalidades a serem lecionadas ao longo do ano 

letivo na TR, foram conhecidas numa reunião na presença do NE. Sendo assim 

a estrutura do planeamento anual do 11º ano foi a seguinte, no que diz respeito 

ao 1º período, teve início com a avaliação aos Testes Fitescolas, as 

modalidades lecionadas foram o atletismo (resistência e vortex), voleibol e 

ginástica de aparelhos (saltos minitrampolim e trave olímpica), no 2º período já 

não existiram os Testes Fitescolas, mas por sua vez houve uma continuação 

da modalidade de ginástica de aparelhos, além disso surgiram as modalidades 

de andebol, badminton (modalidade alternativa) e atletismo (velocidade e 

barreiras), por fim no 3º e último período continuou a ginástica de aparelhos, 

reapareceram os Teste Fitescolas e surgiram as modalidades de basquetebol e 

atividades rítmicas expressivas.  

Nesta reunião também se abordou a duração das aulas, com um bloco 

de 100´ e outro de 50´, além disso, tudo ficou definido no que diz respeito aos 

espaços para lecionar cada modalidade e as características da turma. O 

passado da turma e o seu contacto com as modalidades foi importante para 

elaborar as grelhas da avaliação diagnóstica (AD), realizadas na primeira aula 

de cada modalidade introduzida e também para ter em conta o número de aula 

que necessitaria para realizar a avaliação sumativa (AS), numa perspetiva 

futura.  

No que diz respeito à opção de cada modalidade alternativa, a PC 

colocou algumas hipóteses tendo eu optado no badminton para a minha turma, 

além disso, a PC fez questão de lecionar lançamento do dardo (vortex), 
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disciplina do atletismo que poucos ou nenhuns professores do GEF lecionam. 

Abordando neste momento todas as escolhas, penso que foram as acertadas, 

o badminton, porque a turma já tinha tido contacto com a modalidade, assim 

consegui consolidar os conteúdos e o vortex foi importante para os alunos 

perceberem que no atletismo existem diferentes disciplinas, que podem ser 

lecionadas de uma forma diferente, a nível escolar.  

Algo que me satisfez bastante foi o facto de ter existido uma continuação 

e progressão em certas modalidades, como o atletismo e a ginástica, tornando 

as unidades didáticas (UD´S) mais ricas e complexas.   

Na minha opinião este “pré-lançamento” do ano letivo, com a elaboração 

do planeamento anual é importante para os alunos conseguirem usufruir de um 

ensino mais organizado, de acordo com o espaço que cada modalidade deve 

ocupar no estabelecimento de ensino.  

Sendo algo elaborado de forma prévia e os alunos possuírem diferentes 

níveis de desenvolvimento e prática desportiva, por vezes notou-se que o 

número de aulas tinha de ser superior ao planeado. A minha desilusão foi 

enorme, porque na elaboração de algumas UD´S, estas não pudessem passar 

das 4/5 aulas, ou seja, não havia uma prática regular da modalidade, além 

disso, não foi possível consolidar as mesmas, lembrando os casos do vortex, 

da velocidade, das barreiras e das atividades rítmicas expressivas, estas 

últimas apesar de não terem sido lecionadas, devido à Pandemia da Covid-19, 

tinha poucas aulas para a sua consolidação, os alunos apenas seriam capazes  

de elaborar coreografias simples e não tão complexas como se avizinha para 

alunos do 11º ano.   

Além do que abordei até ao momento, algo que a minha turma e eu 

sofremos ao longo ano letivo foi com o facto de as condições climatéricas 

serem pouco favoráveis, principalmente na modalidade exterior, como a do 

atletismo e na modalidade de andebol, pelo facto da turma ser constituída por 

bastantes alunos, sempre foi complicado lecionar esta modalidade em 1/3 de 

pavilhão, ou seja, em quase todas as aulas tinha de redefinir exercícios 

e grupos de trabalho.  

 

“O conteúdo abordado foi o voleibol, apesar desta aula ter sido planeada 

para a avaliação sumativa de atletismo (resistência), mas tal não se 
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concretizou devido às más condições climatéricas que se faziam sentir, no 

momento da mesma”. 

 

 (Reflexão da aula 13 – 17/10/2019).  

 

“Em relação aos exercícios planeados, mais uma vez tiveram de ser 

ajustados, devido ao facto de as condições climatéricas não serem as ideais 

para a prática da modalidade no exterior. Penso que os exercícios foram os 

adequados para esta aula, e as adaptações foram bem-sucedidas, tendo os 

alunos exercitado todas as componentes de forma regular e contínua”.  

 

(Reflexão das aulas 45 e 46 – 24/01/2020).  

 

Com todos estes percalços os grandes prejudicados são os alunos, 

porque perdem uma aula sobre uma modalidade, que por sua vez, não será 

reposta. Devido às condições adversas às aulas e ao pouco tempo letivo das 

aulas de EF os alunos e os próprios professores ficam impotentes para 

conseguir consolidar certos conteúdos das respetivas modalidades.  

 

“Tal como referi na reflexão anterior, é necessário mais tempo de aula 

para lecionar a modalidade de andebol (na realidade numa aula de 50 minutos, 

o tempo de atividade dos alunos é cerca de 25 a 30 minutos). Devido ao tempo 

escasso de aula, não posso abordar os conteúdos de forma mais 

pormenorizada, algo que é necessário numa modalidade tão complexa como 

esta”.  

(Reflexão da aula 41 – 16/01/2020).  

 

“Como já referi anteriormente, em outras reflexões as aulas de 50 

minutos são pouco proveitosas, porque o tempo útil das mesmas são cerca de 

25 minutos. Isto deve-se a pormenores externos às aulas (espaço ocupado por 

outros professores que excedem o seu tempo de aula, ou por exemplo, a 

demora na entrada nos balneários por parte dos alunos, devido à ocupação 

dos mesmos por outras turmas), tendo isto em conta, as aulas de 50 minutos 

têm um tempo útil escasso”. 
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 (Reflexão da aula 47 – 30/01/2020).  

 

Neste sentido tal como refere Bento (2003), as indicações programáticas 

do plano anual podem e devem ser modificadas, reformuladas e concretizadas 

de acordo com as condições em que o ensino vai decorrer. Assim sendo, o 

planeamento anual da turma sofreu algumas alterações, devido a tudo que 

expliquei e exemplifiquei nos parágrafos anteriores.  

Por fim, após todos os documentos estarem elaborados realizei o 

Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC), que disponibilizou algumas 

informações e detalhes mais específicos, como a caracterização da turma, 

todos os recursos materiais disponíveis na escola para a disciplina de EF, os 

objetivos de cada modalidade nos seguintes níveis, as habilidades motoras, a 

condição física, os conceitos psicossociais e a cultura desportiva, por último a 

definição dos objetivos da disciplina de EF. 

4.1.2.2.2 Planeamento Anual da Turma Partilhada 

Tal como se sucedeu na TR, as modalidades que seriam abordadas no 

ano letivo 2019/2020 na TP foram divulgadas pela PC na reunião do NE. Assim 

sendo a estruturação do planeamento anual do 6º ano ficou definida da 

seguinte forma, em relação ao 1º período, este iniciou-se tal e qual o do 11º 

ano, com a avaliação aos Testes Fitescolas, as modalidades lecionadas foram 

o atletismo (resistência), basquetebol, ginástica de solo, além disso foi 

lecionada a modalidade alternativa de badminton, no 2º período já não 

existiram os Testes Fitescolas, mas por sua vez houve uma continuação da 

modalidade de ginástica de solo, e surgiram as modalidades de andebol, 

ginástica de aparelhos, atividades rítmicas expressivas e atletismo 

(velocidade), por fim no 3º e último período iria surgir a modalidade de voleibol 

(MED), o atletismo deveria ter a sua continuação com a disciplina de 

lançamento do peso, e tal como na TR seriam avaliados os Testes Fitescolas.  

Tal como aconteceu na TR, a duração das aulas, as características da 

turma e os espaços para lecionar, foram abordados numa reunião entre a PC e 

o NE.   

O ponto fulcral para o conhecimento desta turma, foi o facto da PC ter 

contacto com a turma no ano letivo anterior, tal como se sucedeu com a TR, 
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motivo pelo qual, todos os EE perceberam a situação da turma, ou seja, os 

seus pontos negativos, pontos positivos, cada aluno de uma forma mais 

individualizada, tudo isto facilitou o primeiro contacto e o desenrolar das aulas.  

Quero realçar que, o planeamento anual da turma foi elaborado de forma 

a que existisse uma equidade de aulas e modalidades lecionadas por cada EE, 

sendo assim, entre os 3 definimos as modalidades que iriamos lecionar, de 

uma forma justa e equilibrada e com o aval da PC. Assim sendo, cada EE ficou 

responsável por lecionar x aulas e x modalidades, mas todas teriam de ser 

lecionadas por 2 EE ao mesmo tempo, por isso cada grupo ficou responsável 

por organizar e elaborar as UD´S e grelhas de AD e AS, de acordo com as 

tarefas definidas.  

Em relação às modalidades alternativas, a PC colocou várias hipóteses, 

tal como na TR e o NE optou por escolher as modalidades de badminton e 

atividades rítmicas expressivas. Algo que a TP “ganhou” com este NE, foi o 

facto que nas modalidades de andebol e basquetebol, dois dos EE 

eram praticantes de longa data das mesmas, tornando essas modalidades num 

foco para cada um deles, assim os alunos tiveram uma aprendizagem mais 

focada em pormenores, algo que não é visível em todas a modalidades, visto 

que nem todos os professores têm experiência da prática.  

Presentemente penso que, as modalidades lecionadas foram as ideais 

para o nível da turma. Com o passar do tempo e das aulas, a evolução foi 

notória a “olhos vistos”, ou seja, o processo de aprendizagem foi positivo e a 

relação professor-aluno e aluno-professor foi bastante coesa.  

Tal como sucedeu na TR, algumas das UD´S tinham pouco tempo útil ou 

poucas aulas, não permitindo a evolução necessária para alunos do 6º ano, 

porque como é óbvio um aluno não sabe jogar badminton, ou outra modalidade 

qualquer em 4/5 aulas, esteja ele a frequentar o 6º ano ou o 11º ano, mas 

nestas 4/5 aulas consegue ter a perceção do jogo e das suas regras.  

Posso concluir que, foi ótimo lecionar a esta turma e observar a sua 

evolução ao longo dos 2 períodos de aulas presenciais.  

4.1.2.3 Unidades didáticas 

Finalizado o planeamento anual, segue-se a elaboração das UD´S das 

modalidades definidas. A unidade didática distingue-se como o nível de 
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planeamento que garante uma sequência lógica-específica e metodológica do 

conteúdo específico, organizando as atividades tanto dos alunos como dos 

professores, contribuindo assim para o desenvolvimento dos alunos (Bento, 

2003).  

Todas as UD´S devem ser elaboradas tendo em conta vários 

pressupostos, tais como o nível da turma, as suas habilidades motoras, os 

conceitos psicossociais e cultura desportiva da turma, tal como refere  Bento 

(2003), o planeamento da unidade didática não deve dirigir-se apenas para a 

matéria, mas integrar o desenvolvimento da personalidade (habilidades, 

capacidades, conhecimentos, atitudes) dos alunos, explicitando as funções 

principais assumidas naquele sentido por cada aula.  

Tal como abordei noutros capítulos do meu Relatório de Estágio, as 

UD´S foram por vezes muito curtas, algumas com 5 aulas. Posso dar os 

exemplos das modalidades de badminton em ambas as turmas e de atletismo 

nas disciplinas de velocidade, barreiras e lançamento do dardo (vortex) na TR, 

todas estas modalidades tiveram poucos blocos de aula, além disso e para 

piorar a situação a modalidade de atletismo é bastante complexa e 

pormenorizada, assim o número e tempo de aulas foram insuficientes para 

corrigir certas componentes técnicas, essenciais na modalidade.  

Na minha opinião deviam ser lecionadas menos UD´S em cada período 

e ano letivo, porque é impensável para os alunos conseguirem ter um nível de 

excelência em certas modalidades, devido ao elevado número de aspetos que 

se têm de focar. Continuando com o exemplo do atletismo, seria melhor para 

professores e alunos que fossem lecionadas 10 aulas da disciplina de 

lançamento do dardo (vortex), em vez de 5 aulas desta e mais 5 aulas das 

disciplinas de barreiras e velocidade, assim seria possível pormenorizar e 

ensinar mais conteúdos de cada modalidade. Os alunos necessitam de repetir 

os movimentos específicos de cada modalidade um elevado número de vezes, 

até atingirem o pretendido, por isso creio que, uma das opções para tal 

acontecer seria alterar certos aspetos do PNEF, assim todos iam ganhar, os 

alunos, os professores e a EF.  

Em relação aos modelos de ensino experienciados nas minhas turmas 

foram o MID e MICJ, apesar de estar planeado a utilização do MED na TP no 
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3º período na modalidade de voleibol, acabando por não se realizar devido 

à Pandemia da Covid-19.  

Focando-me nos últimos dois períodos do parágrafo anterior, fiquei um 

pouco desiludido por não experienciar o MED com os alunos do 6º ano. Tal 

como referi este modelo iria ser lecionado no 3º período, mas os alunos e o NE 

já estavam a trabalhar no mesmo desde o início do 2º período, com a formação 

das equipas, definição das cores das equipas, da criação das mascotes, dos 

nomes das equipas e da estampagem do logótipo nas respetivas camisolas, 

mas todo este trabalho foi por “água abaixo”. Espero vivamente que no próximo 

ano letivo, caso a PC continue com EE na sua supervisão que dê a 

oportunidade a estes alunos de experienciarem este modelo, visto que, tiveram 

o trabalho e não tiraram o proveito do mesmo, por conseguinte, quando tiverem 

oportunidade de experienciar as aulas, de acordo com este modelo de ensino 

os alunos vão ser ainda mais unidos e competitivos entre si, sendo estes 

pontos positivos para todos, alunos e professores.  

Todas as UD´S foram realizadas de acordo com o MEC de Vickers. 

Segundo este, para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem é 

fulcral que o professor planeie toda a sua atuação junto dos alunos, 

considerando todos os domínios de desenvolvimento do aluno (Vickers, 1990).  

Com a utilização do MEC na construção das UD´S, organizei as 

atividades dos alunos de uma forma lógica e metodológica, o que influenciou 

de forma positiva o processo ensino-aprendizagem. Este documento é bastante 

importante na planificação das aulas, porque a partir dele conseguimos 

organizar de forma lógica as mesmas e além disso, de certa forma é possível 

desenvolver os objetivos e as aprendizagens que os alunos necessitam.   

O MEC permite que o professor se consiga situar no tempo e perceber o 

seu ponto de situação e o da turma. Este documento é organizado em oito 

módulos, e estão compreendidos em 3 fases, a análise que compreende os 3 

primeiros módulos, a decisão que engloba os módulos 4, 5, 6 e 7 e a aplicação 

onde se insere o módulo 8. Cada módulo tem uma função específica de acordo 

com o que foi definido por Vickers, assim o módulo (1) é a caracterização da 

modalidade, o (2) a análise do movimento, o (3) a análise dos alunos, o (4) a 

extensão e sequência dos conteúdos, o (5) a definição dos objetivos, o (6) a 
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configuração da avaliação, 0 (7) as progressões de ensino e o (8) a aplicação 

da prática desportiva.  

A pedido da PC todos os EE tiveram de elaborar um MEC da turma, um 

de forma individual da TR e outro em conjunto da TP. Esta elaboração foi 

importante, porque serviu para refletir sobre a sua utilização, tornando-se mais 

fácil a sua organização e aplicação, além disso, no primeiro ano do EP tivemos 

a oportunidade de ficar bem esclarecidos sobre a sua aplicação, devido às 

unidades curriculares (UC) das didáticas específicas, onde os seus docentes 

tinham como base a elaboração de uma UD.  

Inicialmente não foi fácil a elaboração da UD, porque não tinha a noção 

da forma como elaborar uma UD para 12, 13 ou 14 aulas. Além disso, as 

componentes técnicas e tática de cada modalidade devem ser intercaladas de 

forma correta e organizada, mas devido à falta de experiência não me foi 

possível realizar o documento de forma correta, sem a ajuda da PC.  

Depois de algumas conversas com a PC, esta deu algumas sugestões 

de como fazer uma UD para um determinado conjunto de aulas e de tempo das 

mesmas, de acordo com a turma e a modalidade abordada. Para mim foi 

bastante importante a abordagem da PC, porque apesar de existir uma grande 

heterogeneidade na TR, isso não acontecia na TP, assim tudo se tornou mais 

simples, com a elaboração das UD´S. 

Algo que a PC realçou bastante foi o facto das UD´S serem realizadas 

após a AD, isso foi um ponto fulcral na construção das mesmas, porque assim 

já tinha em conta o nível da turma, já conhecia os alunos e os seus pontos 

positivos e negativos.   

Inicialmente a construção das UD´S foi um pouco difícil de compreender, 

devido a toda sua complexidade e pormenores que delas advêm, mas com o 

passar do ano letivo penso que evolui na elaboração das mesmas, assim neste 

momento sou capaz de construir uma UD mais objetiva, direcionada para a 

turma à qual estou a lecionar, ou seja para o nível dos alunos.   

Atualmente sinto que a construção das UD´S foi um dos aspetos que 

mais evolui, no que diz respeito a elaboração de conteúdos. Com o EP percebi 

que não é necessário ensinar muitos conteúdos de uma vez só, mas sim 

ensiná-los bem.  
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4.1.2.4 Plano de aula 

Tal como referi no início do capítulo o planeamento tem três níveis, o 

Planeamento anual e as UD´S que são elaboradas anteriormente e o plano de 

aula (PA) que é terceiro e último.  

O PA tem como objetivo principal orientar o professor na sua aula, ou 

seja, ajudá-lo a seguir a mesma da forma como foi planeada, pode-se afirmar 

que o PA faz a “ponte” entre a planificação e a realização da aula, tal como diz 

Rink (1985), o PA é um guia para o ensino de uma sessão em particular, 

referenciando os objetivos da unidade.  

O PA deve ser realizado de forma simples, com o objetivo de facilitar a 

compreensão e consulta, tanto do EE, como da PC no decorrer das aulas. No 

que diz respeito ao EP, a PC optou por fornecer ao NE alguns modelos de PA 

dos anos anteriores, para termos a noção de como seria a sua elaboração do 

mesmo.  

Depois de analisar os PA disponibilizados pela PC o NE decidiu-se por 

um modelo que abrangesse o mais possível tudo o que a PC pretendia. De 

certo modo este modelo era de simples preenchimento e estava de acordo com 

as nossas necessidades, assim ficou definido que o PA teria três grandes 

partes, a inicial, a fundamental e a final, sendo que todas estas têm subpartes 

que, os objetivos comportamentais, as situações de aprendizagem/conteúdos, 

as componentes críticas, por fim o tempo de cada exercício, além disso o PA 

tinha um cabeçalho e o NE optou por colocar uma coluna para observações no 

final do PA.  

Tal como referi no parágrafo anterior, cada PA também era constituído 

por um cabeçalho, onde referia o número, a data, hora e a duração da 

respetiva aula, o nome do professor, a turma à qual estava a lecionar, o 

espaço/local onde se iria realizar a aula, o número de alunos, a UD (andebol, 

voleibol, atletismo...), o número da sessão de cada modalidade, a função 

didática (AD, introdução, exercitação, consolidação, AS), por fim o material que 

iria ser utilizada naquela aula.   

A seguir a estas informações o PA fazia referência aos objetivos de cada 

aula, com as habilidades motoras, condição física e fisiologia, cultura 

desportiva e os conceitos psicossociais. Na minha opinião todos estes detalhes 

são importantes num PA, porque facilita a perceber o contexto de cada aula.  
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Cada subparte do PA tinha diferentes objetivos, no que diz respeito aos 

objetivos comportamentais estes pretendiam referir qual seria o exercício e a 

função didática do mesmo, ou seja, AD, introdução, exercitação, consolidação 

ou AS. A situação de aprendizagem/conteúdos pretendia explicar qual seria o 

exercício, a sua forma e a sua progressão, as componentes críticas serviam 

para referir quais seriam as componentes críticas de cada exercício, ou seja, o 

que pretendia o professor que cada aluno trabalhasse no respetivo exercício, a 

nível muscular e de aperfeiçoamento do exercício, o tempo servia para 

esclarecer quantos minutos teria cada exercício, de forma a organizar a aula de 

acordo como tempo da mesma, por fim as observações tinham como objetivo 

referir algum aspeto que englobava 2 ou mais exercícios e além disso tinha 

como objetivo o esclarecimento dos grupos ou equipas definidas para a 

respetiva aula.  

Para Vickers (1990), o plano de aula não é um elemento solto, mas sim 

uma das partes do planeamento de uma escala superior. Para mim inicialmente 

a elaboração de um PA foi de uma extrema complicação, porque não estava 

habituado a elaborar um PA tão pormenorizado, tal como pretendia a PC.  

Uma das minhas dificuldades foi na subparte das componentes críticas, 

porque apesar de saber determinadas componentes, em alguns exercícios 

mais complexos tinha algumas em falta, isso fez com que tivesse algumas 

complicações na hora de diferenciar as situações de aprendizagem/conteúdos 

das componentes críticas. Além disso, a planificação era realizada para todas 

as semanas, até domingo, e era um pouco difícil de gerir com todo o trabalho 

que tinha de realizar ao longo da semana, quer no EP, na minha vida 

profissional e desportiva.  

 

“Como ponto negativo da aula e depois de uma breve conversa com a 

PC, um dos aspetos que tenho de melhorar na abordagem à resistência é a 

diversificação de exercícios utilizados, visto que, estou a “forçar” os alunos a 

“correr só por correr” à volta do campo, e pelo contrário havia de utilizar 

exercícios onde os alunos tivessem um objetivo que não fosse o “correr por 

correr” e assim vou conseguir “tirar” mais dos meus alunos. 

 (Reflexão de aula 10 – 10/10/2019).  
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Tal como referi no parágrafo anterior tinha de enviar à PC o PA até 

domingo de cada semana, mas nas primeiras duas semanas não o consegui 

fazer, porque não estava a gerir bem o tempo, nem a forma de elaborar o PA. 

Assim, no primeiro mês de EP a correção realizada pela PC deixou-me um 

pouco desiludido, porque tinha imensas correções, imensos “balões” com 

sugestões, e no final de cada semana tinha a sensação que o trabalho e tempo 

gastos na elaboração dos PA, tinha sido em vão. Com o passar do tempo 

apercebi-me que este pensamento estava errado, ninguém nasce ensinado, a 

minha presença no EP não era só como professor, mas também como EE que 

tinha de aprender com alguém com mais experiência, assim nos dias, semanas 

e meses seguintes esforcei-me ao máximo para todos os meus erros serem 

menores.   

Com a minha evolução na elaboração dos PA e na forma de perspetivar 

cada momento da aula tive alguns benefícios, principalmente na qualidade da 

aula, no empenho e trabalho, assim posso afirmar que consegui alcançar 

bastantes melhorias no EP.  

 

“Em relação aos exercícios planeados, penso que foram os adequados 

para o nível dos alunos e para o tempo de aula disponível. Uma situação que 

vou explorar nestas aulas de andebol, é colocar os alunos “sozinhos” a 

exercitar um movimento que executam menos bem, algo que aconteceu na 

aula de hoje com um aluno que estava a realizar o drible com uma infração 

(transporte), e esteve a bater a bola no solo várias vezes (cerca de 3 minutos) 

para ter a perceção de como tem de realizar o gesto técnico, mas sempre com 

a minha observação. De realçar que não realizei o jogo reduzido (gr+4 vs 4+gr) 

conforme estava planeado, porque os alunos necessitam de exercitar as 

componentes técnicas (como referi a cima), e optei por exercitar as mesmas 

para observar a evolução de uma aula para a outra, para que no futuro os 

alunos consigam jogar de uma forma mais criteriosa”.  

(Reflexão de aula 41 – 16/10/2020).  

 

Como forma de resumo do tema do PA creio que, a planificação de cada 

aula deve ser realizada de forma cuidada, de certa forma deve-se realizar 
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exercícios simples e específicos para cada modalidade, para os alunos 

conseguirem alcançar os conteúdos que pretendemos.   

Em suma, saber entender que o exercício não está a correr da forma 

como foi planeado é uma virtude, porque o PA é elaborado de forma teórica e 

por vezes na prática não resulta como se pretende. Outro ponto fulcral é refletir 

sobre cada aula e cada plano de aula, assim vou perceber onde errei, onde 

estive bem, porque errei e porque estive bem, esta reflexão irá tornar-nos 

melhores professores.  

4.1.3 Realização de Ensino 

Segundo Matos (2014, p.4), esta é uma etapa onde o EE pretende 

“conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo com as tarefas 

didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica”.  

De acordo com o que foi referido, devemos seguir alguns pontos 

importantes, tais como, recorrer a instrumentos de diferenciação pedagógica de 

acordo com os alunos, proporcionar aprendizagens significativas, aplicar 

terminologias específicas, abranger todos os alunos, potenciar o tempo de 

aprendizagem em determinados domínios como a gestão de aula, o feedback, 

a instrução e o controlo da turma, por fim deve-se “investir” em decisões de 

ajustamento, de forma evidenciar as características e as experiências do EE, 

na prática e no EP.  

Enquanto professor devo recorrer a diferentes “ferramentas” para 

intervir, de acordo com o aluno ou com a turma, assim o ensino torna-se mais 

eficaz. Como EE a realização do ensino foi determinante, um sonho tornado 

realidade, tudo o que tinha planeado foi concretizado, a teoria tornou-se 

prática, ou seja, toda a formação e conhecimentos adquiridos foram 

transmitidos aos futuros adultos deste país, sendo esta relação professor-

aluno-professor algo que vou sempre recordar.  

4.1.3.1 Modelos de ensino utilizados e “eu” enquanto professor de 

Educação Física 

Sabe-se que a EF é diferente das restantes disciplinas, visto que, os 

desafios são complexos e todos os dias existe um novo e difícil obstáculo, por 

exemplo num dia a aula pode estar planeada para o exterior, mas as condições 
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climatéricas são desfavoráveis para a prática desportiva, e nesse momento 

toda uma aula tem de ser mudada, de acordo com o espaço livre da escola, 

algo que não acontece em mais nenhuma disciplina. Além disso, a EF é a 

única disciplina que busca os três grandes domínios conhecidos, motor, 

cognitivo e afetivo. 

A escolha do modelo de ensino na TR teve em conta a TP e as escolhas 

dos meus colegas estagiários, ou seja, na TP foi escolhido num dos períodos o 

Modelo de Educação Desportiva (MED), desenvolvido por Siedentop (1987), 

este refere que o modelo se caracteriza por ser um modelo que tem como 

objetivo formar alunos desportivamente competentes, cultos e entusiastas 

(Siedentop,1991).  

Fazem parte integrante do MED 6 características essenciais no desporto 

como, a época desportiva, a inclusão dos alunos em equipas, a competição, as 

estatísticas, a festividade e o evento culminante, assim pode-se afirmar que 

este modelo é bastante diferente dos métodos mais tradicionais do ensino, pois 

neste modelo o centro de tudo é o aluno e não o professor, sendo assim o 

aluno é o centro no processo de ensino-aprendizagem. Este modelo, por sua 

vez foi selecionado pelos outros colegas estagiários, mas nunca um MED na 

sua íntegra, mas sim um modelo híbrido do mesmo. Sinceramente, se 

soubesse o que sei agora, no segundo período teria escolhido este modelo, 

porque lecionei a modalidade de andebol, onde me sinto bastante à vontade e 

capaz, e deste modo, as aulas seriam um pouco mais competitivas, apesar de 

saber que utilizando este modelo, muitas vezes os professores com menos 

experiência, como eu, sentem alguma dificuldade em gerir as aulas, porque 

neste modelo muitas das coisas funcionam por pontuação, para tal, algumas 

vezes estamos mais atentos a isso do que propriamente aos alunos e às suas 

ações, algo que me deixou de “pé atrás” nessa escolha.   

Assim sendo, entendi por bem “misturar” alguns pressupostos de alguns 

modelos de ensino, apesar de que na opinião de Mesquita e Graça (2011), não 

existe nenhum que seja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem, 

a eficácia de ensino deve ser interpretada através do recurso a modelos de 

instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o ensino e treino 

do desporto.  
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Apesar de o EP com aulas presenciais só ter decorrido em dois períodos 

e não em três, como é habitual, as modalidades coletivas lecionadas foram um 

êxito e para utilizei dois métodos de ensino distintos, o Modelo de Instrução 

Direta (MID) e o Modelo de Competência dos jogos de Invasão (MCJI).  De 

seguida abordarei cada um dos modelos utilizados nos dois períodos, 

começando pelo MID, que é um modelo onde o professor é o centro de tudo, 

visto que, ele deve tomar as decisões do processo ensino-aprendizagem, ou 

seja, o professor tem o “poder absoluto” da aula. Este modelo foi utilizado 

durante quase todo o primeiro período de aulas, para que os alunos tivessem 

uma orientação e entendimento da aula de acordo com as expetativas e além 

disso, para que tudo de uma forma geral fosse decidido por mim. Existem 

amplas evidências de que a instrução direta pode ajudar os alunos a aprender 

efetivamente. A aprendizagem sem orientação e a instrução do professor pode 

levar a défices sistemáticos no conhecimento do aluno. Sem orientação, os 

entendimentos dos alunos podem ser incompletos e enganosos (Kirschner; 

Sweller; Clark, 2006; Weiner; Helke, 1995). 

De acordo com o MID devo realizar uma revisão sobre o que foi 

abordado na aula anterior, e foi isso que fiz, com objetivo de relembrar os 

alunos de tudo o que foi feito e obter a informação se tudo tinha sido aprendido 

de forma correta, de forma a poder prosseguir no ensino de novas habilidades 

motoras, componentes técnicas e táticas e das capacidades coordenativas e 

condicionais.  

Inicialmente recorri ao MID para controlar a turma e para saber se 

estava a passar a informação correta, além disso, tudo o que era realizado na 

aula passava por mim, de forma a que todos os alunos percebessem que a 

autonomia deles, dependia maioritariamente de mim e dos seus 

comportamentos.   

Com o avançar do tempo e da experiência, a minha confiança e 

conhecimentos foram-se desenvolvendo, além disso, já tinha o controlo da 

turma, algo que é fulcral no início de cada ano letivo, ainda para mais, sendo 

eu professor estagiário.  

Como referi anteriormente o MID servia para controlar a turma 

inicialmente, sendo assim, substituí este modelo pelo MCJI, que é um modelo 

que tem aspetos em comum com o Modelo de Educação Desportiva (MED), 
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dando aos alunos maior autonomia e com o objetivo de dar mais ênfase ao 

jogo. Tal como referem Graça e Mesquita (2013), em comum com o MED, o 

MCJI sublinha a vinculação cultural das formas básicas de jogo aos grandes 

jogos institucionalizados, preservando a autenticidade dos jogos e o conceito 

essencial do jogo de referência; valoriza a criação de um contexto desportivo 

autêntico.  

Com o passar das aulas, a grande maioria dos alunos ganha mais 

habilidade e predisposição para a modalidade abordada, sendo assim, querem 

jogar, porque o grande objetivo dos alunos é jogar. Com este modelo, tudo o 

que eles aprendem é mais autêntico, ou seja, o jogo torna-se mais real, porque 

os alunos devem conseguir ter um maior número de tomadas de decisão e de 

entendimento tático. Uma das modalidades onde este modelo foi utilizado foi 

no andebol, tal como foi referido é a minha modalidade de eleição, além disso, 

é a modalidade ideal para a utilização deste modelo devido às suas 

características.  

Tal como referi no parágrafo anterior, o andebol tem características 

especiais que permitem a utilização desde modelo, tais como, a imensa 

necessidade de procurar espaços e penetrar para finalizar, ou seja, tem 

características invasivas, além disso, a complexidade do jogo é enorme devido 

a todas as componentes táticas e técnicas utilizadas em simultâneo, por isso 

decidi utilizar diferentes formas de jogo desde o GR+3 vs 3+GR, até à forma 

real do jogo de andebol, assim os alunos conseguiram ter a noção da 

complexidade e da evolução do jogo.  

Com o passar senti-me com “menos pressão”, capaz de lecionar uma 

aula de forma fluida e simples, e tudo se deveu às minhas duas turmas, porque 

sempre me desafiaram a diariamente  ser um melhor professor, que fez com 

que evoluísse enquanto professor e o processo ensino-aprendizagem 

melhorasse. 

4.1.3.2 Instrução e Feedback 

O feedback e a instrução foram elementos fulcrais no processo ensino-

aprendizagem das aulas práticas do EP. A partir destes elementos consegui 

especificar certas informações mais detalhadas aos alunos, com o objetivo 
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destes obterem sucesso, na execução das componentes técnicas e táticas das 

modalidades abordadas. 

A seleção da informação é um aspeto bastante importante, porque ao 

atuar dessa forma o professor tem a possibilidade de se concentrar nas 

componentes fundamentais, mas para tal acontecer este deve apresentar as 

tarefas de um modo claro, através de uma boa comunicação entre professor-

aluno.  

O aspeto central no meio escolar e na comunicação do professor é o 

feedback, sendo este objeto principal no processo de ensino aprendizagem. 

Para Galvão (2002), um bom professor deve conhecer o conteúdo e dominar a 

metodologia para o ensinar. De acordo com o que foi referido por Galvão 

(2002), em todas as UD´S senti a necessidade de me instruir e preparar, de 

forma a dominar todas as componentes a lecionar, assim sendo, em todas as 

aulas pretendi emitir o feedback numa sequência lógica de ideias, de forma a 

que a transmissão fosse a correta e pertinente num exato momento da aula.  

Em algumas ocasiões do EP tive certos problemas com o exato 

momento de transmissão do feedback, por vezes, não tinha a perfeita noção se 

seria o período correto para o fazer ou então a comunicação com os alunos 

não foi bem realizada, tal como ocorreu nestas duas semanas.  

 

“Em relação às dúvidas expostas por uma aluna, apercebi-me que 

existiu um erro de comunicação com a mesma na última aula, visto que o erro 

que a mesma estava a cometer deveu-se a uma gaffe (minha) no lançamento 

do vortex. Digo isto, porque bastantes alunos estavam a lançar o engenho com 

o membro superior posicionado de forma incorreta!!Braço Fletido. Correta".  

 

(Reflexão da aula 35 - 12/12/2019).  

 

“Depois de uma pequena conversa com a PC, sou da opinião que devo 

melhorar as referências às componentes críticas ao lecionar esta modalidade, 

porque algumas delas “dou” aos alunos aquando da realização do elemento, 

dando assim um feedback individual da “perfeita realização” do elemento e no 

um feedback coletivo, promovendo alguns erros iniciais dos alunos".  

 



- 53 - 
 

(Reflexão das aulas 42 e 43 - 17/01/2020).  

 

Com o passar do tempo, com a experiência adquirida no EP e com a 

ajuda da PC, evolui e descobri algumas “ferramentas” e “truques” para ser mais 

criterioso e assertivo na instrução e no feedback.  

 

“Um aspeto importante nestas aulas de ginástica, é a atenção que 

damos a cada movimento dos alunos, ou seja, temos de “absorver” cada salto, 

cada gesto, de cada aluno (o que não é fácil de realizar), como exemplo disso 

tenho o facto de estar dar um feedback a uma aluna, e ao mesmo tempo pelo 

“canto do olho”, estar a observar um salto no trampolim de outro aluno 

(corrigindo esse salto). Aqui pode-se perceber, o quão complexas são estas 

aulas, onde a mínima desatenção, pode afetar um aluno”.  

 

(Reflexão da aula 44 - 23/01/2020).  

 

Em algumas aulas fui bastante demorado na instrução e nos feedbacks, 

porque quis pormenorizar algumas componentes não tão necessárias, 

principalmente na modalidade de andebol, tal como se registou na aula que 

vou referir.  

 

“No que diz respeito à planificação da aula, não me foi possível realizar 

um dos exercícios planeados, isto deveu-se ao atraso de alguns alunos e 

também ao “tempo perdido” da mina parte, em alguns feedbacks e pormenores 

que devo de dar menos foco. Este tipo de demora acontece, porque sendo eu, 

um conhecedor e praticante da modalidade tento transmitir aos alunos o maior 

número de “ferramentas”, para estes atingirem um nível de jogo um pouco mais 

evoluído”.  

 

(Reflexão das aulas 51 e 52 - 07/02/2020).  

 

Contudo sou da opinião que a grande evolução da turma na modalidade, 

deveu-se ao meu empenho na transmissão destes pequenos pormenores.  
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“Este “tempo perdido”, não permitiu aos alunos um tempo de jogo 

planeado, algo que vou “compensar” na primeira aula de andebol apesar de 

estar de acordo com a PC, sou da opinião que os alunos estão num nível 

bastante superior ao que estavam inicialmente, assim sendo, os meus 

feedbacks têm sido bem recebidos e compreendidos por estes, com isto, 

pretendo que os alunos coloquem em prática todas as “ferramentas””.  

 

(Reflexão das aulas 51 e 52 - 07/02/2020).  

 

“No que diz respeito à avaliação sumativa do jogo reduzido 6x6, penso 

que foi fluido, isto deve-se ao trabalho realizado pelos alunos ao longo as 

aulas, onde perceberam a essência do jogo e forma de jogar. Aspeto curioso é 

o facto, de eu dizer a um aluno para este jogar na posição de ponta esquerda, 

ponta direita, por exemplo e eles sem qualquer dificuldade sabem qual é essa 

posição, neste ponto nota-se o quão atentos estiveram nas aulas, facilitando a 

comunicação professor-aluno e aluno-professor”.  

 

(Reflexão da aula 62 – 05/03/2020).  

 

Assim sendo, entendi por bem ser um pouco mais ponderado no 

momento da transmissão e no número de feedbacks dados aos alunos, e 

muitas das vezes optei por realizar “eu próprio” a demonstração dos exercícios, 

de forma a ser mais simples a perceção de cada um deles e dos seus 

respetivos movimentos, assim seria mais simples alcançar os objetivos e as 

metas pretendidas. Outra “ferramenta” que utilizei foi a visualização de vídeos 

antes da introdução de uma nova modalidade, como por exemplo no atletismo 

na técnica de barreiras, disciplina de enorme complexidade.  

 

“Inicialmente os alunos observaram um vídeo, sobre a técnica de 

barreiras (disciplina do atletismo que vai ser lecionada, em conjunto com a 

velocidade), onde demonstraram interesse no mesmo, efetuando algumas 

questões. Sou da opinião que, no início de cada unidade didática é importante 

para os alunos visualizarem de forma consciente, alguns elementos e técnicas 

que vão ser realizadas pelos mesmos durante as aulas. Assim sendo, os 
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alunos ficaram mais enriquecidos nesta aula, porque provavelmente muitos 

deles nunca tinham observado uma corrida de barreiras”.  

 

(Reflexão da aula 53 - 13/02/2020).   

 

Na demonstração dos exercícios devemos ter algum cuidado, porque 

podemos estar a cometer erros que irão induzir os alunos de forma errada, 

reproduzindo esses determinados erros. Com todas estas aprendizagens creio 

que, consegui transmitir a grande maioria dos objetivos de cada 

modalidade, exercício e componentes que deles advêm. 

4.1.3.3 Gestão da aula 

Uma das principais competências do professor é a gestão da aula, algo 

que deve ser trabalhado ao longo do tempo para existir uma boa aprendizagem 

e motivação dos alunos e do próprio professor.   

O espaço de aula da grande maioria dos professores é a própria sala de 

aula, enquanto que os professores de EF têm uma diversidade espaços de 

aula, tais como o pavilhão, o ginásio e o campo exterior, este fator é importante 

na diferenciação da EF das restantes disciplinas. Todos os espaços de aula 

devem ser bem organizados, porque são o ponto central para os alunos e os 

professores alcançarem maior rendimento, no que diz respeito ao tempo de 

instrução e atividade motora.  

Como referi nos parágrafos anteriores a gestão da aula é um dos pilares 

do professor, por isso deve ser planeado de forma prévia. Uma má gestão da 

aula não permite ao professor obter os objetivos a que se propôs, assim está a 

“perder” tempo de aula e o processo ensino aprendizagem é menos eficiente, 

assim sendo, o professor deve realizar uma excelente gestão dos “seus” 

alunos, do tempo da aula e dos recursos materiais disponíveis.  

Com o passar do EP e a experiência adquirida percebi que, quanto 

melhor for a gestão da aula, melhor é a aprendizagem dos alunos, mas muitas 

das vezes alguns recursos materiais de certas modalidades são insuficientes e 

os alunos podem ser um pouco prejudicados, tal como aconteceu na seguinte 

aula.  
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“Sou da opinião que a falta de material (dardos e vortex), é o calcanhar 

de Aquiles desta vertente do atletismo, porque enquanto uns alunos estão com 

os engenhos os restantes não podem fazer o mesmo. A escola devia repensar 

um pouco sobre a forma como se leciona este lançamento, porque os grandes 

prejudicados são os alunos”.  

 

(Reflexão das aulas 33 e 34 – 06/12/2019).  

 

Além de ensinar, formar e transmitir aprendizagens aos alunos, o meu 

objetivo sempre foi o de proporcionar excelentes momentos na aula de EF, 

assim sendo, a minha preocupação incidiu num maior tempo de prática ativa, 

por parte dos alunos, esta prática foi importante para potenciar a aprendizagem 

dos alunos, observar a sua evolução, melhorar as dificuldades e serem ativos.  

 

“No desenrolar na aula, sou da opinião que a distribuição dos grupos 

pelo minitrampolim e a trave olímpica foi um sucesso, porque todos os alunos 

estavam em ativação, quer num aparelho, quer no outro, sendo assim um dos 

objetivos das aulas de Educação Física foi cumprido, ou seja, nenhum aluno  

estava parado e à espera da sua vez para praticar, durante muito tempo”.  

 

(Reflexão das aulas 42 e 43 – 17/01/2020).  

 

Como forma de resumo do parágrafo anterior podemos afirmar que o 

professor é o responsável por gerir o tempo de aula para ensinar, com o 

objetivo de promover mais tempo de prática aos alunos. Tal como refere, 

Januário (1996, p.107) “a eficácia do ensino na promoção de ganho de 

aprendizagem depende muito da capacidade do docente em transformar o 

tempo de aula em potenciador de aprendizagem”.  

Posso concluir que, o professor deve gerir de forma eficaz todos os 

recursos disponíveis e por sua vez, orientar os seus alunos. No que diz 

respeito à minha turma, sou da opinião que consegui alcançar tudo o que 

abordei neste tema, sendo o comportamento da mesma essencial para este 

sucesso.  
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4.1.3.4 Controlo da turma 

No que diz respeito ao controlo da turma as expetativas criadas foram 

bem-sucedidas. Inicialmente tinha em vista utilizar a minha experiência 

profissional, a formação, a boa comunicação e a fácil interação com as 

crianças e jovens para criar um bom relacionamento com os alunos e controlar 

a turma, algo que se sucedeu, porque a grande maioria destes respeitava 

todos os intervenientes na comunidade escolar, desde professores, auxiliares e 

restante corpo docente.  

Todos os aspetos abordados no parágrafo anterior foram menos 

complicados de aplicar do que o esperado, isto deveu-se ao facto de 

anteriormente ter sido informado pela PC sobre as respetivas turmas do 6º e 

11º anos. As duas turmas tinham um bom “rótulo” a nível do seu 

comportamento e atenção nas aulas, apesar da turma do 6º ano ser mais 

hiperativa e imatura e menos responsável do que outra, algo que é 

compreensível devido à diferença de idades.    

Apesar de tudo, cada turma possuía um bom nível de motricidade, ou 

seja, o trabalho realizado pelos professores anteriores tinha sido aprendido 

pelos alunos. Assim sendo, sou da opinião que foi possível avançar algumas 

etapas no controlo da turma, podendo assim criar uma relação de confiança, 

trabalho e rigor com todos os elementos das turmas, sem ser necessário 

utilizar a postura de professor “tipo militar”.  

Em concordância com o que foi falado nos parágrafos anteriores foram 

estabelecidas algumas regras no início do ano letivo, apesar de ser óbvio que a 

grande maioria dos docentes tem as suas regras bem definidas e os alunos 

sabem qual o caminho a seguir, ainda para mais estes alunos tinham 

experiências anteriores com EE, algo que facilitou bastante na forma como 

consegui controlar as turmas.   

Os aspetos onde coloquei mais ênfase para o bom funcionamento das 

aulas foram os mais importantes, tanto na vida estudantil, como na vida adulta. 

Na minha opinião uma excelente aula ocorre quando existe, pontualidade, 

assiduidade e arrumação do material utilizado na aula, porque sem estas três 

vertentes um aluno dificilmente se irá tornar num adulto exemplar e é na escola 

que os docentes devem transmitir estes ensinamentos futuros.  
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Como forma de conclusão deste tema quero desde já acrescentar que, 

apesar de ter lecionado as aulas a duas turmas nada indisciplinadas, tive 

alguns casos de mau comportamento, estes casos foram sempre resolvidos no 

momento certo e da forma mais correta possível, de acordo com a gravidade 

das situações. Como exemplos, quero realçar dois momentos, o primeiro surge 

quando uma aluna é selecionada por mim para arrumar o material e a mesma 

recusou fazê-lo, algo que não passou incólume e a aluna foi “castigada” na 

aula seguinte. O segundo momento surgiu numa aula do 6º ano, onde cerca de 

6 a 7 alunos da turma não trouxeram o material necessário para realizar a aula 

de ginástica, ficando sentados a observar a mesma. O comportamento destes 

alunos estava a perturbar o bom ambiente da sessão e foram rapidamente 

chamados à atenção, algo que não acataram e um deles respondeu de forma 

indevida a um dos professores, tendo sido pedido que abandonasse a aula. 

Estas duas situações foram uma “gota no oceano”, mas serviram de 

aprendizagem para momentos futuros e do meu ponto de vista no EP é “bom” 

que surjam alguns destes imprevistos para que num dia mais tarde, sejam mais 

fáceis e resolver.  

4.1.3.5 Aulas síncronas e trabalho à distância 

O fim do 2º e o início do 3º período ficaram marcados pela Pandemia da 

Covid-19, situação que ninguém esperava e que mudou o ensino e a vida de 

todos nós.   

Sendo esta situação completamente nova para todos, inicialmente não 

sabia como iria decorrer o meu EP, as aulas e o ensino aos alunos, como se 

pode contextualizar nestas palavras.  

 

“O assunto da Pandemia marcou este 2º período, sendo notícia diária na 

comunicação social de todo o mundo. Todos vamos ser prejudicados, os 

alunos, porque não podem usufruir de um direito que têm, o ensino presencial, 

tendo muitos deles exames nacionais onde irão decidir o seu futuro próximo, 

também os professores, e porque não podem exercer a sua profissão, não 

sendo remunerados na sua totalidade, muitos deles com certas dificuldades, 

nós estagiários que estamos a trabalhar desde o mês de setembro com o 

objetivo de terminar o mestrado e exercer a profissão de professores, não 
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sabendo como irá ser o futuro. A partir do momento da divulgação da 

suspensão das aulas tudo mudou, assim sendo, a forma de comunicar entre a 

PC e os colegas estagiários é agora à distância, algo que também acontece na 

forma de reunir entre os professores das turmas, por exemplo para atribuir as 

notas do período, não sabendo até quando isto vai durar”.  

 

(Reflexão final do 2º período).  

 

Como se pode ler no parágrafo anterior, tudo era uma incógnita, tudo era 

novo e nada se sabia. Com o passar dos dias a comunidade escolar teve a 

informação que as aulas iriam ser lecionadas de forma digital, através da 

internet e complementadas com a transmissão televisiva da Telescola (algo 

que já tinha sido utilizado no século passado), do 1º ao 9º ano, mas desta vez 

com o nome de “Estudo em casa”. Em relação aos alunos do ensino 

secundário estes apenas tinham acesso a aulas síncronas, lecionada pelo 

docente titular da respetiva disciplina.  

A partir desde momento tudo se tornou mais difícil e com enormes 

complicações devido ao facto de, nem todos os alunos terem acesso a 

computador, telemóvel e até a internet. O grande problema seria este, porque a 

escola deve ser igual para todos, ou seja, os ensinamentos devem ser 

transmitidos de igual forma e aí sim, cada aluno consegue adquirir as 

aprendizagens de acordo com as suas capacidades e dificuldades, algo que 

não era real no início da Pandemia. Assim sendo, o estado português, as 

câmaras e as respetivas juntas de freguesia uniram-se para ajudar que mais 

precisava e doaram computadores, tablets, telemóveis e internet aos mais 

carenciados, de forma a equilibrar a receção dos ensinamentos, por parte dos 

docentes. De certa forma a Pandemia deu a entender que existe uma grande 

discrepância no meio escolar, devido aos problemas familiares e financeiros de 

muitas famílias.  

Com o passar das férias da Páscoa a situação foi piorando e a PC 

decidiu enviar um e-mail da forma como tinha elaborado o planeamento do 3º 

período, até antes da direção da escola divulgar qualquer informação. O 

objetivo da PC era que nós EE e os alunos de cada turma não fossemos 

prejudicados com a situação, assim definiu que o NE trabalhasse em conjunto 
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na elaboração de planos de treino para as TR do ensino secundário e para a 

TP do 2º ciclo, além disso a NE teria de elaborar um texto e uma ficha de 

trabalho relacionadas com EF para a TP.    

Como forma de resumo do trabalho pedido pela PC posso referir o 

seguinte, nas dez semanas de aulas à distância cada EE teve de realizar três 

planos de treino para as turmas do ensino secundário e três planos de treino 

para a turma de 2º ciclo, sendo que o último plano seria realizado pelos três EE 

de forma conjunta. Além disso cada EE elaborou dois textos de apoio e duas 

fichas de trabalho sobre alguns temas relacionados com a EF tais como, 

alimentação, jogos olímpicos, dimensão da atividade física, ética desportiva e 

consumo de substâncias prejudiciais/doping.   

Os planos e as fichas de trabalho eram anexados em word a cada terça 

feira de manhã no moodle na escola, por parte do EE responsável pela sua 

elaboração, além disso, cada aluno era responsável por registar a realização 

dos exercícios de cada plano de treino numa grelha de monitorização facultada 

pelo NE e deveria anexar no moodle até às 23h.59min de cada segunda feira. 

Depois dos alunos anexarem a sua semana de treinos e a respetiva realização 

da ficha de trabalho, o EE responsável deveria anotar numa grelha o 

cumprimento de cada tarefa de forma a que no final do período, existisse 

material que fundamentasse a nota de cada aluno.  

Na minha opinião a opção da PC foi bastante positiva, porque os alunos 

estavam confinados às suas casas e assim tinham a possibilidade de realizar 

alguma atividade motora com exercícios adaptados, para que fosse possível 

fazê-los nas suas habitações. Além disso, a grande maioria do GEF adotou 

esta diferente forma de ensino, ou seja, o ensino da EF à distância sob a forma 

de planos de treino e fichas de trabalho. 

Depois do NE determinar a forma de avaliação dos alunos o passo 

seguinte foram as aulas síncronas, algo que a comunidade escolar 

desconhecia por completo, assim sendo, professores e alunos tiveram de se 

adaptar a novas tecnologias e aulas à distância outrora nunca utilizadas.   

No que diz respeito ao tempo de cada aula, ficou definido que seriam 40 

minutos cada sessão. Na TR cada aula foi dividida em duas partes, a primeira 

para falar sobre os planos de aula de cada aluno, as suas dificuldades, o 

cumprimento ou não do mesmo e a evolução de cada um, na segunda parte da 
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aula foi decidido abordar o filme que era proposto para os alunos visualizarem 

durante a semana, filmes estes que abordavam modalidades desportivas, tais 

como, basquetebol, automobilismo, ginástica e atletismo. Em relação à TR 

também se registou uma divisão nas abordagens da aula, primeiramente o EE 

responsável da semana falava sobre os planos de aula e de seguida sobre as 

fichas de trabalho, com o objetivo de saber as dificuldades e o cumprimento de 

cada aluno.  

As aulas síncronas foram algo novo, nunca antes testado e nunca antes 

proposto, por isso existiram algumas adversidades e dificuldades iniciais, para 

começar na TR tive menos problemas do que na TP, devido à maturidade dos 

alunos e também, porque todos eles tinham a possibilidade de possuir as 

ferramentas necessárias para as aulas síncronas, algo que não aconteceu na 

TR.   

Uma diferença que senti entre as aulas presenciais e as referidas na TR 

foi alguma falta de comunicação por parte da grande maioria dos alunos, dos 

19 que constituíam a turma só cerca de 9 a 10 é que participavam na aula de 

forma constante, os restantes estavam presentes, mas não tinham iniciativa 

própria para falar na aula, além disso, nas primeiras cinco semanas do 3º 

período um dos melhores alunos da turma na disciplina de EF, não realizou 

qualquer tipo de plano, não marcou presença nas aulas e não se dignou a falar 

comigo ou com a PC, até que enviou um e-mail a explicar o porquê deste 

“desaparecimento”, algo que deveria ter sido explicado aquando do começo do 

período.  

Na TP as aulas síncronas foram bastante mais difíceis de realizar, 

porque existiam alunos sem as ferramentas necessárias para este processo, 

alguns estavam online e não respondiam às perguntas dos professores, os 

microfones não funcionavam, muitos deles só tinham a possibilidade de 

responder por mensagens no chat, entre outras “peripécias” que aconteceram 

nestas aulas.  

Como forma de resumo sobre as aulas síncronas, pretendo realçar que 

foram importantes para utilizar diferentes formas de ensino, de atividades e 

experiências nunca antes vividas, mas a essência de ser professor foi 

completamente desvirtuada, a relação professor-aluno-professor não existe, o 

ambiente das aulas é mais “frio”. Nestas aulas, tudo é vivido de forma menos 
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intensa que presencialmente, não existe o “toque”, o remate, o passe, o salto e 

a EF precisa disso e significa tudo o que falei nestes parágrafos.   

Quero terminar este tema dizendo que, todas as disciplinas e 

professores foram penalizados com estas mudanças, mas a nossa disciplina foi 

a grande prejudicada, porque é diferente de todas as outras, por isso desejo 

que o próximo ano letivo possa ser realizado de forma presencial, neste “novo 

normal”.  

4.1.4  Avaliação do Ensino 

No processo de ensino-aprendizagem a avaliação é determinante e 

desempenha um papel de enorme importância, sendo um dos pontos basilares 

do professor, este processo de avaliação deve ser bem preparado, por isso a 

observação de cada movimento e gesto do aluno é fundamental, para assim 

ser possível refletir sobre as suas notas nas avaliações, diagnósticas e 

sumativas, de cada modalidade. As classificações dos alunos serão dadas de 

acordo com o Projeto Curricular da Educação Física, acrescentando quatro 

aspetos essenciais que os alunos devem possuir, habilidades motoras, 

condição física e fisiologia, cultura desportiva e conceitos psicossociais. 

4.1.4.1 O início – avaliação diagnóstica 

O momento da AD é importante, porque permite observar o nível de 

cada aluno numa modalidade e o domínio das componentes técnicas e táticas, 

assim sendo, o professor consegue perceber qual o nível global da turma de 

forma a planear de acordo com as capacidades, as características e 

competências da turma. Quero realçar que a AD foi realizada no início de todas 

as modalidades, exceto na modalidade de badminton, visto que, a UD tinha 

apenas cinco aulas e os alunos tinham abordado a modalidade no ano 

anterior.  

Inicialmente foi-me difícil efetuar a AD de forma sucinta, porque a 

quantidade de conteúdos e alunos a observar era elevada, sendo que o tempo 

de aula era reduzido. Depois de uma conversa com a PC percebi que deveria 

colocar menos conteúdos na grelha da AD, de forma a focar-me e concentrar-

me nos critérios fulcrais de cada modalidade, assim os alunos seriam melhor 

avaliados e o planeamento seria mais eficaz. Para mim as sugestões da PC 

foram essenciais para melhor a elaboração das grelhas da AD.  
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No final do EP sinto que tenho mais facilidade na observação dos 

conteúdos de cada aluno numa determinada modalidade, que, por conseguinte, 

me permite avaliar de forma mais rápida e eficaz.  

4.1.4.2 O fim – avaliação sumativa  

Esta avaliação é efetuada no final de cada UD, período e ano letivo. 

Todos os professores têm como objetivo principal que os seus alunos 

aprendam os seus ensinamentos e os concretizem em resultados positivos, por 

isso a AS pretende avaliar a concretização desses resultados de forma 

quantitativa, de acordo com o ciclo. Até ao 3º ciclo a escala de classificação é 

de 1 a 5 e a partir do ensino secundário a escola é de 0 a 20. A AS é o 

momento mais esperado por cada aluno, aqui eles pretendem demonstrar o 

quanto aprenderam ao longo das aulas, seja de um modo teórico ou prático, 

por isso optei por avaliar os alunos sempre na mesma escala numérica, ou 

seja, de 0 a 5 para os dois ciclos de ensino, sendo que para o ensino 

secundário efetuava a devida alteração de percentagem de acordo com a 

escala de 0 a 20.  

4.1.4.3 Habilidades motoras – avaliação 

Na avaliação das habilidades motoras estão incluídas as componentes 

técnicas e táticas de uma certa modalidade. Na minha opinião o professor deve 

observar cada aluno de forma contínua, observando toda a evolução e 

respetivas alterações na execução dos conteúdos, pois no momento da AS o 

aluno pode não estar num “dia bom” e podia sair prejudicado, por isso se o 

professor cumprir com o que especifiquei o aluno é avaliado pelo que realizado 

ao longo da UD e não no próprio dia da avaliação.  

4.1.4.4 Condição física e fisiologia – avaliação 

A avaliação da condição física e fisiologia pretende desenvolver as 

capacidades coordenativas e condicionais de cada aluno, além disso, a 

condição física fez parte integrante da parte final das minhas aulas com a 

realização de exercícios específicos para melhorar a resistência e a força de 

cada aluno. No início do 1º período também foram realizados os testes da 

Bateria FITescolas, situação que deveria ter sido repetida no final do 3º 

período, algo que, não aconteceu devido à Pandemia da Covid-19.  
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4.1.4.5 Cultura desportiva – avaliação 

A cultura desportiva foi transmitida aos alunos aquando da lecionação de 

cada UD. Em cada aula tinha como objetivo explicar e transmitir aos alunos 

algumas terminologias importantes de um movimento, uma trajetória ou algo 

mais histórico da modalidade. Esta componente foi avaliada ao longo das aulas 

e no final do 1º e 2º período, sob a forma de teste teórico. 

4.1.4.6 Conceitos Psicossociais – avaliação 

A avaliação dos conceitos psicossociais foi realizada ao longo do ano 

letivo, inclusive no 3º período nas aulas síncronas, tendo como objetivo incutir 

alguns comportamentos importantes na disciplina EF tais como, a cooperação, 

empenho, fair-play, respeito, superação, autonomia, entre outros. Além disso, 

eram importantes na avaliação dos conceitos psicossociais a assiduidade e a 

pontualidade de cada aluno, ou seja, as faltas às aulas, as faltas de material 

eram forma de penalização neste parâmetro da avaliação.  

4.1.4.7 Reflexão / Reflexões semanais 

Refletir é um dos pontos fulcrais para ser um excelente profissional, com 

isto podemos analisar a ação, os problemas e a evolução dos alunos e de nós 

próprios.  

No início do EP a PC explicou que todas as aulas iam ser alvo de uma 

reflexão, de forma a perceber se as mesmas foram realizadas com sucesso ou 

insucesso e com o objetivo de entender se resultado entre a planificação e a 

ação foi positivo ou negativo.  

Pessoalmente realizava duas reflexões de aula e uma reflexão semanal, 

esta última era o meu diário de bordo. Todas estas análises semanais forma 

uma mais valia para o meu aperfeiçoamento enquanto professor, porque ao 

refletir ajustei o que era planeado, aumentei a eficácia de ensino e a 

transmissão de conhecimentos para os alunos.  

Uma das minhas maiores dificuldades nas reflexões foi o facto de 

descrever muito o que se passava nas aulas, ou seja, não refletia de forma 

correta, mas tudo mudou quando a PC conversou sobre o assunto e mudei a 

minha forma de escrever, passando a observar, escrever e realizar questões a 

mim próprio sobre aspetos que seriam importantes para a evolução da turma e 

também que me tornassem num melhor professor.  
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Posso concluir que, todas estas reflexões forma determinantes para o 

êxito do EP. Neste momento considero-me um professor e uma pessoa mais 

reflexiva em grande parte das situações profissionais e não profissionais, por 

isso considero que o EP foi uma etapa importante para mim a nível pessoal e 

profissional.  

4.1.4.8 Observação de aula 

Numa das primeiras reuniões do NE a PC delineou algumas das tarefas 

obrigatórias do EP, uma delas consistiu na observação de 10 aulas a cada um 

dos EE o longo do ano letivo e seis aulas de observação à PC. No início do EP 

o NE observou bastantes aulas da PC e dos EE de forma “informal”, além 

disso, estávamos presentes em todas as aulas do NE com o objetivo de nos de 

trabalhar em equipa nos testes da bateria FITescolas. Todas estas 

observações foram importantes e benéficas para o NE, porque observámos 

diferentes formas de atuar, comunicar e ensinar, assim sendo, cada um de nós 

retirou aspetos positivos um dos outros, de forma a melhorar alguns aspetos 

que éramos menos bons.  

Relativamente à forma de analisar as aulas, a PC inicialmente falava de 

cada EE de forma individual, sobre os aspetos positivos e negativos da aula e 

de seguida cada EE falava sobre a aula do seu colega. Depois de alguns 

meses e algumas observações a PC disponibilizou ao NE três fichas de 

observação com momentos distintos, definidos por controlo, gestão e instrução, 

cada uma com diferentes subtemas, tais como, o posicionamento face à turma, 

a adequação das situações de aprendizagem ao objetivo da aula, entre outros.  

Quero realçar que as observações das aulas, tanto da PC como dos 

meus colegas estagiários foram importantes para adquirir novas 

aprendizagens, a pensar onde estava certo e errado e também permitiu que as 

minhas ações futuras fossem diferentes e mais pensadas.  

4.2 ÁREA 2 – Participação na Escola e Relação com a comunidade 

A seguinte área pretende englobar as atividades não letivas realizadas 

na escola, com o objetivo de integrar o NE e da mesma forma enriquecer a 

formação dos alunos e mantê-los mais ativos, assim sendo, a relação entre 

professores e alunos irá beneficiar e a prática desportiva tende a aumentar.  
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O papel do professor e do desporto são importantes no desenvolvimento 

dos alunos, por isso todas as atividades não letivas têm como função aumentar 

a relação educativa.  

4.2.1 A importância do Desporto Escolar 

O EE tem como tarefa no seu EP a participação no DE (desporto 

escolar). Segundo o regulamento e as normas do EP o EE deverá 

“acompanhar o DE ou um clube de atividade interna no âmbito desportivo” 

(Matos,2014a, p. 7). No que diz respeito ao DE a escola Básica e Secundária 

Rodrigues de Freitas disponibiliza algumas modalidades para os 

seus alunos tais como, voleibol, patinagem, ténis de mesa, boccia e goalball.   

O DE tem como principais objetivos o acesso à prática desportiva 

regular, contribuir para o sucesso escolar, criar novos valores, proporcionar 

estilos de vida saudáveis e dar oportunidade de praticar uma modalidade 

desportiva aos alunos com mais dificuldades financeiras, que sem este tipo de 

ajuda não poderiam integrar um desporto coletivo ou individual.  

Inicialmente a PC disponibilizou aos EE as modalidades disponíveis e os 

respetivos horários, mas no meu caso a escolha foi complicada, porque os 

horários não eram compatíveis com o meu emprego, assim só integrei uma 

turma dos DE, cerca de duas semanas depois dos meus colegas estagiários, 

tal como foi referido neste momento do EP.  

 

“Por mim, gostaria de realçar o facto de ter iniciado o meu contacto com 

o Desporto Escolar na modalidade da Patinagem. O início foi tarde, devido à 

dificuldade de conciliar os horários das modalidades disponíveis com o meu 

trabalho, fora da escola. Nesta primeira sessão, aprendi mais sobre esta 

modalidade, algo onde não sou habilitado e nunca tive algum contacto. Neste 

momento pretendo saber mais acerca da mesma para conseguir ensinar os 

alunos e ficar ainda mais instruído no que diz respeito à modalidade”. 

 (Reflexão da semana de 18 a 22 de novembro de 2019).  

 

Sem muitas possibilidades de escolha a minha opção recaiu sobre a 

patinagem, modalidade esta que não tive qualquer contacto na minha formação 

académica. A turma da patinagem tinha um treino por semana, todas as 
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quartas-feiras das 14h e 30min até às 16h, onde eu marcava presença, tal 

como a professora titular da turma, professora Ana Paula Mota.  

Inicialmente senti-me um pouco inseguro na escolha da modalidade, porque 

era algo novo que nunca tinha presenciado outrora, assim sendo, senti que 

seria necessário estudar um pouco sobre a modalidade e foi o que fiz, por isso 

com o passar das semanas aprendi novas realidades sobre a modalidade e a 

cada aula que passava sentia-me mais confiante e à vontade para corrigir os 

alunos e dar alguns feedbacks.  

 

“O momento ao qual me refiro é o quão está a ser importante o Desporto 

Escolar nesta minha caminhada, enquanto professor estagiário e refiro-me a 

este ponto, porque no momento em que me foi proposto pela PC a modalidade 

de patinagem, o meu receio foi enorme, devido ao facto da minha interação, 

conhecimento e experiência com a mesma ser nula, tanto como aluno, como 

enquanto professor. Inicialmente o receio era enorme, como referi 

anteriormente, mas neste momento sinto-me bastante mais à vontade com a 

modalidade, chegando ao ponto de ter de assumir a aula, porque a professora 

da mesma teve de se ausentar, pedindo o favor de ser eu a lecionar a aula por 

cerca de 20/30 minutos.  Naquele momento, senti-me seguro com a 

modalidade, o que me deixou alegre e contente com esta minha evolução, 

apesar de ter de aprender ainda de forma mais pormenorizada a modalidade”.  

 

(Reflexão da semana de 6 a 10 de janeiro de 2020).  

 

Em relação às aulas de DE constatei que os alunos têm um carinho por 

esta modalidade, porque a quantidade e assiduidade dos alunos era elevada, 

muitas vezes cerca de 30, algo que, me motivou para aprender mais sobre a 

modalidade. Nas aulas nós professores incidimos maioritariamente no 

aperfeiçoamento “em cima” dos patins, na contagem de tempos e na melhoria 

da condição física dos alunos, assim aulas decorriam de forma contínua, com 

os alunos a participarem de forma empenhada com o objetivo de melhorarem a 

sua aprendizagem.  
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Na minha opinião esta experiência foi bastante enriquecedora na minha 

formação enquanto professor, porque senti que evoluí e passados dois 

períodos sou capaz de lecionar uma aula de patinagem.  

 

“Em relação ao Desporto Escolar, cada vez me sinto mais familiarizado 

com a modalidade da patinagem, e já me sinto apto para um dia mais tarde 

lecionar uma aula dessa modalidade, está a ser uma experiência 

enriquecedora para mim”.  

 

(Reflexão da semana de 17 a 21 de fevereiro de 2020).  

 

Quero desde já agradecer à professora Ana Paula Mota por todas as 

palavras de apoio e os ensinamentos passados nestes dois períodos, além 

disso agradecer aos alunos da turma pelo seu empenho e por contribuírem 

para a minha aprendizagem e novas experiências.  

 

Figura 4-Desporto escolar (Patinagem) 

4.2.2 O dia do corta-mato 

No dia 7 de janeiro de 2020, no início do 2º período, o GEF organizou o 

“Dia do Corta Mato”. Pela primeira vez tive a oportunidade de ajudar na 

organização de um evento enquanto professor, até então, apenas tinha 

participado num corta mato enquanto aluno, mais uma vez o EP deu-me a 

oportunidade de experienciar algo novo, com mais responsabilidades e novas 

funções.  

A organização do evento teve início no final do 1º período, momento em 

que os docentes entregaram uma ficha de inscrição aos alunos que tinham 

vontade de participar na prova e, por conseguinte, estes teriam de entregar o 

documento assinado pelo encarregado de educação.  
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Na minha opinião a prova ficou áquem das expectativas, devido a vários factos, 

tais como, a indecisão da realização da mesma, que por sua vez, não permitiu 

a entrega atempada das fichas de inscrição, a pouca divulgação do evento e o 

dia de realização do mesmo, assim sendo, a data deveria ter sido alterada, 

porque o evento ocorreu um dia após as férias de natal não permitindo ao GEF 

se organizar da melhor forma, prejudicando o desenvolvimento da prova.  

 

“Apesar do gosto da participação no evento, sou da opinião que a sua 

organização prévia deixou um pouco a desejar, porque foi programado em 

cima da hora (final do 1º período) e no dia anterior ainda não era certa a sua 

organização, por esse motivo muitos alunos não sabiam da sua realização, e 

os que sabiam, devido à falta de informação por parte escola não trouxeram o 

material adequado para a participação”. 

 

 (Reflexão da semana de 6 a 10 de janeiro de 2020).  

 

Enquanto EE não me agradou o facto de o horário não ter sido cumprido 

de acordo com o previsto, assim alguns alunos foram prejudicados, porque 

estavam na sala de aula noutra disciplina à espera do momento para sair da 

mesma e participar no corta mato.  

 

“...alunos estes que se depararam com o início das provas antes do 

tempo, ainda assim e apesar de caricato alguém da organização deixou estes 

alunos entrar a meio da prova, o que demonstra uma vez mais a falta de 

organização. O que me preocupa é o facto de os alunos saírem prejudicados 

com este tipo de situações, e espero que futuramente num próximo evento tudo 

decorra de acordo com as normas”. 

 

 (Reflexão da semana de 6 a 10 de janeiro de 2020).  

 

Como conclusão deste tema, quero apenas realçar que no início do ano 

letivo 2019/2020 ficou decidido na reunião do GEF que não iria realizar-se 

qualquer atividade não letiva, algo que me deixou desagradado, porque tinha 

em “mente” organizar um torneio entre turmas de uma modalidade coletiva, 
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algo que ansiava nos meus tempos de estudante. Espero que no futuro, tenha 

a oportunidade de realizar mais eventos e mais iniciativas para agrado da 

grande maioria dos alunos.  

4.3 ÁREA 3 – Desenvolvimento Profissional 

No âmbito do mestrado em Ensino de Educação Física nos ensinos 

Básico e Secundário, pretendo desenvolver uma proposta de estudo de forma 

a perceber quanto inclusivas são as nossas comunidades escolares, qual a 

formação dos professores com alunos NEE e qual o modelo de ensino que 

mais se enquadra com os respetivos discentes.   

Nesta área irá estar presente a minha proposta de estudo e 

investigação, que teve início com a elaboração do “Projeto de Estágio” no qual 

me identifiquei, caracterizei-me enquanto professor e divulguei quais os meus 

objetivos, dificuldades e estratégias para o EP. Além de tudo que referi 

anteriormente, este documento permitiu a escolha de um tema de estudo, tema 

este que vou abordar na proposta de estudo do meu relatório de estágio.  

Pretendo realçar que este documento teve enorme importância para o 

meu relatório de estágio, e por sua vez para a proposta de estudo. 

4.3.1 Proposta de estudo - Inclusão de um aluno com NEE nas aulas de 

Educação Física. 

4.3.1.1 Introdução 

O culminar do relatório de estágio é o grande objetivo dos EE, para 

assim concluir o mestrado no Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, sendo eu EE o meu objetivo é igual, assim como forma de 

conclusão do relatório de estágio as diretrizes da FADEUP são claras e 

pretendem a elaboração de um estudo sobre um tema atual e direcionado para 

as aulas de EF.   

Apesar deste ano letivo ter começado como todos os outros, não teve o 

mesmo final, devido à Pandemia da Covid-19, prejudicando alunos, 

professores, estagiários, famílias, entre outros. Assim sendo, tudo o que 

planeei ao longo do EP foi um pouco por “água abaixo”, inclusive o método de 

elaboração do meu estudo de investigação, já que inicialmente tinha como 

objetivo realizar questionários a alunos e professores de EF da Escola 
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Secundária Rodrigues de Freitas sobre a relação, o ensino, estratégias, 

dificuldades e comportamento dos alunos com NEE, e por sua vez, pretendia 

também que os alunos com NEE respondessem a um questionário, de forma a 

entender o que sentem todos os dias, quer na escola, quer no seu quotidiano.  

Contudo o 3º período não se realizou de forma presencial e tudo que 

idealizei não foi possível de realizar, assim sendo, entendi elaborar uma 

proposta de estudo com o objetivo de, no futuro, um ou mais EE possam 

elaborar um estudo de investigação, tal como, era minha pretensão. Espero 

que esta proposta seja uma mais valia e uma ajuda para os meus futuros 

colegas e atuais professores de EF.  

Atualmente a sociedade encara com certas dificuldades o que é 

diferente, o que não segue os padrões ditos “normais” e, assim, estas pessoas 

tidas como diferentes e “fora do normal” são colocadas fora da comunidade 

social.  

Comparativamente com o século passado, a educação tem evidentes 

avanços, mas ainda há muito a progredir e a evoluir no que diz respeito à 

educação de alunos com NEE, quer na sala de aula, quer nas aulas de 

educação física que é disciplina que lecionei ao longo do EP. Assim sendo, sou 

da opinião que estudar este problema é urgente e necessário, de forma a que 

esta área e estes alunos não sejam esquecidos pela sociedade e comunidade 

escolar.  

Neste momento existem vários debates e investigações sobre o conceito 

de inclusão de NEE, por isso é de certa forma impossível conhecer tudo o que 

foi escrito sobre este tema, apenas pretendo instruir-me sobre estes alunos 

para no futuro conseguir ser uma mais valia para eles.   

4.3.1.2 O problema 

Apesar de não trabalhar na área da Educação especial / Educação 

Física Adaptada, a profissão de professor requer uma formação e 

acompanhamento aos alunos com NEE de forma a que estes sejam incluídos 

na turma, tenham mais autonomia e uma melhor qualidade de vida. Desde já, 

quero realçar que o EP me permitiu trabalhar com este tipo de alunos, apesar 

de que a nível profissional já tinha experiência com alunos autistas.  
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No momento atual da sociedade, a inclusão educativa é um foco, por 

isso todas as escolas têm um objetivo bastante desafiante, o de conseguir que 

todas as crianças e jovens alcancem sucesso educativo, apesar de disporem 

de capacidades, níveis, ritmos e características diferentes.   

A nível governamental as respostas a este tema já se fazem notar, mas 

tudo que existe é bastante teórico. Os documentos que foram promulgados não 

são sinónimo que existam condições a nível escolar para a inclusão de alunos 

com NEE, isto apenas significa que, as pessoas têm vontade de 

operacionalizar meios para a inclusão destes alunos, de acordo com as suas 

necessidades educativas.  

A operacionalização que fiz referência no parágrafo anterior, não é muito 

simples de realizar, porque a grande maioria dos agrupamentos e escolas não 

possuem as condições necessárias para acompanhar estes alunos, como por 

exemplo recursos materiais, infraestruturas e professores que sejam 

específicos para jovens e crianças com diferentes problemas físicos ou 

psicológicos.  

Tendo com conta o que abordei nos parágrafos anteriores, esta proposta 

de estudo tem vários objetivos e questões que gostaria que fossem 

respondidas no futuro. Em relação aos professores gostava de perceber se a 

sua formação lhes permite incluir alunos com NEE nas suas aulas de EF, por 

outro lado queria entender se a sua escola ou agrupamento possuem meios e 

infraestruturas, de acordo com as características destes alunos, por fim ao 

incluir estes alunos, qual seria o modelo de ensino mais adequado. No que diz 

respeito aos alunos gostaria de ter a perceção de qual é a relação com este 

tipo de alunos NEE, como os vêm nas aulas e se numa situação mais delicada 

têm a iniciativa de ajudar um colega com certas dificuldades, quer físicas, quer 

psicológicas. Por fim também gostava de entender qual o ponto de vista dos 

alunos com NEE, se se sentem ajudados e incluídos na escola e na 

sociedade.  

Tenho a consciência que será um estudo bastante complexo, mas que 

no final as respostas irão ser esclarecedores e a visão sobre este tema irá ser 

de certa forma diferente. Por fim gostaria de realçar que, apesar de 

presentemente não conseguir realizar este estudo, no futuro vou-me instruir 
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mais e melhor neste assunto tão delicado da comunidade escolar e da 

sociedade em geral.  

4.3.1.3 Objetivos da proposta de estudo 

Para realizar a minha proposta de estudo, o tema pelo qual iniciei e me 

orientei foi a “Inclusão de um aluno com NEE nas aulas de Educação Física”.  

De acordo com o assunto que referenciei, gostaria que várias questões 

fossem respondidas, por isso os objetivos para a proposta de estudo seriam os 

seguintes:  

A – Professores  

a.1) Perceber se a formação dos professores lhes permite incluir alunos 

NEE nas suas turmas.  

a.2) Identificar se a escola ou agrupamento possuem os meios e 

infraestruturas necessárias para implementar uma educação inclusiva.  

 

a.3) Saber qual a opinião em relação ao modelo de ensino mais 

adequado para alunos com NEE.  

B – Alunos 

b.1) Relação que mantêm com alunos NEE.  

 

b.2) Se têm iniciativa de ajudar um colega com NEE.  

 

C – Alunos com NEE 

 

c.1) Perceber se se sentem incluídos e ajudados, quer na escola, quer 

na sociedade em geral.   

4.3.1.4 Metodologia 

Se este estudo for realizado, sou da opinião que deverá ser 

desenvolvido através de um questionário simples e de fácil perceção, com 

questões dicotômicas e de matriz, além disso, seria necessário realizar 

algumas entrevistas a um vasto leque de professores, alunos e alunos com 

NEE.  

Esta investigação deverá ser potencializada com uma combinação de 

metodologias, ou seja, com uma abordagem qualitativa e quantitativa, porque 
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ao utilizar apenas uma destas abordagens os estudos tornam-se menos 

relevantes. “... os estudos quantitativos e qualitativos possuem, 

separadamente, aplicações muito profícuas e limitações deveras conhecidas, 

por parte de quem os utiliza há longo tempo. Por esta razão, a construção de 

estudos com métodos mistos pode proporcionar pesquisas de grande 

relevância para a Educação como corpus organizado de conhecimento, desde 

que os pesquisadores saibam identificar com clareza as potencialidades e as 

limitações no momento de aplicar os métodos em questão”. (Dal-Farra; Lopes, 

2013, p.71).  

Este estudo deverá ser algo realizado de uma forma preocupada e 

aprofundada, as amostras deverão ser razoáveis para que a questão central 

seja respondida, além disso, o autor do estudo terá de se envolver 

pessoalmente com a investigação, tendo sempre uma crítica pessoal e ética 

sobre o assunto.  

Primeiramente, o pesquisador deverá realizar as entrevistas e só depois 

precisará de elaborar os questionários de acordo com a interpretação e 

compreensão do que foi dito pelos entrevistados, ou seja, deve ter-se em 

atenção e analisar os discursos de forma a estruturar os questionários, de 

acordo com o público alvo.  

As entrevistas deverão ser realizadas no final do 1º período, de forma a 

que os questionários sejam elaborados de forma atempada e fornecidos às 

pessoas em questão, no final do 2º período, para que, seja possível ao autor 

do estudo desenvolvê-lo a tempo e horas da entrega. No que diz respeito aos 

questionários, serão de resposta breve, numa escala de Lickert de 1 a 5 e com 

duração de mais ou menos 10 minutos.  

No final pretende-se que a conjunção destas duas abordagens, culmine 

num excelente estudo e numa ajuda para todos os investigadores de assuntos 

relacionados com a inclusão de alunos NEE nas aulas de EF.  

4.3.1.5 Contexto 

Como estou a realizar um proposta de estudo, nada depende de mim, 

apenas pretendo “oferecer” algumas sugestões e ajudar outro colega 

estagiário, por isso em relação ao local da investigação, pretendia que fosse 

desenvolvida em Portugal e se possível, por um aluno que estivesse a 
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frequentar o mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário na FADEUP.  

Em relação ao agrupamento de escolas onde irá ser desenvolvido o 

estudo, sou da opinião que neste deverá existir uma unidade para o ensino 

especial, com professores espacializados do grupo 910, tal como existia na 

escola onde realizei o EP. Neste tipo de escolas os professores, alunos e 

auxiliares são mais “abertos” para este tipo de questões, porque todos os dias 

alunos com NEE estão presentes nas instalações e todas as ajudas e estudos 

são bem-vindos, para que no final de tudo, todos sejam beneficiados, 

principalmente os alunos com mais necessidades.  

Na realização do estudo, achava por bem que a unidade de ensino 

especial da escola fizesse parte do mesmo, mas tudo depende do EE.  

4.3.1.6 Caracterização da amostra 

Para que a amostragem do estudo seja mais aprofundada, pretende-se 

que neste estudo sejam utilizados para responder aos questionários todos os 

professores do GEF, todos os alunos com NEE e todas as turmas onde esteja 

presente um aluno com NEE, alunos estes que deverão frequentar o 2º e 3º 

ciclo e ensino secundário.  

No que diz respeito às entrevistas, estas deverão ser realizadas ao GEF, 

a todos os alunos com NEE e aos delegados e subdelegados nas respetivas 

turmas. O que se espera é uma enorme abertura por parte dos participantes, e 

do autor do estudo o cuidado de salientar que tanto os questionários, como as 

entrevistas são confidenciais e com enorme sigilo, algo que deve ficar bem 

esclarecido.  

4.3.1.7 Instrumentos 

Em relação aos instrumentos a utilizar na recolha de dados, deverá ser 

realizada uma entrevista, tal como referi anteriormente, esta será 

semiestruturada e com questões abertas.  

Para realizar o EE deverá ser elaborado um guião da mesma, para que 

a mesma seja organizada e que as perguntas sejam as pretendidas. A 

entrevista terá de ser elaborada a partir de fontes fidedignas, tais como, livros, 

teses, artigos, ente outros que abordam a inclusão de alunos com NEE nas 

aulas de EF. As questões abertas são importantes, porque concede ao 
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entrevistador um maior número de dados favoráveis e certos em relação às 

questões realizadas, além disso, os participantes mais liberdade de expressão.  

A entrevista poderá incluir questões sobre a caracterização pessoal dos 

participantes, como por exemplo a idade e o sexo no caso dos delegados e 

alunos com NEE. No caso dos professores as questões poderão também ser 

sobre a caracterização pessoal, onde se acrescentam as habilitações 

académicas, o tempo de serviço do docente, o número de alunos com NEE que 

leciona e as questões que mais problemas lhes proporcionam estes alunos.  

Estes tipos de questões abertas irão permitir perceber qual a posição 

dos professores e alunos, em relação aos alunos com NEE, se as suas práticas 

são as melhores para com estes alunos, se a escola tem os recursos materiais 

essenciais para estes alunos e por fim se alunos e professores estão a realizar 

a inclusão destes alunos.   

Com estas entrevistas e questionários pretende-se que alunos e 

professores, façam uma pequena introspeção sobre os seus comportamentos e 

o que estes proporcionam às pessoas com dificuldades físicas e psicológicas.  

Por fim quero salientar que as entrevistas deverão ser realizadas de 

forma individual, agendadas de forma prévia e o EE deverá registar o momento 

quer em filmagem, quer em gravador. Em relação aos questionários, estes 

deverão ser facultados à turma numa aula de EF e os professores de EF 

deverão realizar o mesmo gabinete do GEF, de forma a que tudo seja realizado 

de forma confidencial.  

4.3.1.8 Recolha e tratamento dos dados 

O tratamento de dados qualitativos será através de análise de conteúdo 

que é …" consiste num conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção 

(variáveis inferidas) das mensagens”. Bardin (2006, p. 38)  

 É plausível que a informação recolhida seja elevada, tendo isso em 

conta o EE deverá sintetizar toda essa informação de forma a que os 

resultados sejam apurados de forma sucinta, para que a sua exposição seja 

apropriada.  
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Em relação ao tratamento dos dados quantitativos, o autor do estudo 

deverá incidir sobre procedimentos estatísticos, porque estes permitem analisar 

um elevado número de variáveis.  

A análise dos dados terá de ser centralizada numa busca de padrões de 

relação entre variáveis e a partir do tratamento de dados estatísticos, além 

disso, as relações de causalidade e a comparação entre os diversos 

intervenientes do estudo é também fundamental para o tratamento de dados.  

Esta análise de dados quantitativos permitirá atingir certos indicadores, 

critérios e bases estatísticas eficazes, para detalhar comportamentos e 

tendências futuras da “população” da amostra.  

De realçar que, todas estas “ferramentas” utilizadas serão importantes 

para a validação e suporte do estudo.  

Como forma de iniciar a análise dos resultados, o autor do estudo 

poderá realizar a identificação da caracterização pessoal e profissional de 

acordo com as questões realizadas, ou seja, dividir nas categorias de 

professor, turmas, delegados de turma e alunos com NEE, isto para cada um 

dos instrumentos utilizados, questionários e entrevistas.  

Posteriormente, deverá analisar cada um dos instrumentos de forma 

cuidada e aprofundada, devido à importância de um estudo de investigação. No 

final de tudo, os resultados obtidos deverão ser registados e anexados 

em excel, de forma a que seja possível anexar no relatório de estágio.  

4.3.1.9 Considerações finais sobre a proposta de estudo 

No início desta proposta de estudo referi que este tema, já foi alvo de 

muitas investigações e muitos debates e no final volto a repetir-me, porque no 

momento atual ainda não existe a promoção de igualdade de oportunidades, 

uma escola inclusiva a 100%, nem uma orientação para o sucesso educativo 

de todas as crianças e jovens, algo que ficou definido ser realizado no Decreto-

Lei nº3/2008 de 7 de Janeiro.  

Com este estudo eu pretendia conhecer qual a realidade atual da 

comunidade escolar, professores, alunos e alunos com NEE, sobre a inclusão 

destes últimos, mas como não me foi possível realizar o estudo pretendo ajudar 

e dar algumas bases, a um colega estagiário que tenha a mesma curiosidade 

sobre este tema, tão atual e tão debatido.  
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Como em todos os estudos de investigação a complexidade é enorme, 

ainda para mais quando os fatores envolventes são, o sistema educativo e a 

comunidade escolar. Além de tudo isto, existem outras limitações como a 

natureza do estudo, a objetividade ou subjetividade da análise dos resultados, 

o número de elementos da amostra pode não ser suficiente, entre outros 

entraves que podem surgir aquando da realização da investigação.  

A integração e inclusão de alunos com NEE não é de todo fácil, tal como 

define Pereira (1980) a “Integração é um processo. Integração é um fenómeno 

complexo que vai muito além de colocar ou manter excecionais em classes 

regulares. É parte do atendimento que atinge todos os aspetos do processo 

educacional”. Até aqui tudo bem, mas se escolas tentarem garantir meios e 

infraestruturas adequadas para estes alunos, a sua integração será menos 

difícil e assim a probabilidade de partilhar novas experiências cresce de forma 

abrupta.  

Como referi anteriormente muitas escolas e agrupamentos, neste 

momento possuem professores, auxiliares, salas e outros meios de ajuda a 

alunos com NEE, mas esta não é a realidade de todo o sistema educativo e é 

aqui que o ministério da educação, junto do governo devem trabalhar, de forma 

a estruturar cada escola de acordo com as necessidades destes alunos, 

porque ao não se proceder a este investimento os ritmos de aprendizagem, 

capacidades e níveis dos alunos, cada vez mais irão ser discrepantes, e aqui já 

não estou só a abordar o tema dos alunos com NEE, mas sim de toda a 

comunidade escolar.   

Neste tema, o papel do professor não pode ser descartado, porque a 

influência deste para a aprendizagem dos alunos é um elemento fulcral, ou 

seja, a boa gestão da aula e da turma, relação com os alunos, conhecimento 

dos conteúdos e adequar as suas aulas em função da turma são quase sempre 

sinónimo de sucesso, mas o professor tem de entender que o seu trabalho é de 

enorme importância para a inclusão dos alunos com NEE, por isso o 

investimento na formação dos professores nesta área da inclusão, são dois 

passos à frente no que diz respeito à consciencialização dos mesmos. É certo 

que as escolas e agrupamentos já possuem melhorias a nível material e 

humano, mas ainda é um “nicho” comparado com a quantidade de alunos que 
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necessitam destas oportunidades e meios, para se tornarem melhores 

adultos.   

Com a realização desta proposta de estudo, pretendo que seja realizada 

uma investigação mais aprofundada sobre este tema, com o objetivo que as 

práticas inclusivas sejam mais desenvolvidas de forma a que as escolas, 

professores e alunos saíam mais beneficiados. A luz ainda está ao fundo do 

túnel, mas podemos lá chegar mais cedo que o expectável. 
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5. Conlusão e Ambições Futuras 
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5. Conclusão e Ambições Futuras 

Chegou o fim do EP e do relatório de estágio, um ano longo e importante 

para o meu futuro pessoal e profissiona 

Meses, semanas, dias, horas e minutos de novas experiências, 

aprendizagens, realizações, dificuldades e melhorias, mas no geral foi 

sobretudo essencial para o meu progresso e evolução profissional. Neste 

preciso momento sinto que o “sonho de menino”, de ser professor de EF está a 

curta distância e que a escolha foi a acertada.  

Todas estas atividades, ações e práticas foram vivenciadas com um 

acompanhamento e orientação de excelentes profissionais, que permitiram a 

entrada num novo mundo, ser professor de EF. Todas as competências 

adquiridas ao longo deste ano foram significativas, devido à diversidade e 

aleatoriedade da passagem da teoria para a prática, ou seja, muitas 

adaptações tiveram de ser realizadas.  

Muitas das perspetivas e convicções que tinha no início do EP, foram 

moldadas ou até modificadas com o passar do tempo, porque a proximidade da 

disciplina, do ensino e da comunidade escolar eram mais “intensas”, algo que 

nunca tinha sentido, simplesmente era um mero aluno, que se tornou professor 

de duas turmas.  

Tudo era algo novo, tal como o planear, refletir e ensinar, por isso 

percebi que antes e depois de planificar uma aula é necessário realizar uma 

reflexão sobre os acontecimentos, a priori e a posteriori. Todos os dias a 

prática era diferente, apesar dos intervenientes serem os mesmos, assim 

entendi que tenho de seguir em frente com os meus pensamentos e não ser 

igual aos outros, porque a diferença e a novidade irão marcar de forma positiva 

os alunos.  

Quero desde já agradecer aos meus alunos da TR e da TP, por esta 

oportunidade de ter sido professores deles, foram crianças/jovens com um 

comportamento excecional, enorme empenho, motivação e trabalho, assim a 

minha adaptação a eles tornou-se mais simples e o processo ensino-

aprendizagem foi melhorando ao longo do tempo.  Um obrigado, pelos 

momentos vividos, vou recordá-los para todo o sempre.  
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Penso que fui capaz de transmitir os meus conhecimentos de forma 

positiva, e um dia vou ser recordado por algum dos meus ensinamentos.  

Para finalizar gostaria de assinalar o facto de ter como objetivo principal, 

o de ingressar no mercado de trabalho, como professor de EF, processo que 

deve demorar, mas pretendo estar sempre a par de todas as evoluções 

existentes, no que diz respeito à disciplina de EF.  
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7.Anexos 

Rotaç

ã o 

Mês Dia Aula 

nº 

Hora Espaço Au

l a 

nº 

UD 

UD 

 SET 19 1 12H25 GC  APRESENTAÇÃO 
 SET 20 2 8H20 GC  TESTES FITescolas 
 SET 20 3 9H20 GC  TESTES FITescolas 
 SET 26 4 12H25 GC  TESTES FITescolas 
 SET 27 5 8H20 CE 1/7 RESISTÊNCIA 
 SET 27 6 9H20 CE 2/7 RESISTÊNCIA 
 OUT 3 7 12H25 CE 3/7 RESISTÊNCIA 
 OUT 4 8 8H20 CE 1/16 VOLEIBOL 
 OUT 4 9 9H20 GC 2/16 VOLEIBOL 
 OUT 10 10 12H25 CE 4/7 RESISTÊNCIA 
 OUT 11 11 8H20 CE 5/7 RESISTÊNCIA 
 OUT 11 12 9H20 GC 3/16 VOLEIBOL 
 OUT 17 13 12H25 PD1 4/16 VOLEIBOL 
 OUT 18 14 8H20 GC 5/16 VOLEIBOL 
 OUT 18 15 9H20 GC 6/16 VOLEIBOL 

 

 

 

 
 

1
ª 

OUT 24 16 12H25 PD1 7/16 VOLEIBOL 

OUT 25 17 8H20 GP 1/14 GINÁSTICA DE 

APARELHOS 

OUT 25 18 9H20 GP 2/14 GINÁSTICA DE 

APARELHOS 

OUT 31 19 12H25 PD1 6/7 RESISTÊNCIA (AV) 

 

 

 

 
 

2
ª 

NOV 7 20 12H25 GP 3/14 GINÁSTICA DE 

APARELHOS 

NOV 8 21 8H20 PD1 8/16 VOLEIBOL 

NOV 8 22 9H20 PD1 9/16 VOLEIBOL 

NOV 14 23 12H25 GP 4/14 GINÁSTICA DE 

APARELHOS 

 NOV 15 24 8H20 PD1 10/16 VOLEIBOL 

NOV 15 25 9H20 PD1 11/16 VOLEIBOL 

 

 

 

 
 

3
ª 

NOV 21 26 12H25 GC 12/16 VOLEIBOL 

NOV 22 27 8H20 PD2 13/16 VOLEIBOL 

NOV 22 28 9H20 PD2 14/16 VOLEIBOL 

NOV 28 29 12H25 GC 7/7 RESISTÊNCIA (AS) 

NOV 29 30 8H20 PD2 15/16 VOLEIBOL (AS) 

NOV 29 31 9H20 PD2 16/16 VOLEIBOL (AS) 

 DEZ 5 32 12H25 PD2  TESTE TEÓRICO 

DEZ 6 33 8H20 GC 1/3 VORTEX 

DEZ 6 34 9H20 GC 2/3 VORTEX 

 

 



XXIV 
 

 

4ª 

D
EZ 

12 35 12H25 PD2 3/3 VORTEX (AS) 

D
EZ 

13 36 8H20 GC  AUTO-AVALIÇÃO 

D
EZ 

13 37 9H20 GC  AULA LIVRE 

 

Anexo  1 - Planeamento anual (turma residente) 

 

Rotaç

ã o 

Mês Dia Aula 

nº 

Hora Espaço Aul 

a 

nº 

UD 

UD 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
ª 

JAN 9 38 12H25 PD1 1/14 ANDEBOL 

JAN 10 39 8H20 GP 5/14 GINÁSTICA DE 

APARELHOS 

JAN 10 40 9H20 GP 6/14 GINÁSTICA DE 

APARELHOS 

JAN 16 41 12H25 PD1 2/14 ANDEBOL 

JAN 17 42 8H20 GP 7/14 GINÁSTICA DE 

APARELHOS 

JAN 17 43 9H20 GP 8/14 GINÁSTICA DE 

APARELHOS 

 

 

 

 
 

2
ª 

JAN 23 44 12H25 GP 9/14 GINÁSTICA DE 

APARELHOS 

JAN 24 45 8H20 PD1 3/14 ANDEBOL 

JAN 24 46 9H20 PD1 4/14 ANDEBOL 

JAN 30 47 12H25 GP 10/14 GIM.APARELHOS 

 JAN 31 48 8H20 PD1 5/14 ANDEBOL 

JAN 31 49 9H20 PD1 6/14 ANDEBOL 

 

 

 

 

3
ª 

FEV 6 50 12H25 GC 1/5 BADMINTON 

FEV 7 51 8H20 PD2 7/14 ANDEBOL 

FEV 7 52 9H20 PD2 8/14 ANDEBOL 

FEV 13 53 12H25 GC 2/5 BADMINTON 

FEV 14 54 8H20 PD2 9/14 ANDEBOL 

FEV 14 55 9H20 PD2 10/14 ANDEBOL 

 

 

 

 

FEV 20 56 12H25 PD2 11/14 ANDEBOL 

FEV 21 57 8H20 GC 1/5 VELOCIDADE/BAR
REIR 

AS 
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Rotação Mês Dia 
Aula 

nº 
Hora Espaço 

Aula 
nº 
UD 

UD Professores 

  

Set 17 1 11h30 GP   Apresentação Todos 

Set 17 2 12h25 GP   
Testes 

FITescolas 
Todos 

Set 20 3 15h30 GC   
Testes 

FITescolas 
Todos 

Set 24 4 11h30 GC   
Testes 

FITescolas 
Todos 

Set 24 5 12h25 GC 1/6 
Atletismo - 
Resistência 

Hel/ Bru 

Set 27 6 15h30 EXT 2/6 
Atletismo - 
Resistência 

Hel/ Bru 

Out 1 7 11h30 EXT 3/6 
Atletismo - 
Resistência 

Hel/ Bru 

Out 1 8 12h25 PD3 1/12 Basquetebol Bru/ Sar 

Out 4 9 15h30 PD3 2/12 Basquetebol Bru/ Sar 

Out 8 10 11h30 EXT 4/6 
Atletismo - 
Resistência 

Hel/ Bru 

Out 8 11 12h25 PD2 3/12 Basquetebol Bru/ Sar 

Out 11 12 15h30 EXT 5/6 
Atletismo - 
Resistência 

(AS) 
Hel/ Bru 

Out 15 13 11h30 PD2 4/12 Basquetebol Bru/ Sar 

Out 15 14 12h25 PD2 5/12 Basquetebol Bru/ Sar 

Out 18 15 15h30 PD1 6/12 Basquetebol Bru/ Sar 

1ª 

Out 22 16 11h30 GP 1/10 Ginástica - Solo Hel/ Sar 

Out 22 17 12h25 GP 2/10 Ginástica - Solo Hel/ Sar 

Out 25 18 15h30 PD2 7/12 Basquetebol Bru/ Sar 

Out 29 19 11h30 GP 3/10 Ginástica - Solo Hel/ Sar 

Out 29 20 12h25 GP 4/10 Ginástica - Solo Hel/ Sar 

2ª 

Nov 5 21 11h30 PD3 1/9 Badminton Hel/ Bru 

Nov 5 22 12h25 PD3 2/9 Badminton Hel/ Bru 

Nov 8 23 15h30 PD1       

Nov 12 24 11h30 PD3 9/12 Basquetebol Bru/ Sar 

Nov 12 25 12h25 PD3 10/12 Basquetebol Bru/ Sar 

 

 

 
 

4
ª 

FEV 21 58 9H20 GC 2/5 VELOCIDADE/BAR
REIR 

AS 

FEV 27 59 12H25 PD2 12/14 ANDEBOL 

FEV 28 60 8H20 GC 3/5 BADMINTON 

FEV 28 61 9H20 GC 3/5 VELOCIDADE/BAR
REIR 

AS 

MAR 5 62 12H25 PD2 13/14 ANDEBOL 

 

Anexo  2 - Planeamento anual (turma partilhada) 
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Nov 15 26 15h30 PD1 11/12 
Basquetebol 

(AS) 
Bru/ Sar 

3ª 

Nov 19 27 11h30 PD2 12/12 
Basquetebol 

(AS) 
Bru/ Sar 

Nov 19 28 12h25 PD2 6/6 
Atletismo - 
Resistência 

(AS) 
Hel/ Bru 

Nov 22 29 15h30 GC 3/9 Badminton Hel/ Bru 

Nov 26 30 11h30 PD2 4/9 Badminton Hel/ Bru 

Nov 26 31 12h25 PD2 5/9 Badminton Hel/ Bru 

Nov 29 32 15h30 GC 6/9 Badminton Hel/ Bru 

4ª 

Dez 3 33 11h30 GC   Teste Teórico   

Dez 3 34 12h25 GC 7/9 Badminton Hel/ Bru 

Dez 6 35 15h30 GP 5/10 
Ginástica - Solo 

(AS) 
Hel/ Sar 

Dez 10 36 11h30 GC 8/9 Badminton (AS) Hel/ Bru 

Dez 10 37 12h25 GC 9/9 Badminton (AS) Hel/ Bru 

Dez 13 38 15h30 GP 6/10 
Ginástica - Solo 

(AS) 
Hel/ Sar 

Dez 17 39 11h30 GC   Auto-avaliação   

Dez 17 40 12h25 GC   MED   

 

2º Período 

 

Rotação Mês Dia 
Aula 

nº 
Hora Espaço 

Aula 
nº 
UD 

UD Professores 

1ª 

Jan 7 41 11h30 GP 7/10 
Ginástica - 

Solo 
Hel/Sar 

Jan 7 42 12h25 GP 8/10 
Ginástica - 

Solo 
Hel/Sar 

Jan 10 43 15h30 PD2 1/11 Andebol Hel/Bru 

Jan 14 44 11h30 GP 9/10 
Ginástica - 

Solo 
Hel/Sar 

Jan 14 45 12h25 GP 10/10 
Ginástica - 

Solo 
Hel/Sar 

Jan 17 46 15h30 PD2 2/11 Andebol Hel/Bru 

2ª 

Jan 21 47 11h30 PD3 3/11 Andebol Hel/Bru 

Jan 21 48 12h25 PD3 4/11 Andebol Hel/Bru 

Jan 24 49 15h30 PD1 5/11 Andebol Hel/Bru 

Jan 28 50 11h30 PD3 6/11 Andebol Hel/Bru 

Jan 28 51 12h25 PD3 1/4 
Atletismo - 
Velocidade 

Bru/Sar 

Jan 31 52 15h30 PD1 2/4 Andebol Bru/Sar 

3ª 

Fev 4 53 11h30 PD2 3/4 Andebol Hel/Bru 

Fev 4 54 12h25 PD2 4/4 Andebol Hel/Bru 

Fev 7 55 15h30 GC 1/6 Andebol Hel/Sar 

Fev 11 56 11h30 PD2 7/11 Andebol Hel/Bru 

Fev 11 57 12h25 PD2 8/11 Andebol Hel/Bru 

Fev 14 58 15h30 GC 2/6 
Ginástica - 
Aparelhos 

Bru/Sar 
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4ª 

Fev 18 59 11h30 GC 3/6 
Atletismo - 
Velocidade 

Bru/Sar 

Fev 18 60 12h25 GC 4/6 
Atletismo - 
Velocidade 

(AS) 
Bru/Sar 

Fev 21 61 15h30 GP 10/17 
Ginástica - 
Aparelhos 

Bru/Sar 

Fev 28 62 15h30 GP 11/17 
Ginástica - 
Aparelhos 

Bru/Sar 

Mar 3 63 11h30 GC 5/6 
Ativ. 

Rítmicas 
Hel/Sar 

Mar 3 64 12h25 GC 6/6 
Ativ. 

Rítmicas 
Hel/Sar 

Mar 6 65 15h30 GP 12/17 
Ginástica - 
Aparelhos 

Bru/Sar 

1ª 

Mar 10 66 11h30 GP 13/17 
Ginástica - 
Aparelhos 

Bru/Sar 

Mar 10 67 12h25 GP 14/17 
Ginástica - 
Aparelhos 

Bru/Sar 

Mar 13 68 15h30 PD2 9/11 
Atletismo - 
Velocidade 

Bru/Sar 

Mar 17 69 11h30 GP 15/17 
Ativ. 

Rítmicas 
Hel/Sar 

Mar 17 70 12h25 GP 16/17 
Ativ. 

Rítmicas 
Hel/Sar 

Mar 20 71 15h30 PD2   
Teste 

Teórico 
  

2ª 

Mar 24 72 11h30 PD3 10/11 
Ativ. 

Rítmicas 
Hel/Sar 

Mar 24 73 12h25 PD3 11/11 
Ativ. 

Rítmicas 
Hel/Sar 

Mar 27 74 15h30 PD1   
Auto-

avalição 
  

 

3º Período 

 

Rotação Mês Dia 
Aula 

nº 
Hora Espaço 

Aula 
nº 
UD 

UD Professores 

2ª 

Abr 14 75 11h30 PD3 1/17 Voleibol Todos 

Abr 14 76 12h25 PD3 2/17 Voleibol Todos 

Abr 17 77 15h30 PD1 3/17 Voleibol Todos 

3ª 

Abr 21 78 11h30 PD2 4/17 Voleibol Todos 

Abr 21 79 12h25 PD2 5/17 Voleibol Todos 

Abr 24 80 15h30 GC 6/17 Voleibol Todos 

Abr 28 81 11h30 GC 7/17 Voleibol Todos 

Abr 28 82 12h25 GC 8/17 Voleibol Todos 

4ª 

Mai 5 83 11h30 GC 9/17 Voleibol Todos 

Mai 5 84 12h25 GC 10/17 Voleibol Todos 

Mai 8 85 15h30 GP 1/4 
Atletismo - 
Lanç. Peso 

Todos 
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Mai 12 86 11h30 GC 11/17 Voleibol Todos 

Mai 12 87 12h25 GC 12/17 Voleibol Todos 

Mai 15 88 15h30 GP 2/4 
Atletismo - 
Lanç. Peso 

Hel/Sar 

1ª 

Mai 19 89 11h30 GP 3/4 
Atletismo - 
Lanç. Peso 

Hel/Sar 

Mai 19 90 12h25 GP 4/4 
Atletismo - 
Lanç. Peso 

Hel/Sar 

Mai 22 91 15h30 PD2 13/17 Voleibol Todos 

Mai 26 92 11h30 GP   
Testes 

FITescolas 
Todos 

Mai 26 93 12h25 GP   
Testes 

FITescolas 
Todos 

Mai 29 94 15h30 PD2 14/17 Voleibol Todos 

2ª 

Jun 2 95 11h30 PD3 15/17 Voleibol  Todos 

Jun 2 96 12h25 PD3 16/17 Voleibol Todos 

Jun 5 97 15h30 PD1 17/17 Voleibol(AS) Todos 
 

Anexo  3 - Datas das rotações dos espaços da escola 

 

1º Período – 13 de setembro a 17 de dezembro 

Rotação Datas 

1ª 21 de outubro a 1 de novembro 

2ª 4 de novembro a 15 de novembro 

3ª 18 de novembro a 29 de novembro 

4ª 2 de dezembro a 17 de dezembro 

 
2º Período – 6 de Janeiro a 27 de março 

Rotação Datas 

1ª 6 de janeiro a 17 de janeiro 

2ª 20 de janeiro a 31 de janeiro 

3ª 3 de fevereiro a 14 de fevereiro 

4ª 17 de fevereiro a 6 de março 

1ª 9 de março a 20 de março 

2ª 23 de março a 27 de março 

                                                                                

3º Período – 14 de Abril a 4 ou 9 de Junho 

Rotação Datas 

2ª 14 de abril a 17 de abril 

3ª 20 de abril a 1 de maio 

4ª 4 de maio a 15 de maio 

1ª 18 de maio a 29 de maio 

2ª 1 de junho a 9 de junho 
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Anexo  4 - Grelha de monitorização dos planos de treino do 3º período 

 

Plano nº                      Educação Física   11º ano                                    Professor:  

Nome do Aluno:       Plano semanal nº                                                  Data:  

Plano semanal nº                                      Data:  

 Exercício Número de 
Séries 

realizadas 
(Sim/Não) 

Tempo 
efetuado em 

cada Exercício 
(Sim/Não) 

Cumprimento 
do exercício 
(Sim/Não) 

 
Observações 

 
 
 
Circuito 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Plano semanal nº                                      Data:  

 Exercício Número de 
Séries 

realizadas 
(Sim/Não) 

Tempo 
efetuado em 

cada Exercício 
(Sim/Não) 

Cumprimento 
do exercício 
(Sim/Não) 

 
Observações 

 
 
 
Circuito 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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Anexo  5 - Estrutura do plano de aula (turma residente e partilhada) 

 

 

Parte 
da 

Aula 
Conteúdos 

Objetivos 
Comportamentais 

Situações de 
Aprendizagem 

Componentes 
Críticas 

Tempo 

      

      

      
 

Anexo  6 - Grelha de registo da frequência cardíaca 

 

FCmáx= 220- idade (rapazes) 

FCmáx= 226- idade (raparigas) 

FC ideal= FC rep + Valor% x (FCmax – FC rep) 

FC rep – FC repouso 

FC ex – FC logo após o exercício 

FC rec – FC recuperação 

PLANO DE AULA 

Professor:  Data: Hora: Aula nº:__ 
de __ 

Duração: 

Local:  Nº alunos: Unidade Didática:  

Função Didática:  

Objetivos: 
- Habilidades motoras: 
- Condição Física e Fisiologia: 
- Cultura desportiva: 
- Conceitos psicossociais: 

DATA            

FC máx            

FC ideal            

FC rep            

FC ex            

FC rec            
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Anexo  7 - Aulas práticas de basquetebol e atividades rítmicas expressivas 
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