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Resumo 

 

O estágio profissional representa o término de toda a formação académica, onde 

o estudante é finalmente confrontado com toda a realidade inerente à docência. 

É neste ano letivo que o estudante coloca em prático todos os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos de ensino, formando assim o seu próprio ‘’eu’’. É 

este ano que o estagiário forma as suas conceções e define o tipo de professor 

que é e quais os modelos e estratégias de ensino com que mais se identifica 

através das experiências e desafios com que se depara. Este documento tem 

como objetivo relatar a experiência vivida por uma estudante estagiária no seu 

ano de prática supervisionada, onde esteve responsável por uma turma e todas 

as decisões relativas a planeamento, realização e avaliação do ensino. Este 

relatório está organizado em 4 capítulos. O primeiro diz respeito à ‘’introdução’’ 

onde é exposto o que irá ser referido ao longo do documento; o segundo, 

‘’Enquadramento Biográfico: como tudo começou’’, faz uma breve apresentação 

sobre a estudante enquanto estudante e desportista, assim como as 

expectativas iniciais para este ano de prática profissional; o terceiro 

enquadramento diz respeito ao ‘’Enquadramento Institucional’’ onde é relatado o 

estágio profissional a nível institucional, legal e funcional e ainda a apresentação 

do núcleo de estágio constituído pelos colegas, professora cooperante e 

professora orientadora. O quarto e último capítulo é ‘’Enquadramento 

Operacional’’ que está dividido em 3 áreas de desempenho da estudante 

estagiária e inclui subtemas como conceções, realização, avaliação do ensino e 

a descrição das diversas atividades escolares vivenciadas. Na área 3 consta o 

estudo de investigação sobre ‘’inteligência emocional’’. Este documento reflete a 

minha última viagem enquanto estudante, onde criei asas para o mundo da 

docência. 
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Abstract 

 

The professional internship represents the end of all academic training, where 

the student is finally confronted with the whole reality inherent to teaching. It is in 

this academic year that the student puts into practice all the knowledge acquired 

over the years, defining his own ‘’ me’’. It is in this year, through the experiences 

and challenges the trainee faces, he defines the type of teacher he wants to be 

and which teaching models and strategies he most identifies with.   

This document aims to report the experience of a student trainee, in her year of 

supervised practice, where she was responsible for a classroom and all the 

decisions related to planning and conducting their lessons, as well as their 

performance evaluation. This report is organized into 4 chapters. The first chapter 

concerns the ‘’ introduction ’’ where what is going to be mentioned throughout the 

document is exposed; the second chapter ‘’ Biographical Framework: how it all 

started ’’, makes a brief presentation about the student as a student and 

sportswoman, as well as the initial expectations for this year of professional 

practice; the third chapter concerns the ‘’ Institutional Framework ’’ where is 

reported the professional internship at the institutional, legal and functional levels, 

as well as the presentation of the participants in the internship, which includes 

colleagues, cooperating teacher and supervising teacher. The fourth and final 

chapter is ‘’ Operational Framework ’’ which is divided into 3 areas of performance 

of the student trainee and includes sub-themes such as teaching preparation, 

completion and assement teaching evaluation and description of the various 

school activities experienced. In area 3 there is a research study on ‘’ emotional 

intelligence’’. This document reflects my final experience as a student, where I 

was able to learn, gain experience and be prepared for the world of teaching. 

 

KEYWORDS: PROFISSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

SPORT EDUCATION MODEL (SE); EMOTIONAL LEARNING; ACADEMIC 

SUCCESS. 
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   O   presente documento foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular Estágio Profissional (EP) do 2º ano do 2º ciclo de estudos, conducente 

ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A prática de 

ensino supervisionada (PES) ocorreu na escola cooperante (EC),situada em 

Paranhos, distrito do Porto, durante o ano letivo 2019/2020. Comigo esteve 

presente o Núcleo de Estágio (NE) constituído por mais dois elementos, tendo 

sido o nosso acompanhamento realizado por duas professoras: a professora 

cooperante (PC) e a professora orientadora (PO). 

 O relatório de estágio (RE) é o documento que descreve todas as 

vivências com que o estudante estagiário (EE) foi confrontado ao longo de todo 

o ano de formação. Sendo então o meu testemunho pessoal que me transformou 

enquanto pessoa e futura professora. 

 O EP é encarado por mim como o terminar de um ciclo e, ao mesmo 

tempo, o início de tudo. É o final daqueles que foram os melhores anos das 

nossas vidas enquanto estudantes universitários e o início da nossa vida adulta. 

Como eu sempre disse – agora é que começa a vida. O EP é o primeiro passo 

para a docência, é a nossa primeira experiência de prática profissional. Por isso, 

para mim, este é um dos anos mais importantes, significativos e ricos em 

aprendizagem que temos o privilégio de vivenciar. O EP fornece ao EE um leque 

enorme de experiências essenciais ao seu processo de transformação de 

estudante de Educação Física (EF), para Estudante Estagiário (EE) e para, no 

final, docente de EF. 

 Ao longo deste ano estive responsável por uma turma de 10º ano e ainda 

uma turma partilhada onde lecionava aulas teóricas sendo essa uma turma do 

11º ano. 

 O documento RE encontra-se dividido por capítulos, desde a introdução 

à conclusão passando pelo Enquadramento Biográfico, Enquadramento 

Institucional e Enquadramento Operacional. No primeiro enquadramento é 

descrito uma pouco do meu percurso enquanto pessoa estudante e pessoa 

atleta, passando também pelas minhas expectativas no que concerne ao EP. No 

Enquadramento Institucional é apresentado o contexto no qual vivi o meu ano de 
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EP.  Quanto ao Enquadramento Operacional, este encontra-se dividido por 

áreas. A área 1 refere-se à ‘’Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem’’, que envolve as conceções, planeamentos, realização, 

avaliação e as estratégias instrucionais. Já a área 2 refere-se à ‘’Participação na 

Escola e na Comunidade’’ contando todas as experiências em visitas de estudo 

e atividades escolares. Por fim, na área 3 inclui-se o ‘’Desenvolvimento 

Profissional’’ do EE. É aqui que se integra o estudo de investigação intitulado de 

‘’Inteligência Emocional’’. Este trabalho surgiu exatamente para investigar uma 

das minhas maiores dificuldades demonstradas inicialmente no Projeto Estágio 

(PE), onde expus a dificuldade em lidar com os meus alunos devido às suas 

diversas personalidades. O meio em que a escola se insere é maioritariamente 

constituído por alunos com dificuldades económicas e problemas familiares o 

que, em muitos casos, dificulta a aproximação do professor pela resistência que 

o aluno oferece. As personalidades precisam de ser analisadas aos poucos e, 

após as percebermos, assim como aos contextos familiares conseguimos 

perceber também o porquê de algumas atitudes demonstradas. Então, por esse 

mesmo motivo eu utilizei um questionário de inteligência emocional para 

compreender de que forma é que os alunos se veem e se de facto eles 

conseguem realizar de forma correta a sua autoavaliação. 

 Este é o documento que reflete a minha última viagem enquanto 

estudante, onde criei asas para o mundo da docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enquadramento biográfico 

Como tudo começou 
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2.1 - Quem sou 

 ‘’A resiliência, a capacidade de lidar com problemas e superar 

obstáculos, é o que preenche os homens em momento de sofrimento 

inevitável. Como diz o proverbio Japonês: Cair sete vezes e levantar oito.’’ 

Raimundo Grossi 

 

 Eu que sou exatamente tudo aquilo que sempre quis ser, acredito 

vivamente em sonhos. Confio em tudo o que a vida nos oferece e vivo 

embarcada num navio onde o capitão sou eu. Autoritária? Por vezes. Sou feita 

de crenças e vivências, sou feita de tudo aquilo que a vida me proporcionou e de 

todas as pegadas que deixei.  

 Eu, Beatriz Hortelão Pinto, sou de Vila Nova de Gaia, a cidade que fica do 

outro lado do rio. Criada mesmo ali, perto da margem do Douro, é onde guardo 

as minhas primeiras memórias. No entanto, apesar de ser natural de Gaia há 

outra cidade que me roubou o coração, uma cidade que fica para lá dos montes, 

um Reino Maravilhoso, a cidade que fica mesmo ali depois dos montes, a cidade 

que me fez realmente ser gente, já que segundo Miguel Torga ‘’para lá do Marão 

mandam os que cá estão’’, os 3 anos em volta de valentes transmontanos, 

fizeram com que nascesse em mim uma costela deles também. 

 Toda a minha vida fui senhora do meu nariz e aprendi a trabalhar em prol 

dos meus objetivos sem nunca desistir, fossem quais fossem os obstáculos e 

por isso mesmo é que estou neste momento na reta final do meu grande sonho, 

prestes a tornar-me professora de educação física.  

 Tudo começou quando decidi frequentar o curso cientifico-tecnológico de 

animação e gestão desportiva do Colégio de Gaia o qual marcou definitivamente 

o meu percurso académico. Atrevo-me a dizer que foi lá que tive a certeza 

daquilo que um dia gostaria de vir a ser. O ensino secundário foi para mim o 

início do percurso que sempre quis seguir. Tudo naquela escola fazia sentido 

para mim, desde as constantes aulas práticas em que além da exigência imposta 

pelos professores estava o gosto por aquilo que fazíamos, e a grande prova 

disso é que, sempre que havia tempos livres, esses eram passados a jogar 

voleibol nas redes, ou no campo de basquetebol. Foram os primeiros anos em 
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que respirei desporto, os 3 anos que me fizeram ver que eu não podia viver sem 

aquilo, sem aquela rotina em que o desporto era a base.  

 Desde cedo que comecei a praticar desporto. Comecei a praticar ginástica 

e ainda nem sabia que era gente. Logo desde cedo os meus pais incutiram a 

prática de desporto na minha vida e desde cedo começou a minha paixão pela 

ginástica. 

 Na altura eu já tinha bastante noção do que era a ginástica como desporto 

individual e foi no colégio, na equipa de desporto escolar, que conheci o conceito 

de grupo. Faziam parte da equipa colegas de turma e mesmo de outros anos, o 

que fez com que a minha integração da escola fosse rápida. Há quem diga que 

o desporto escolar é uma forma de os alunos praticarem desporto fora dos 

tempos de aulas, mas para nós o desporto escolar era como uma segunda casa. 

Íamos aos treinos por sabermos que iriamos trabalhar juntos, que provavelmente 

acabaríamos por nos desafiar e por construir coisas que nos levariam a chegar 

mais longe. A ginástica de desporto escolar fez-me acreditar que a escola era 

mesmo a minha segunda casa e que não havia outro lugar onde eu mais 

gostasse de estar. A família que ali contruímos ainda hoje perdura e devemos 

isso à nossa professora estagiária da FADEUP- Joana Vilas Boas que sempre 

nos fez acreditar que juntos conseguiríamos ir mais longe. Nós acreditamos 

nisso e acabamos por conquistar muito mais do que esperávamos. 

 Foi durante estes 3 anos que tive a minha grande lesão que muitos 

médicos diziam não ter solução e foi também durante o secundário e com os 

professores que me rodeavam que eu aprendi a acreditar que haviam sempre 

solução e que se o plano A não funcionasse haveria uma plano B. Aprendi então 

a não desistir e essa foi a maior lição que o secundário me deu.  

 Após o secundário ingressei então na universidade e segui o que sempre 

quis – Desporto. Este percurso não começou da melhor forma, já que tive que 

mudar de cidade sozinha e integrar-me num meio onde não conhecia ninguém.  

Confesso que inicialmente a mudança não foi fácil, mas logo me habituei a viver 

sozinha e a estar encarregue a mim mesma. Devo dizer que após lá chegar 

nunca mais quis vir embora até ao final da licenciatura.  
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 Foi em Vila Real que iniciei o meu percurso como treinadora de ginástica 

e que comecei a fazer campos de férias desportivas, o que me forneceu um 

grande contacto com crianças de diferentes idades.  

 Foi nesta cidade que descobri responsabilidades sérias e paixões que 

queria levar comigo para o resto da vida – O ensino. 

 

 

2.2 - O meu caminho, as minhas pegadas 

 Eu e o desporto: Valores para a vida 

 O desporto esteve sempre e desde sempre na minha vida. Eu atrevo-me 

a dizer que foi o desporto que fez de mim aquilo que sou hoje.  

 A ginástica ensinou-me muitos valores que até hoje trago comigo e 

mesmo enquanto treinadora continua a ensinar-me muito. Este desporto 

ensinou-me o que era a disciplina, obrigou-me a ter responsabilidade. Ensinou-

me lições de vida que me tornaram a pessoa forte que sou hoje. Aprendi que 

casa é onde mora o nosso coração, que juntos é mais fácil e que nem sempre 

quando o mundo cai é o fim, enquanto houver esperança e força de vontade há 

hipótese. 

 Foi naquele que foi como um refugiu para mim durante anos que aprendi 

também que o desporto tanto nos pode dar as maiores alegrias das nossas vidas 

como as maiores desilusões e cabe-nos a nós aprender a lidar com elas. 

Descobrir como passar por cima de um desgosto. Foi aqui que aprendi a ‘’dar a 

volta por cima’’ sem nunca desistir. Foi aqui que aprendi que não importa a 

desilusão, se eu trabalhar melhores dias virão. 

 Foi dentro de um praticável que descobri quem era, como lidava comigo 

perante todo o tipo de situações e mesmo hoje continua a ser dentro do ginásio 

que me encontro na minha maior simplicidade.  

 O meu percurso como treinadora passou por 3 clubes. Iniciei-me em Vila 

Real no Clube Académico da Araucária no meu 2º ano de licenciatura. Realizei 

o meu estágio de treinadora de grau I e II no Acro Clube da Maia com o professor 

José Ferreirinha e Madalena Vale. Posso dizer que foi este clube que me fez 

crescer enquanto treinadora e que me deu toda a bagagem que necessitava para 
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me sentir á vontade com a forma como ensinava. Esta é a segunda época que 

faço no Boavista Futebol Clube. Este ano foi-me dado o desafio de pegar numa 

equipa de 8 elementos com capacidades de subirem de classe. De início além 

de um enorme orgulho por me ser dado a mim esse trabalho senti algum medo 

e receio por abraçar a responsabilidade de fazer aquelas 8 meninas crescer 

dentro e fora da ginástica. Sim, porque para mim um bom atleta não é aquele 

que chega às paralelas e faz tudo na perfeição, mas sim aquele que pensa que 

há sempre por onde melhorar tanto dentro do ginásio como fora e por isso 

mesmo faço questão de todos os treinos realizar uma conversa introspetiva com 

as minhas atletas, tanto para elas perceberem o que poderia correr melhor como 

o ponto de vista delas e compreender em que parâmetros posso melhorar. 

 Ao longo desta época, apesar de curta, fui capaz de perceber que 

conversar sobre os medos e receios as fazia progredir e tornarem-se capazes 

de chegar mais longe. Aceitar o medo e inseguranças como algo normal e 

comum permitiu que elas fossem capazes de passar por cima dos medos, 

tornando-se pessoas mais confiantes. 

 Toda esta situação ajudou-me a pensar nas melhores formas de 

conseguir chegar também aos meus alunos. 

 

 

 

2.3 - O meu percurso académico: As universidades que me fizeram 

crescer 

 O meu percurso académico começou em 2015, numa cidade 

completamente desconhecida e da qual, inicialmente, não esperava nada.  

 Os meus planos sempre foram entrar na FADEUP e nunca pensei noutra 

hipótese, até que realizei o exame nacional da primeira fase e obtive uma nota 

que não esperava e isso fez-me ficar esperançosa quanto à segunda fase. Ou 

seja, eu entrei na UTAD, mas tinha a certeza que o meu percurso naquela 

Universidade seria curto. Eu só não conhecia o verdadeiro sentido daquilo que 

toda a gente me dizia – depois de aqui chegar é difícil ter coragem de partir. 



11 
 

Bastaram duas semanas para eu não querer deixar a UTAD. Em duas semanas 

rendi-me à universidade, professores e colegas.  

 A UTAD fez-me crescer muito tanto a nível académico como a nível 

pessoal, já que transformou as minhas rotinas diárias. Morava numa cidade onde 

tinha apenas um autocarro que me permitia chegar a horas às aulas e que, nem 

sempre chegava a horas à paragem, por isso foram muitas as vezes que acordei 

uma hora mais cedo para ir a pé para a universidade. Deixei a minha rotina 

desportiva da ginástica e passei a ter de cozinhar e lavar roupa, caso contrário 

não comia e não me vestia.  

 À parte de todas estas mudanças significantes ainda havia o facto de estar 

a entrar no ensino superior e de me deparar com uma realidade completamente 

diferente onde os professores não toleravam atrasos e faltas. Durante toda a 

minha licenciatura fiz parte do Núcleo de Estudantes de Desporto (NED), o que 

sempre me fez sentir orgulhosa já que, eramos nós os responsáveis por 

incansáveis eventos que eram realizados à base do nosso grande esforço, tais 

como o congresso de futebol e de atividade física. Eu não tinha a noção do que 

implicava a organização de um desses eventos e de todo o trabalho que estava 

por trás daquilo que era visível aos olhos de todos. O NED fez-me aprender a 

trabalhar em equipa, gerir conflitos e principalmente aprender a ouvir e respeitar 

a opinião dos outros.  

 Foi também na UTAD que iniciei o meu percurso como treinadora de 

ginástica artística. A partir do segundo ano comecei a dar treinos de ginástica 

numa escola primária no centro da cidade e, foi no terceiro ano de licenciatura, 

com o professor José Ferreirinha que obtive o grau I e II de treinadora.  

 Na UTAD tive a experiência de lidar com crianças em campos de férias 

desportivas, o qual era frequentado por mais de 100 crianças e nós monitores 

tratávamos de todas as saídas, almoços, conflitos e tudo o que acontecia no dia-

a-dia. Apesar de sentir que era algo que me deixava bastante cansada, sentia 

ao mesmo tempo que era algo gratificante e que a ligação que tinha com as 

crianças era uma coisa que queria manter sempre, por isso mesmo, a partir 

desse meu primeiro campo de férias desportivas em 2017 eu tive a certeza que 

o que mais queria fazer o resto da vida era ser professora e nunca deixar o 
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conforto que é sentir que ensino e passo valores a todos aqueles que são o 

nosso futuro. Para mim as crianças passaram a ser, definitivamente, o melhor 

do mundo.   

 Quando terminei a licenciatura tinha presente em mim que o meu caminho 

seria na FADEUP e que, apesar de tudo o que a UTAD me trouxe de bom estaria 

na altura de partir em busca de algo que realmente me fosse acrescentar.  

 Porquê a FADEUP? A FADEUP sempre foi a minha primeira opção, tanto 

para a licenciatura como para o mestrado. Por mais que me dissessem que a 

FADEUP seria uma faculdade em que teria mais trabalho e onde eu não estaria 

familiarizada com os professores e colegas nada me fazia esquecer o tanto que 

esta faculdade me poderia trazer.   

 A adaptação inicial não foi fácil, no entanto tudo acabou por fazer 

realmente valer a pena a mudança. Foi fácil integrar-me com o ensino porque os 

professores sempre se mostraram acessíveis e disponíveis para nós, assim 

como todos os colegas que já frequentavam a faculdade desde a licenciatura.  

 A FADEUP deu-me uma nova visão sobre o ensino e outra perspetiva 

sobre aquilo que sou e aquilo que sou capaz de vir a ser. Mostrou-me que ser 

professora de educação física é mais que ensinar um aglomerado de desportos 

e que para ensinar temos de estar em constante aprendizagem e reflexão. 

 Esta instituição levou-me a perceber a importância de um mestrado onde 

a profissionalização é preponderante dado que ‘’basta atentarmos aos currículos 

formativos para constatarmos que os anos iniciais de formação, que conferem 

um grau de licenciado, carecem de componente pedagógica, que fica quase 

exclusivamente remetida para o segundo ciclo de estudos, que engloba 

unidades curriculares de natureza pedagógico-didática, bem como as 

relacionadas com a escola e a profissão.’’ (Batista et al., 2015) 

 Sinto-me orgulhosa por completar esta etapa numa universidade tão 

prestigiada. Assim como por todas os obstáculos que fui capaz de ultrapassar 

com os meus colegas e professores que sempre se mostraram disponíveis para 

me ajudar. Durante quase dois anos, esta universidade foi para mim quase como 

uma segunda casa, onde eu passava a maior parte do tempo, tenha sido em 
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aulas, estudando ou preparando as minhas aulas para as minhas turmas de 

estágio.  

 

2.4 - Ser Professor: Um sonho desde sempre 

 A primeira lembrança que tenho do momento em que tive a certeza que 

queria ser professora de Educação Física foi no ensino básico. Recordo-me 

como se fosse hoje de ter dito ao meu professor, durante uma aula, que um dia 

iria ser eu a estar ali à frente de uma turma, ele sorriu e penso que, no final do 

ensino básico ele percebeu que eu estava a falar a sério quando disse que iria 

continuar a estudar no Colégio de Gaia em Animação e Gestão Desportiva.  

 Sempre tive bons professores de Educação Física, o que fez com que a 

paixão que tinha pela prática crescesse também. Esperava todas as semanas 

por aquela que era a melhor disciplina e nunca ficava sentada a ver os meus 

colegas. Quando a aula terminava eu corria para o campo e continuava a jogar 

com os rapazes que, geralmente, eram quem me acompanhava e pensava 

muitas vezes em como é que alguém poderia não gostar daquilo. O desporto 

fazia os meus dias, as aulas de educação física e os intervalos grandes a jogar 

basquetebol eram o melhor da escola e eu não compreendia como é que alguém 

poderia gostar mais de qualquer uma das outras disciplinas. 

 A maior certeza que eu tinha é que queria fazer os outros sentir aquilo que 

eu sentia. 

 

2.5 - O estágio profissional: Expectativas práticas do sonho 

 ‘’Ser professor acarreta uma data de trabalhos’’, foi sempre assim que me 

apresentaram a profissão. No entanto, curiosa como sou quis sempre ir mais 

além. Se hoje me perguntarem se tenho a mesma visão que no início do 

mestrado a minha resposta não é positiva, contudo, a vontade de ir mais além e 

descobrir mais fez-me apaixonar pelo conhecimento do que é isto de ser 

professor. 

 No início do primeiro ano neste que é o mestrado em ensino de educação 

física nos ensinos básico e secundário pediram-me que descrevesse o conceito 

de profissão. Nesse momento apenas soube dizer que era algo para aquilo que 
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alguém estava dotado. Tudo se complicou quando reformularam a questão para 

‘’então, o que torna uma pessoa dotada para a profissão?’’. Chega a ser 

assustador ouvir essa pergunta quando ainda nem nós mesmo interiorizamos 

que temos que começar a despir o papel de aluno. O meu confronto com aquilo 

que eu sempre sonhei – ser professor, começou aí. 

 Constatei que tinha um sonho, mas não sabia responder a metade das 

perguntas que me faziam sobre aquela pessoa que tanto me desejava tornar – 

o professor. 

 Hoje, sinto-me mais apta a responder a todas as questões que me foram 

feitas. Sei que existe uma vasta diferença entre um professor e um bom 

professor. Sei que não basta possuir conhecimento, é preciso saber transmiti-lo 

e saber adaptar a forma como ensino, analisando os alunos com que me deparo. 

Ou seja, para mim, ser professor é também saber observar, interpretar e 

solucionar, mas acima de tudo refletir. Conhecer as diferenças que os meus 

alunos têm uns dos outros e lidar com elas para que eles se sintam sempre 

confortáveis e capazes. Falando em capacidades, considero que uma das 

maiores características que admiro num professor é o saber definir objetivos, isto 

porque é preciso conhecer e desafiar os alunos constantemente para que os 

nossos objetivos sejam cumpridos. Saber o tipo de objetivos e o grau dos 

mesmos também é muito importante. Não posso estabelecer objetivos que não 

estão adaptados aos alunos. 

 

2.6 - O estágio profissional: choque com a realidade 

 Ao contrário de outras profissões, o ensino assume características 

particulares. Enquanto noutras profissões verificamos um gradual crescimento 

de responsabilidades associadas à prática da profissão, no ensino, assim que o 

aluno começa a vestir o papel de docente acarreta com todas as suas funções e 

responsabilidades. Dado que o professor iniciante tem de assumir as mesmas 

responsabilidades que um professor com experiência, este encontra-se, por 

vezes, isolado e com pouco apoio (Flores, 1999). Embora os professores 

principiantes pensem que conhecem perfeitamente as funções e o trabalho a 

desempenhar, podem vir a vivenciar o ‘’choque com a realidade’’.  Este ‘’choque 



15 
 

com a realidade’’ não é mais nem menos do que um conjunto de surpresas 

relativamente ao imaginado acerca da profissão (Batista et al., 2014). 

 Os problemas da prática profissional docente não são meramente 

instrumentais visto que incluem situações problemáticas que obrigam à tomada 

de decisões num terreno de grande complexidade. De facto, quando cheguei à 

escola esta foi uma das minhas maiores dificuldades. A verdade é que nós, 

alunos que vestem pela primeira vez a pele de professor, por muito que 

estudemos a teoria nunca estamos suficientemente preparados para a prática. 

Não estamos preparados com o lidar com imprevistos e com a tomada de 

decisão instante. Deparamo-nos com um medo e falta de à vontade de falhar e 

por isso, muitas vezes, acabamos por não tomar decisões que naquela altura 

seriam necessárias. Agimos como se estivéssemos à espera da aprovação de 

alguém, quando o que devemos fazer é agir por nós próprios, tentando criar a 

nossa personalidade enquanto professor e estabelecendo regras e dinâmicas de 

aula.   

 Esta entrada no mundo do ensino é uma etapa marcante que acarreta um 

vasto conjunto diversificado de experiências e aprendizagens.  Este é um 

período vivido com emoção e entusiasmo, mas também com alguma apreensão 

e ansiedade face às novas responsabilidades geradas pelas tarefas que se 

assumem (Flores, 1999). O aluno vive entusiasmado com a sua nova 

experiência, no entanto na maior parte das vezes não se encontra consciente da 

quantidade de tarefas que compete ao professor realizar e aí dá-se o choque 

com a realidade. É nesta fase que o aluno tenta transformar toda a sua ação 

teórica numa ação prática, não compreendendo que, por vezes, é necessário 

adaptar-se a uma realidade paralela para a qual não se sente ainda preparado. 

(Batista et al., 2014). Por esse mesmo motivo os estudantes devem estabelecer 

ligações entre os constructos teóricos acerca do ensinar e aprender e a as suas 

práticas em contexto de ensino. É através desta experiência que o estudante 

será capaz de conhecer toda a realidade em volta da profissão.  

 É no conhecer, errar e refletir que o estudante se insere a pouco e pouco 

no mundo do ensino, encarando o papel de professor com mais naturalidade. 

Inicialmente o estudante encara a profissão como algo que apenas trará 
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momentos bons, não encarando a realidade lidar com seres humanos assim 

como ela é – difícil. É preciso experiência, errar, refletir e arranjar estratégias 

para contornar situações menos boas que estarão sempre presentes na rotina 

de um professor. O estagiário, especialmente pela sua falta de experiência 

constrói abismos sobre problemas que devem ser encarados com naturalidade 

e nunca transparecer essa insegurança para os alunos. É quando o professor 

estagiário se sente num beco sem saída e sob pressão que tende a colapsar 

com as suas funções, acreditando que não é capaz e que não consegue lidar 

com as adversidades da profissão. A fase de adaptação requer calma, paciência 

e acima de tudo reflexão.  

 Este ano passei por esse choque com a realidade e assim como Schatz-

Oppenheimer & Dvir (2014) afirmo que são sentimentos como dúvida, angústia, 

confusão e insegurança que nos dominam. É um turbilhão de emoções que nem 

nós reconhecemos. Inicialmente encarei todas as situações com leveza, 

deixando que os alunos me conhecessem e que eu os conhecesse a eles 

também. A turma que tinha à minha frente, apesar de ser uma boa turma, não 

podia dizer que fosse fácil. Muitas personalidades diferentes juntas e algumas 

que me faziam sentir inútil na minha função como professora. Acabei por chegar 

a um momento em que colapsei, não me senti mais capaz. Saí da escola em 

lágrimas e a achar que seria o fim do mundo e com o pensamento ‘’afinal não 

nasci para isto’’. Foi com naturalidade que a minha professora orientadora me 

sorriu e disse que esta fase ia passar e eu, sem esperança nenhuma acenei que 

sim. A verdade é que a dose de tranquilidade e experiência que os professores 

experientes nos transmitem é fenomenal e, a partir dessa reunião eu decidi 

alterar a minha estratégia e fui tentando novas formas de agarrar a minha turma. 

Aos poucos fui sentindo que eles começavam a ser meus, assim como eu deles. 

Senti que todas as aulas tive a capacidade de transmitir conhecimento e recolher 

um novo ensinamento. Crescemos juntos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento institucional 
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3.1 - O estágio profissional: Enquadramento Legal e institucional do 

estágio profissional 

 O estágio profissional apresenta-se como uma unidade curricular (UC) 

integrante no plano de estudos conducente ao segundo ano do Mestrado de 

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

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Este ‘’rege-se 

pelos princípios presentes na legislação constante do Decreto-lei nº74/2006 de 

24 de março e do Decreto-lei nº43/2007 de 22 de fevereiro, que tem como 

premissas a obtenção de habilitação profissional para a docência e para o grau 

de Mestre’’ (Batista et al., 2015) 

 ‘’O objetivo do Estágio Profissional assenta na integração no exercício da 

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

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e 

exigências da profissão’’ (Matos, 2012). 

 O estágio profissional é um ano de transformação, aprendizagem e, de 

certa forma, revelação do nosso verdadeiro eu. É quando experimentamos tudo 

o que nos foi ensinado e que percebemos que muitas vezes temos de utilizar a 

nossa forma de ser para adaptar todo o conhecimento ao contexto em que 

estamos inseridos. Este é o ano em que despimos a pele de aluno e vestimos a 

pele do professor que um dia sonhamos ser. É também o ano em que 

percebemos que não podemos apenas vestir a pele de professor, temos de nos 

conhecer enquanto pessoas, para que consigamos formar a pessoa que 

desejamos ser enquanto docentes. É talvez um dos anos mais importantes da 

nossa vida, pois é neste momento que começamos a imaginar como poderão 

ser os dias futuros.  

 Felizmente, para todos nós, esta descoberta não é realizada sozinha. 

Somos acompanhados e guiados durante todo o ano por professores com 

experiência que observam os nossos erros, aconselham e percorrem connosco 

o nosso caminho. Estes professores são fundamentais em todo o processo, visto 

que a falta de experiência nos faz errar muitas vezes sem perceber e são 
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exatamente esses erros que, quando aceites, compreendidos e refletidos nos 

levarão ao sucesso. 

 O trabalho do docente não passa apenas por dar aulas e ensinar. O 

professor é alguém que contribui para a formação do aluno no que concerne às 

atitudes que o mesmo toma, valores e conhecimentos que ajudarão o aluno a ter 

sucesso no seu dia a dia. O professor ajuda o aluno a ser alguém que saiba 

conviver em sociedade, alguém capaz de olhar para o outro e compreender o 

mundo à sua volta. O professor parte do interior do aluno para o que o rodeia, 

ensinando que o mundo tem muito mais para oferecer quando sabemos ser mais 

e melhores para os outros e uns com os outros. 

 O estágio profissional é, sem dúvida, o ano que mais ansiamos logo à 

entrada do mestrado, nunca pensando que este tanto nos pode trazer 

experiências positivas como negativas e que ambas fortalecem o nosso 

crescimento enquanto pessoas. Assim que chega o momento de assumir 

responsabilidades aquilo que melhor percebemos é que não estamos 

preparados nem estamos minimamente à altura do desafio. O ser humano tem 

tendência a diminuir-se quando nota a presença de algo gigante à sua frente, 

mas o que o ser humano não sabe também é que estará sempre à altura daquilo 

que tanto ambiciona, basta acreditar que é capaz e lutar. 

  

3.2 - A escola como instituição  

 A educação para todos tem como primeiro objetivo mundial da UNESCO 

a consideração da diversidade e complexidade como fatores que devem ser tidos 

em conta ao definir o que se pretende para a aprendizagem dos alunos à saída 

dos 12 anos de escolaridade obrigatória. Este objetivo serve como criação de 

um quadro de referências que pressuponha a liberdade, responsabilidade, 

valorização do trabalho, consciência de si próprio, a inserção familiar e 

comunitária e a participação na sociedade que nos rodeia.  

 A escola tem uma extrema importância e relevância na sociedade, já que 

além de formar intelectualmente os alunos tem um papel importante também no 

que concerne à inserção social dado que este é um meio social frequentado por 

todos os indivíduos depois do âmbito familiar. O primeiro contacto das crianças 
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é com a família, ou seja, esse será o primeiro ambiente social e esse meio tem 

um papel fundamental para a trajetória da criança.’’ São as experiências vividas 

em contexto familiar enquanto criança, que irão contribuir para a formação 

enquanto adulto.’’ (da Silva & Ferreira, 2014) 

  Segundo Patrice (1991) a escola passa então a ser o segundo espaço 

social que a criança frequenta e onde vivência novas experiências integrando-

se numa nova comunidade onde não estão reunidos por vínculos de parentesco 

ou afinidade, mas sim pela obrigação de viver em comum. É aqui que a criança 

aprende a noção de coabitação de seres diferentes sob a autoridade de uma 

mesma regra. É então no meio escolar que o aluno tem o primeiro contacto com 

pessoas diferentes, às quais não está habituado e vivência os seus primeiros 

contactos com pessoas de diferentes raça, etnia, religião e cultura. 

 É na escola que a criança passa a maior parte do seu tempo. Este é o 

primeiro espaço que a criança conhece fora o contexto familiar e é também na 

escola que a criança cresce e se desenvolve. 

 A escola não está apenas relacionada com o saber científico, não se foca 

apenas na construção e desconstrução do conhecimento. Está também 

relacionada com a cultura, sendo este, por sua vez, um fator muito importante já 

que é através dela que conhecemos a história, cultura e ideologia de um país, 

lugar, grupo ou sociedade e com isso aprendemos a respeitar o que é 

‘’diferente’’, evitando atos de preconceito. 

 A escola é um local que promove a emancipação dos alunos, ou seja, 

ensina-os a ser algo mais que bons estudantes, ensina-os a ser bons cidadãos 

promovendo a autonomia para a tomada de decisões corretas. Este é um espaço 

de crescimento onde todos os intervenientes, alunos, docentes, não docentes e 

comunidade escolar elava as suas características como seres humanos 

corretamente envolvidos na sociedade. 

 É também nesta instituição que se desenvolve grande parte das 

habilidades, compartilha-se novos saberes, conhecimento e onde o indivíduo 

pode ampliar a sua capacidade de enxergar o mundo que o cerca. Ao conjunto 

de conhecimentos que emergem da escola chamamos de currículo. 
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 Dado que a escola é uma local de conhecimento onde o mesmo não 

deriva apenas de factos científicos e não se foca apenas na construção e 

desconstrução do conhecimento, podemos falar então de currículo formal e 

currículo oculto. 

 

 3.2.1 - O currículo formal e o currículo oculto 

 O currículo formal é referente ao currículo estabelecido pelos sistemas de 

ensino, é expresso em diretrizes, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas 

de estudo.  

 Este funciona como um instrumento modificador e influencia a sua 

formação. É um fator fundamental no desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, assim como na produção de conhecimento nas dimensões 

individual, cultural e social. Os saberes e conteúdos expressos neste currículo 

devem estar interligados de forma a que seja possível o cumprimento dos 

objetivos impostos. 

 Segundo PACHECO (2007) o termo currículo é proveniente do latim 

curriculum e o seu significado remete ao ‘’lugar onde se corre ou corrida, 

derivado do verbo currere que quer dizer percurso a ser seguido’’, ou seja, o 

termo currículo remete-nos para a referência a um percurso a ser seguido e/ou 

estudado. 

 O currículo deve ainda estar relacionado com uma prática reflexiva, visto 

que se trata de um conjunto de atividades que tem como objetivo transformar o 

mundo. Este pode ser compreendido como o ponto central da prática pedagógica 

já que permite a discussão sobre o conhecimento que é válido ensinar. O 

currículo e a sua respetiva conceção tem impacto na formação das pessoas, 

visto que é capaz de modificar comportamentos, conduzir caminhos e influenciar 

nas práticas sociais dos sujeitos. 

 O principal objetivo do currículo é influenciar diretamente na prática 

pedagógica. Consiste, portanto, num conjunto de experiências vivenciadas pela 

pessoa, as quais são capazes de modificar comportamentos que repercutem na 

identidade desse indivíduo. Para Sacristán (cit. por Pinto & Fonseca, 2017) ‘’o 

currículo é uma prática, expressão da função socializadora e cultural que 
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determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de 

subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática 

pedagógica desenvolvida em instituições escolares que chamamos de ensino.’’  

 É então através do currículo e das suas propostas que se pretende definir 

o tipo de sociedade e cidadão que se pretende contruir em meio escolar. 

 Segundo Perrenoud (cit. por Pinto & Fonseca, 2017) o currículo contém 

pelo menos três dimensões. A primeira dimensão é referente aquela que nasce 

de uma análise da realidade do processo educacional num determinado 

contexto, chegando até às práticas orientadas desenvolvidas no quotidiano na 

situação de sala de aula. Esta dimensão denomina-se de prescritiva. 

Seguidamente existe a dimensão real que é a que acontece na prática do que 

foi prescrito. Por fim, temos a dimensão oculta, que emerge de situações não 

previstas e que colaboram na formação sociocultural do indivíduo. Ou seja, o 

currículo mantém apenas nas dimensões planeadas ou prescritivas, não se limita 

à concretização do que foi planeado. Este é afetado por tudo o que envolve o 

meio escolar o que acaba por exigir do professor trabalho de improviso em sala 

de aula para um bom funcionamento do processo de ensino-aprendizagem. A 

estes momentos que emergem da imprevisibilidade e situações vivenciadas 

dentro do ambiente escolar chamamos de currículo oculto. 

 Na escola onde estagiei, estava inserida em turmas do ensino profissional 

e, logo por aí foi complicado gerir o currículo formal. Toda a minha vida estive 

habituada a um currículo formal direcionado ao ensino não profissional e, desde 

início, formaram-se questões. Como seriam compensadas as aulas que não 

haveria por motivos de greve, como funcionam as horas de aulas, avaliações e 

atribuição de notas. Primeiramente foi complicado ambientar-me a este currículo, 

até porque estava destinada a dar a disciplina de prática de atividades físicas e 

desportivas (PAFD) que consistiam em 3h horas de aula teórica seguida. A 

princípio senti-me assuntada com o desafio pois nunca pensei que fosse ter de 

abordar temas como traumatologia e primeiros socorros em sala de aula e, 

especialmente, durante três horas seguidas. A minha maior questão era como é 

que seria capaz de manter os alunos focados e interessados durante tanto 

tempo.  
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 Foi quando começaram as greves que se gerou a primeira confusão de 

como sumariava as aulas e se essas seriam contadas e acrescentaríamos mais 

horas à frente ou se essas horas seriam ‘’ignoradas’’ e voltaríamos à contagem 

normal na aula seguinte.  

 Para alguém que nunca vivenciou o Ensino Profissional algumas das 

normas impostas no currículo deixam-nos a nós professores estagiários 

confusos, especialmente com as percentagens determinadas para a atribuição 

de notas.  

 A parte de todas estas complicações que existem face ao currículo formal, 

ainda se formam as relacionadas com o currículo oculto. Não posso negar que 

chega a ser complicado determinar o tipo de professor que pretendemos ser e 

aquilo que queremos transmitir. A princípio senti-me desconfortável com a turma, 

sem saber como agir e como deveria ser. Desde cedo notei os atrasos, os 

desentendimentos e uma grande competitividade que chegava a não ser 

saudável nos meus alunos. Como professora e também pela minha experiência 

no treino decidi impor algumas regras para que a aula decorresse de forma mais 

favorável e para que os alunos compreendessem que certas formas de ser e agir 

não eram corretas, tanto para mim como para os colegas.  

 Sempre valorizei muito o trabalho em grupo, a entreajuda e o saber 

trabalhar e estar com o outro porque, no meu pensamento, só saberemos ser 

corretos em sociedade de soubermos respeitar o outro, se estivermos 

confortáveis a lidar com o outro e, por esse mesmo motivo, apesar de lecionar a 

disciplina de Desporto Individuais (DI) fazia com que os meus alunos 

trabalhassem na maior parte do tempo em equipa e que se entendessem uns 

com os outros, que aprendessem a ouvir-se, respeitar-se e essencialmente que 

fossem capaz de pedir ajuda ao outro.   

 As minhas aulas nunca eram como o planeado, pois havia sempre alguma 

situação que fugia ao que com antecedência teria sido planeado e isso fez com 

que a minha capacidade de adaptação aumentasse e que estivesse sempre a 

inovar ali, sempre na margem da imprevisibilidade. Por esse mesmo motivo o 

currículo oculto esteve sempre presente em sala de aula e sinto que este, a longo 
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prazo, fez diferença no comportamento demonstrado pelos alunos tanto dentro 

como fora da sala de aula. 

 Tal como referido por Silva (cit. por Pinto & Fonseca, 2017) o professor, 

por meio do seu comportamento e atitudes dissemina no ambiente escolar 

saberes, valores, práticas e ideologias que não estão prescritos no currículo 

formal e que são ensinados de forma implícita, subjetiva e até mesmo subliminar. 

No entanto o currículo oculto manifesta-se muito além do comportamento e 

atitudes do docente. Ele manifesta-se por todos os aspetos de ambiente escolar 

que, sem fazer parte do currículo oficial, explicito, contribuem, de forma implícita, 

para aprendizagens sociais importantes.  

 Em todas as escolas existe a necessidade de transmitir a nossa visão e 

os nossos valores e é, muitas vezes, dentro da sala de aula que o fazemos, 

mesmo que sem nos apercebermos. 

 Tive a oportunidade de reparar nisso especialmente nas minhas aulas 

com o 10º ano, visto que passei muito tempo a arranjar estratégias para que eles 

aprendessem a ouvir-se, cumprir horários e, especialmente, que se 

respeitassem uns aos outros e a mim também. Foi através dessas estratégias 

que lhes fui transmitindo valores que considero realmente importantes não só 

dentro do ambiente escolar, mas fora dele também.  

 O facto de ter uma turma com grande diversidade fez-me perceber o 

quanto é importante para o professor saber adaptar-se, incutindo regras básicas 

que levam os alunos a ganharem métodos de trabalho sem que seja preciso o 

professor tornar-se repetitivo. O meu melhor amigo foi o Modelo Educação 

desportiva (MED). 

 

 

 

3.3 - O ensino profissional 

 O ensino profissional em Portugal existe desde muito cedo e foi criado 

para combater o abando escolar precoce. Havia a necessidade de se investir 

mais na qualificação profissional dos jovens já que, Portugal era um país que 

tinha começado tardiamente, comparativamente a outros países da União 
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Europeia, o progresso de escolarização massiva. Segundo  Azevedo (2014) em 

1985/1986, a taxa real de escolarização ao nível secundário era de 17,6%, sendo 

que nos anos oitenta, noventa e dois mil essa percentagem aumentou 

consideravelmente. Em 1991/1992 a taxa de escolarização já era de 40.3%; Em 

1995/1996 subiu para 59.2%, atingindo os 62.5% em 1998/1999. Nos anos 

2004/2005 foi registado que 59.8% da população era escolarizada, chegando 

aos 72.5% em 2010/2011 e assim Portugal deixou de estar muito afastado da 

média europeia dos países mais desenvolvidos (Azevedo, 2014). 

 Verificou-se que a percentagem de população de 25-64 anos que em 2006 

atingiu o nível de ensino secundário era de 28%, percentagem essa que tinha 

uma discrepância muito grande para outros países da União Europeia. Entre 

2001-2011 verificou-se que a percentagem de jovens entre os 20-24 anos que 

completou pelo menos o ensino secundário variou entre os 76.6% e os 79.5% 

na união europeia e entre 44.4% e 64.4% em Portugal (Azevedo, 2014). 

 A partir de 2009 foi aprovada a lei que obriga a que sejam cumpridos os 

12 anos de escolaridade obrigatória para jovens com idades entre os 6 e 12 

anos. No entanto, esta leia apenas foi aplicada aos alunos que frequentavam os 

anos de escolaridade compreendidos entre o 1º e o 7ºanos. Para os alunos que 

no ano 2009/2010 se matricularam no 8º ano de escolaridade e seguintes, o 

limite de escolaridade obrigatória continua a ser os 15 anos de idade. Os 

indivíduos que à data se encontravam abrangidos pela escolaridade obrigatória 

enquadrada pela Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei n.º46/86, artigo 6.º, 

alterada pelas Lei n.º 115/97 de 19 de setembro e Lei n.º 49/2005 de 30 de 

agosto e que no ano letivo 2009/2010 se matricularam em qualquer um dos anos 

de escolaridade compreendidos entre o 1.º e o 7.º ano, inclusive, ficam sujeitos 

ao limite da escolaridade obrigatória de 18 anos de idade e 12 anos de 

escolaridade. ("Escolaridade Obrigatória", 2017). 

 Até 2010 eram muitos alunos que abandonavam a escola, alguns porque 

não teriam possibilidades económicas de prosseguir estudos para a 

universidade, outros porque se sentiam desmotivados e com baixas capacidades 

para os estudos. A ideia de que apenas as classes sociais mais altas seguiam 

estudos passou a ser cada vez mais extinta, especialmente depois da 
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implementação da lei que obriga os alunos a 12 anos de escolaridade 

obrigatória.  

 O ensino profissional veio facilitar o percurso escolar dos alunos que se 

sentiam perdidos e sem rumo. Para todos aqueles que não queriam seguir 

estudos a nível universitário, o ensino profissional, assim como o nome indica, 

oferece uma parte profissional e prática do curso, sendo que os alunos saem 

com habilitações específicas para uma certa área. 

 Hoje sabemos que um aluno que pertença ao ensino profissional pode 

também prosseguir estudos se assim o pretender. Começamos a olhar para este 

ensino como um caminho de ofertas específicas que, não quer obrigatoriamente 

dizer que o aluno terminará ali o seu percurso académico. São exemplos disso 

os alunos que acompanhei ao longo do ano letivo. Pude verificar que existem 

realmente alunos que escolheram o curso apenas para terminar a escolaridade 

obrigatória, por outro lado verificamos ainda um número razoável de estudantes 

cujo objetivo ao entrarem no curso é, posteriormente candidatar-se à 

universidade.  

 O ensino profissional é bastante distinto do ensino regular. No ensino 

regular, no que concerne ao currículo, este é estabelecido pelo ministério da 

educação e é comum a todas as escolas existentes no país. Quanto ao ensino 

profissional, são as escolas que realizam a sua proposta de currículo que pode 

ser aprovada ou não. Neste currículo está imposta a realização do estágio que 

entra no currículo como a disciplina ‘’formação em contexto de trabalho’’, cujas 

horas são divididas, geralmente, entre o 11º e 12º ano. Após o término do ensino 

secundário os alunos ficam com habilitações de nível 4. A disciplina de formação 

em contexto de trabalho está integrada na componente de formação tecnológica 

e visa a aquisição e desenvolvimento de competências técnicas, relacionadas e 

organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir e é objeto 

de regulamentação própria ("Referencial de formação", 2019). 
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3.4 - A legitimação da educação física 

 Qualquer disciplina que esteja presente no currículo escolar é legitimada 

pelo seu valor educativo. Todas as disciplinas são fundamentais à formação dos 

estudantes. Mas será que todas elas são vistas com igual relevância e 

importância? 

 Observando a disciplina de educação física (EF) no currículo escolar 

verificamos que esta está presente nos 12 anos de escolaridade obrigatória, 

coisa que apenas acontece com a disciplina de português. Disciplinas como a 

história, matemática, ciências e biologia acabam por ser ‘postas de lado’ 

dependendo da escolha que o aluno faça quando ingressa no ensino secundário.  

 O facto da EF estar permanentemente presente na vida dos estudantes 

faz-me questionar o porquê de, mesmo assim, esta não ser vista de forma igual 

no que toca à importância da sua presença. Percebo que o problema possa estar 

na sociedade e no tipo de valores que a mesma possui. 

 Grande parte da população vê a educação física como lazer e não como 

uma disciplina para a qual os alunos devem trabalhar em prol de uma nota justa. 

Verificamos que para muitos ou a educação física deve subir a média sem 

esforço aparente, ou então simplesmente não deve contar para a mesma. É 

injusto que este seja o pensamento para aquela que é a disciplina que nos ensina 

a cuidar daquilo que de mais precioso temos – o nosso corpo. Afinal, quem 

somos nós sem o nosso corpo? Que será feito de nós se não aprendermos a 

zelar pela nossa saúde? Se não nos ensinarem que bons hábitos farão de nós 

pessoas mais saudáveis e mais ativas? 

 ‘’Na sociedade atual, a escola é a instituição mais bem qualificada para 

proceder à formação do cidadão desportivamente culto’’ (Graça, 2015). 

Hodiernamente comtemplamos uma busca incessante ao combate ao 

sedentarismo e à obesidade e isso reflete-se muito no discurso utilizado quando 

o tema é a presença e importância da EF no currículo escolar. A inatividade 

corporal e mental convoca medidas urgentes para aumentar e melhorar o índice 

de ativação e da condição corporal das pessoas. A obesidade é algo que se 

alastra a olhos vistos e que constitui uma ameaça não só à saúde, mas também 

e essencialmente a princípios, valores e objetivos educativos e sociais. Segundo 
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(bento, 2014) o aumento do volume corporal é acompanhado pela diminuição da 

densidade e teor moral dos indivíduos. Neste momento, é nesta realidade que 

crescem as crianças. Uma realidade onde a aceitação deve ser um valor mais 

elevado que a luta por nós mesmos. A verdade é que as crianças devem ser 

educadas a aceitar-se da forma que são, no entanto, como em tudo, existe uma 

medida certa. Se não ensinarmos as crianças que é possível sermos mais e 

melhores para nós mesmos estas vão aprender a acomodar-se na situação em 

que estão e aprender a aceitar uma realidade com a qual poderiam e não 

deveriam acomodar-se. 

 A EF, para mim, é um bom exemplo e uma boa forma de ensinar que 

com esforço e dedicação tudo se consegue. Não se trata de conhecer os 

números, as letras ou as capitais dos países todos. Não se trata de decorar 

aquilo que sai para o teste. A educação física dá-nos a conhecer o nosso corpo, 

as nossas habilidades ou até mesmo a falta delas. Ensina que trabalho de equipa 

é eficaz e que é preciso saber trabalhar em conjunto para chegar a um sucesso 

comum. Ensina a ouvir e especialmente a falhar. As crianças precisam de 

aprender a falhar sem vergonha, precisam de perceber que todos falham. 

 Esta disciplina deve ser vista como muito mais que um benefício para a 

saúde. Deve ser falada como um benefício para o bem comum. É preciso educar 

os jovens, para que eles um dia eduquem o mundo. A EF é portadora de valores 

que tantas vezes falta à sociedade e transmite vivências que, dentro de sala de 

aula, os alunos não têm. Falemos desta disciplina com tanta importância quanto 

as outras porque a escola não educa apenas a nível académico, a escola educa 

para a vida. 
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3.5 - A minha escola – a minha casa 

 

 A partir do momento em que nos entregamos ao ensino devemos estar 

conscientes que nos aguarda uma vida de ensinamentos. À partida nunca nos é 

dito que viveremos bastante para a escola que tudo o que vivenciamos nos 

influenciará profundamente. 

 Enquanto professora estagiária, a escola, , foi o local onde mais aprendi 

tanto sobre o ensino como sobre a vida. Entrar nesta caminhada dispostos a 

aprender e não somente a ensinar pode tornar o ano do Estágio Profissional (EP) 

um dos percursos mais bonitos das nossas vidas, isto se soubermos que todos 

os nossos erros se transformam em aprendizagem. 

 Foi em setembro que, tal como todos os anos começou mais um ano 

escolar. Desta vez o ingresso seria diferente de todos os outros, estava a entrar 

num local desconhecido para desempenhar uma função que, apesar de 

trabalhada antecipadamente, era ainda desconhecida também. Estava prestes 

a iniciar uma das maiores aventuras da minha vida – o estágio profissional.  

 O palco onde me estreei como professora estagiária foi a Escola 

Secundária António Nobre (ESAN). Esta escola faz parte do Agrupamento de 

Escolas António Nobre, situada na freguesia de Paranhos, Porto. 

 O agrupamento inclui um total de 7 estabelecimentos de ensino desde o 

pré-escolar ao ensino secundário, contemplando diversos cursos vocacionais e 

cursos profissionais. 

 A ESAN abrange a vasta freguesia de paranhos e ainda outras 

freguesias situadas na zona norte da circunvalação. Esta favorece de uma ótima 

localização e fácil acesso já que tem uma enorme oferta de transportes públicos 

de localização próxima da escola como, por exemplo, as estações de metro de 

Salgueiros e Combatentes. 

 A população integrante da escola caracteriza-se pela sua 

heterogeneidade, sendo que comporta uma parcela significativa de alunos 

pertencentes a uma classe social baixa. Denotamos também uma alta 

diversidade cultural onde os adolescentes convivem com inúmeras pessoas de 
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países distintos e, por essa mesma razão, considero a ESAN uma escola 

inclusiva. 

 A escola abarca 4 blocos, sendo eles o bloco central onde fica a 

biblioteca, o bar, secretaria, papelaria e polivalente, onde os alunos, na sua 

generalidade, passam os intervalos a jogar ténis de mesa ou a conviver. Além 

do bloco central existe ainda o bloco A, bloco B e bloco C. Nestes blocos ficam 

as salas de aulas, laboratórios, salas de computadores e sala de professores. 

Além de todos estes pavilhões existe ainda o pavilhão gimnodesportivo e três 

espaços exteriores com balizas e cestos de basquetebol. 

 Sendo a ESAN uma escola cuja inauguração foi em 1972, apesar de 

algumas restaurações, encontra-se com lacunas com as quais fomos 

confrontados logo na primeira reunião, mesmo antes de se iniciarem as aulas. 

Além de algumas salas serem extremamente pequenas para o número de alunos 

que constituem as turmas, há também o problema de lacunas no isolamento do 

frio e calor. Por exemplo, no pavilhão gimnodesportivo que foi onde eu passei 

mais tempo enquanto professora estagiária, quando estava calor as 

temperaturas eram bastante elevadas dentro do mesmo e, quando estava frio, 

dentro do pavilhão ainda se sentia mais o frio. Foram bastantes as aulas em que 

os alunos não conseguiam aquecer e onde tive de adaptar alguns momentos de 

instrução para que os alunos não tivessem a necessidade de parar de se 

movimentar pelo pavilhão, caso contrário não aguentavam o frio. Na primeira 

reunião que presenciei do departamento de educação física a grande discussão 

foi pelo o facto do teto do pavilhão conter amianto e isso fazia com que certos 

professores não quisessem dar aulas dentro do mesmo pois viam riscos 

associados a isso e, sentindo-se ignorados há vários anos após bastante 

pedidos de alteração do teto do ginásio decidiram fazer uma carta onde 

expunham o seu descontentamento perante a indiferença mostrada para com o 

departamento de educação física que passa a maior parte do seu dia naquele 

pavilhão. 

 A nível de material, a escola tinha bastante oferta naquilo que afirmamos 

ser o material comum numa escola, no entanto de ano para ano os materiais 

ficam desgastados e acaba por surgir a necessidade de comprar alguns novos. 
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Este ano letivo tivemos a oportunidade de conseguir encomendar bastantes 

materiais tais como raquetes de ténis novas, material de treino funcional, bolas, 

redes para as balizas e cestos de basquetebol dos campos exteriores. Apesar 

da vasta oferta de material, devido ao desgaste, muito do material já existente 

encontrava-se num estado mau, assim como o piso do pavilhão porque sempre 

que chovia o piso ficava com poças de água o que fazia com que o chão fosse 

ficando danificado. Chegamos mesmo a não conseguir realizar aulas práticas 

devido à chuva, já que as poças existentes eram imensas e havia sempre a 

possibilidade de os alunos escorregarem e caírem.  

 Quanto ao roulement, ao contrário do que muito colegas da faculdade se 

queixavam, eu não tinha muitos problemas com a vasta ocupação de espaço por 

outras turmas. Para além de ter apenas uma turma a utilizar o pavilhão ao 

mesmo tempo que eu, sempre que realizava uma atividade que precisasse de 

um pouco mais de espaço a professora que dava aulas ao meu lado fazia sempre 

questão de ser oferecer para ir lá para fora, já que eu dava modalidades de 

desportos individuais e, por esse mesmo motivo, tornava-se difícil a realização 

de atividade no espaço exterior. 

 A escola representou para mim um local familiar, onde não tinha receios 

de estar e onde sabia que se precisasse todos estariam pronto a ajudar. Toda a 

comunidade escolar recebeu-nos de braços abertos e mostrou-se disponível a 

ajudar. Quanto ao grupo de educação física, onde estava inserida também a 

professora cooperante, foi fulcral para a minha boa adaptação. Estes foram 

fundamentais durante todo o processo. Além de serem profissionais experientes 

e com muito para nos ensinar, nunca deixaram de nos dar a mão sempre que 

necessário. Deixaram-nos errar e mostraram-nos formas melhores de lidar com 

as situações. Utilizaram sempre a experiência para nos alertar para aquilo que 

iriamos encontrar. 
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3.6 - Juntos chegamos mais longe: A professora cooperante e a 

professora orientadora 

 

 Na FADEUP, no que concerne à prática do EP, existe um protocolo com 

uma panóplia de escolas denominadas de escolas cooperantes. É nestas 

escolas que está inserida o professor cooperante que tem como função orientar 

os grupos de estudantes estagiários com a sua experiência e vivências no meio 

escolar. 

 São-nos atribuídos no início do estágio dois professores, o professor 

cooperante que faz parte do corpo docente da escola e está inserido no núcleo 

de Educação Física da escola, e é também atribuído um professor orientador. 

 Segundo Heikkinen (cit. porBatista et al., 2018) a orientação do estágio 

profissional é vista como um processo de abertura, ou seja, partilha, igualdade e 

construção de confiança. É também segundo o autor um processo de facilitação 

já que permite uma boa atmosfera facilitando a discussão. 

 Numa panóplia de práticas distintas existentes, uma das mais 

tradicionais baseia-se em relações hierárquicas entre o professor e os 

estudantes estagiários na qual o professor cooperante é aquele que transmite 

conhecimento e habilidades adquiridas pela sua experiência como profissional 

da docência. É também alguém que apoia emocionalmente e incentiva o 

desenvolvimento profissional dos estudantes. (Bjuland e Helgevold, (cit. por 

Batista et al., 2018). Isto acaba por resultar numa relação unilateral (Trevethan 

e Sandretto, (cit. por Batista et al., 2018) quando o que se pretende da relação 

entre o aluno e o professor estagiário é que ambos se envolvam percorrendo o 

mesmo caminho na mesma direção, oferecendo conhecimentos e oportunidades 

para a co-construção de uma aprendizagem significativa (Hall. (cit. por Batista et 

al., 2018). Ainda assim, há autores que afirmam que a orientação é uma prática 

social, já que o estudante e o professor se influenciam mutuamente. Afirmam 

também que esta pode ser realizada através de três diferentes parâmetros: a 

supervisão, suporte e autodesenvolvimento cooperativo. (Kemmis et al., (cit. por 

Batista et al., 2018). Uma forma de realizar o processo de orientação baseado 
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no autodesenvolvimento colaborativo pode ser a formação de uma comunidade 

prática onde existe a partilha de valores, problemas e estratégias para superar 

os mesmos. No caso do estágio que vivenciei esta foi uma estratégia 

implementada onde a comunidade prática onde estava inserida era o NE onde 

havia partilha de valores, problemas e resolução dos mesmos.  

 Para que a prática de orientação seja adequada ao pretendido pelo 

estabelecimento de ensino superior, é muito importante que o professor 

cooperante e o professor orientador estejam em sintonia quanto às diretrizes 

estabelecidas, não devendo então ser uma prática de orientação fechada, ou 

seja, uma orientação onde o supervisor da universidade tem o papel mais 

relevante. Da mesma forma que não deve haver uma prática reivindicada que 

acontece caso o professor cooperante decida agir independentemente das 

diretrizes dos programas de formação da universidade (Batista et al., 2018). 

 Algo que valorizei muito durante todo o EP foi a liberdade e autonomia 

que nos foi dada pela professora cooperante. O objetivo principal seria fazer-nos 

refletir e pesquisar sobre as nossas práticas de ensino, não nos limitando apenas 

às que seriam utilizadas e apoiadas pela professora. Da mesma forma que 

poderíamos aprender com tudo o que a professora nos transmitisse, tínhamos 

também liberdade para experimentar novos métodos e modelos de ensino 

refletindo sobre os mesmos e tirando as nossas conclusões sobre a sua eficácia.  

 Quanto à professora orientadora, apesar de não estar presente no nosso 

dia-a-dia na escola é uma peça fundamental de todo o processo visto que é 

sempre alguém em quem nos apoiamos quando temos alguma dificuldade que 

não conseguimos logo superar de momento. No meu caso a professora 

orientadora fez-me abrir os olhos e alargar horizontes, fazendo com que, num 

momento de dificuldade, eu arranjasse soluções para o problema. Nunca me deu 

a solução, fez-me procurá-la e isso ajudou-me a desenvolver não só enquanto 

futura professora, mas também como pessoa. Fez-me procurar caminhos e 

estratégias que me fizessem conseguir chegar aos meus alunos. Sendo essa 

uma tarefa tão complicada para mim na altura, quando o consegui obtive uma 

das melhores sensações do mundo. Nesse momento voltei a ter a certeza que 

estava no caminho certo – eu queria mesmo ser professora.  
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3.7 - A união faz a força: o meu núcleo, o meu suporte. 

 Foi quando tomei conhecimento da instituição onde iria realizar o meu 

EP que soube também quem seriam os meus colegas de estágio. Na verdade, 

a surpresa do meu Núcleo de estágio (NE) não foi assim tão grande já que, na 

altura em que concorremos para as escolas queríamos muito ficar juntos, então 

realizamos a lista em conjunto tentando então a nossa sorte como núcleo. 

 O meu núcleo era formado por mais uma rapariga e um rapaz, sendo 

que como já estávamos habituados a trabalhar em conjunto, pensamos desde 

início que seria bom mantermos o bom funcionamento enquanto grupo.  

 “ … o núcleo de estágio, constituído pelos estudantes-estagiários, 

professor cooperante e orientador da faculdade, devem funcionar como 

comunidades práticas, levando os estudantes estagiários a gerar novo 

conhecimento e novas competências” (Batista & Queirós, 2013).  

 O conhecimento emerge de uma partilha de saberes com toda a 

comunidade, no entanto, durante todo o EP não podemos deixar de refletir no 

quanto a presença do nosso NE é fundamental em todo o processo. Durante 

todo este ano foram várias as vezes em que o meu NE foi a minha força em dias 

complicados, foram muitos os momentos que partilhamos e o quanto nos 

ajudamos mutuamente. Fazíamos das pequenas conquistas individuais, as 

nossas conquistas em grupo porque, melhor que ninguém o NE sabe o quanto 

trabalhamos para algo, mesmo que no final acabemos por falhar, refletir e 

aprender com o erro. No fundo, o NE é o nosso ombro amigo, fundamental para 

todos os acontecimentos dentro da escola já que estão sempre lá e são os 

primeiros a compreender a sensação. 

 Os meus colegas foram o exemplo que precisava para compreender o 

quanto o NE é fundamental para a nossa aprendizagem e crescimento enquanto 

futuros docentes. O quanto é necessário apoio e ajuda dos nossos colegas que 

estão a passar exatamente pelo mesmo. Apesar da experiência dos professores 

cooperantes e núcleo de educação física nunca ninguém nos compreende tão 

bem.  
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 Foram longas as tardes e até mesmo as noites que passamos juntos a 

trabalhar fora da faculdade. As ocasiões em que nos ajudamos em projetos 

pessoas uns dos outros e que nunca os deixamos por realizar. É exemplo disso 

o meu evento culminante. Apesar de ter sido tudo planeado por mim desde a 

visita à faculdade, atividades a realizar, pontuações, quadros competitivos e etc. 

Não posso não agradecer ao NE o tanto que contribui, inicialmente por me terem 

dado força para avançar mesmo sabendo que ia ser uma tarefa muito complica 

e também por, na véspera do mesmo aparecerem à noite em minha casa de 

surpresa apenas para me ajudar com o término da realização dos prémios. Estas 

são as pequenas coisas em que apenas os colegas compreendem o nervosismo 

e a importância das pequenas vitórias e fazem questão de se manter por perto 

e ajudar sempre que necessário sem nunca pedir nada em troca.  

 O meu núcleo de estágio é uma das melhores recordações que levo 

comigo deste ano tão importante e que representa tanto nas nossas vidas. 

 

 

3.8 - As minhas turmas 

  

 Quando entramos na escola como professores é quase como quando 

entramos na escola pela primeira vez como alunos. Queremos conhecer as 

nossas turmas, perceber o tipo de alunos que teremos perante nós para 

planearmos o tipo de aulas que poderemos ter. À partida pensamos que é 

complicado na primeira aula decifrar os alunos com quem teremos contacto, no 

entanto, existem várias estratégias e jogos que nos permitem descobrir um 

bocadinho sobre os alunos naquele curto de espaço de tempo que é a primeira 

aula.  

 Este ano tive contacto direto com duas turmas. Pensei que ia ser mais 

simples e que, tendo os mesmos intervalos de idades poderia lidar com ambas 

as turmas de forma semelhante. Essa foi a primeira vez que fui posta à prova e 

logo percebi que as idades podem ser as mesmas, os passatempos preferidos 

os mesmos e até o curso profissional no qual estão inseridos, nem por isso a 

forma como um professor lida com uma turma se pode generalizar a outras.  
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 Os meus alunos eram assim: Todos semelhantes e completamente 

diferentes ao mesmo tempo. 

 

3.8.1 - 10º ano: a turma que me fez crescer 

 A minha turma. A minha primeira turma, aquela que nunca vou esquecer. 

 Assim como o título indica o 10º ano foi a turma que me fez crescer 

durante o ano letivo por todos os desafios proporcionados. 

 Quando cheguei à escola estava à espera de uma receção boa e que não 

me proporcionasse grandes problemas visto que já estava muito habituada ao 

contexto de treino. Com o passar do tempo percebi que talvez o problema fosse 

mesmo ter adotado no início uma postura mais relaxada, uma postura mais de 

treinador do que de professor e, quando tentei ser mais rígida com os meus 

alunos senti que era tarde demais. Eles não me ouviam, não me respeitavam e 

quando eu pedia que realizassem uma tarefa eles respondiam que eu era 

estagiária e que quem mandava era a professora e não eu. Comecei a sentir-me 

impotente e de certa forma descartada por parte dos meus alunos. Essa foi a 

altura do EP em que mais desmotivei, mas também aquela que mais me fez 

crescer na busca constante de soluções. 

 Esta turma pertence ao curso profissional de técnico de desporto, aliás, 

esta é a turma pioneira do mesmo. Este curso de planos próprios oferece aos 

alunos um vasto enriquecimento da prática de desporto, assim como do mundo 

profissional ligado ao desporto. Assim que finalizadas as 150h de animação e 

lazer, 150h em modalidades coletivas e 150h em modalidades individuais os 

alunos terminam o curso com o título de técnicos de desporto. 

 A turma é constituída por 22 alunos dos quais apenas 2 são do sexo 

feminino.  

 Sendo um curso de desporto partimos do princípio de que todos os alunos 

estariam ligados a uma modalidade e que não haveria problemas de 

desmotivação para a prática. Este foi um cenário que não correspondeu muito à 

realidade. 

 A disciplina pela qual eu fiquei encarregue de planear e lecionar aulas foi 

de desportos individuais. Sendo os alunos na sua maioria ligados aos desportos 
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coletivos foi complicado cativá-los para modalidades como ginástica, com a qual 

iniciei o meu percurso da escola. A princípio fiquei surpreendida com a interação 

dos alunos, mas logo me apercebi que o ambiente não iria ser sempre assim. 

Começaram os conflitos entre os alunos, formaram-se grupos dentro da turma 

que sempre que possível queriam ficar juntos nas atividades previamente 

preparadas e acabavam por fazer tudo menos aquilo que eu pedia. Não 

passavam pelas estações todas das vagas que propunha e, como eles eram 

muitos para uma só pessoa, nunca conseguia controlar na perfeição as rotações 

entre estações. Foi quando os comecei a conhecer melhor que reparei que 

alguns alunos simplesmente não faziam alguns exercícios e deixavam-se ficar 

no canto à espera de que ninguém os visse, enquanto outros, especialmente na 

estação do minitrampolim realizavam tudo menos o que era pedido.  

 À medida que as aulas passavam eu fui-me apercebendo da forma de ser 

dentro da sala de aula de alguns alunos, então foi fácil controlar certos 

comportamentos. O complicado foi os alunos aceitarem as medidas impostas 

por mim. Passei a fazer eu sempre os grupos de trabalho, tentando sempre que 

ficassem os grupos por eles anteriormente formados separados e também de 

forma a que se pudessem ajudar uns aos outros. Os alunos ao perceberem que 

tinha mudado a forma como deixava que a aula fluísse tentavam que eu não me 

apercebesse e trocavam de grupo ou, como chegou a acontecer, sentavam-se 

e diziam que não faziam a aula porque não queriam ficar naquele grupo. 

 Quando me deparei com essa situação e após várias tentativas sem 

sucesso para cativar as tentativas pensei no MED (Modelo de Educação 

Desportiva). Este poderia ser o meu maior aliado já que os alunos eram 

extremamente competitivos. Eu poderia formar as equipas e atribuir funções 

específicas a cada elemento, fazendo com que eles começassem a aprender a 

lidar uns com os outros, ouvir-se e consequentemente a ouvirem-me a mim.  

Outro dos grandes problemas que tinha com esta turma eram os atrasos. 

As aulas de desportos individuais eram sempre as 8:20h da manhã e os alunos 

chegavam constantemente atrasados e, por isso, mais uma vez, debrucei-me no 

MED para tentar combater esse hábito.  
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Foi a partir da implementação de regras básicas de forma despercebida 

que consegui trazer os alunos para junto de mim. Eles ouviam-me e respeitavam-

me cada vez mais. Senti que iam muitas vezes motivados para a aulas por ser 

eu a lecioná-la e estavam sempre curiosos sobre as competições e tema da aula 

seguinte.  

Através desta aproximação dentro da aula fui conquistando a confiança 

deles e sem me aperceber passei a sentir que tanto os alunos já faziam parte de 

mim como eu parte deles. Eles sabiam que eu estava ali sempre que necessário 

e não apenas durante os 100 minutos que faziam o nosso tempo de aula. E eu 

aprendi que podia contar sempre com eles também.  

Nada me dava mais gosto que planear tarefas e atividades diferentes para 

a turma.  

Como se costuma dizer: Tudo o que nos custa a ganhar dá-nos orgulho 

em ter. A turma transformou-se no meu pequeno orgulho e deixei de brindar 

apenas as minhas pequenas vitórias e passei a brindar em conjunto com eles as 

vitórias de cada um. Passei não só a ver a turma como um todo, mas também 

cada uma das pequenas peças que esta inclui. Aprendi que todos os alunos são 

diferentes e isso foi fundamental para que a dinâmica em grupo funcionasse na 

perfeição. 

 

 3.8.2 - 11º Ano: Os brincalhões 

 A turma de 11º ano foi, durante todo o ano, a minha turma partilhada. 

Esta turma, apesar de ser completamente diferente da turma de 10º ano também 

foi um grande desafio para mim. Fiquei encarregue, juntamente com o meu 

colega de estágio, de lecionar a disciplina de PAFD (Práticas e Atividades Físicas 

e Desportivas). Esta disciplina foi vista como um desafio pois as aulas eram 

teóricas e, além de teóricas, eram compostas por um total de 6h, ficando um com 

3h à terça-feira e outro com 3h à quarta. Pouco habituados a estar à frente numa 

sala de aula o nervosismo começou a aumentar. Se já era complicado para nós 

estarmos num pavilhão numa sala de aula tudo se tornava ainda mais confuso.  

 Esta turma no início do ano letivo era constituída por 24 alunos, sendo 

que um acabou por desistir do curso logo de começo e outro aluno acabou por 
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desistir mais tarde devido a todas as dificuldades sentidas. O aluno em questão, 

quando se tratava de apresentar trabalho faltava pois tinha vergonha de os 

apresentar oralmente devido a todas as dificuldades que tinha a nível de escrita 

e leitura.  

 Nesta disciplina foram abordados os módulos de traumatologia e 

primeiros socorros, basquetebol, golfe e orientação. O módulo mais complexo e 

que apresentou mais dificuldade no planeamento e organização das aulas foi 

logo o primeiro. Traumatologia e primeiros socorros além de ser um tema apenas 

mais abordado na universidade era também aquele com que me ia iniciar nas 

aulas teóricas e, por esse mesmo motivo, o nervosismo e receio de falhar 

agigantavam-se.  

 Após conhecer a turma percebi que eles mesmo eram facilitadores do 

processo ensino-aprendizagem. Apesar de ser uma turma de brincalhões, 

gostavam de ouvir e sobretudo de participar na aula.  

 Algo que desde cedo percebi que funcionava muito bem com a turma 

foram os quiz e também um ensino por descoberta guiada. A turma gostava de 

ser orientada a procurar respostas e não que o professor lhes desse todas as 

respostas e que a única função deles fosse ouvir.  

 A relação que mantive com esta turma, ao contrário da turma de 10º ano, 

foi sempre muito boa. Senti que fui sempre muito bem recebida e que os 

conquistei desde os primeiros dias. Eles procuravam-me fora aulas e 

conversavam comigo tanto sobre assuntos relacionados com a disciplina que 

lecionava como com outras disciplinas.  

 A turma apesar de interessada tinha alguns problemas de 

comportamento, especialmente noutras disciplinas. As faltas disciplinares eram 

bastante recorrentes e isso fazia com que alguns alunos ficassem proibidos de 

realizar as visitas de estudo pelos professores de PAFD planeadas. Foram várias 

as conversas que tivemos sobre os comportamentos e sobre o como deveriam 

agir perante as situações. Havia alunos com dificuldade em controlar as suas 

emoções e por esse mesmo motivo não mediam as consequências daquilo que 

diziam e faziam. Essas situações acabavam por os prejudicar dentro e fora da 

sala de aula.  
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 Esta turma foi bastante gratificante e desafiante no sentido de me obrigar 

a adaptar a uma realidade até então desconhecida – as aulas teóricas. No meio 

do caos que a outra turma representava logo no início do ano, esta turma era 

muitas vezes onde ia buscar forças. 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Enquadramento Operacional
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 4.1 - Área 1: Orientação e gestão do ensino da aprendizagem 

 

 

4.1.1 - Conceções 

  

 Muitos autores associam os conceitos de ‘’conceções’’ e ‘’sistemas 

concetuais’’ ao conceito de ‘’crença’’. A crença é vista como um hábito de 

pensamento. As nossas crenças são algo em que nós pensamos e cremos como 

verdadeiro. Elas variam de pessoa para pessoa, visto serem algo que depende 

da forma de pensar de cada um.  

 Além da influência da formação inicial, os professores possuem uma 

série de conceções fruto de hábitos e atitudes do ‘’senso comum’’, e de uma 

larga impregnação ambiental durante o período em que foram alunos. Pérez (cit. 

por Batista, 2018). Podemos então constatar que as conceções do professor se 

constroem ao longo da vida e de diversas formas. Estas conceções são o 

resultado de um processo de formação individual e social que interagem entre 

si. A formação individual do indivíduo está diretamente ligada à formação social, 

ou seja, a todo o meio que o envolve. O professor é influenciado pela sua 

formação inicial enquanto aluno, pela sua experiência profissional, a imagem que 

tem do aluno e até mesmo as suas escolhas axiológicas.  

 Estas conceções vivenciadas pelos futuros professores afetam direta ou 

indiretamente o ser comportamento na planificação, realização e avaliação da 

sua prática pedagógica. 

 As conceções baseiam-se no sistema de valores e crenças sobre o que 

ensinar e como ensinar. Estas são condicionadas pelas orientações que 

prevalecem nos programas de formação de professores. Estas conceções não 

são algo pelo qual o professor se guie toda a vida. Assim como o aluno, o 

professor também está em constante aprendizagem. Então, afirmamos que o 

conceito de ‘’conceção’’ é caracterizado pela sua plasticidade, já que está em 

constante alteração pelas situações vividas e dúvidas que se colocam no 

processo de ‘’ser professor’’. No caso específico do ensino, a conceção é 

considerada um elemento importante de formação e profissionalização docente, 
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tendo em vista que contribui para ativar o sistema cognitivo do professor, 

consagrando-se igualmente como mecanismo de apropriação de novos 

conhecimentos, como meio de renovação e mudança no campo profissional. 

(Lima, (cit. por Batista, 2018). 

 Segundo Feiman-Nemser (cit. por Batista, 2018) as orientações teóricas 

nos programas de formação de professores de EF podem ser prática, 

académica, pessoal, tecnológica e crítica/social. 

 No que concerne à orientação concetual tecnológica, esta centra-se 

muito no professor e foca-se muito nos resultados e não no processo. Esta 

orientação concetual pressupõe que o processo de aprendizagem envolve a 

aquisição de princípios e práticas originárias da pesquisa do ensino. Já a 

orientação concetual prática pressupõe a ação reflexiva sobre a prática. Para 

esta orientação a formação não se constrói apenas pelo conhecimento e a sua 

acumulação, mas sim pela reflexão crítica sobre o mesmo. Quanto à orientação 

concetual pessoal esta parte de uma reflexão sobre a pessoa numa perspetiva 

construtivista, de autoconhecimento e desenvolvimento. Ou seja, esta perspetiva 

construtivista remete-nos para um ensino centrado no aluno baseado na teoria 

crítica. Promove e desenvolve o conhecimento do aluno no sentido de construir 

uma pessoa e possibilitando a sua emancipação. Por fim, temos a orientação 

concetual académica que vê o ensino apenas como uma forma de transmissão 

de conhecimento. Privilegia os conteúdos do ensino do professor em vez da sua 

formação para o ensino. Portanto, para esta conceção é apenas importante os 

conhecimentos do professor e não a parte pedagógica, a forma como os 

transmitirá aos alunos. Este ensino torna-se massivo pelos seus métodos 

extremamente expositivos e falta de reconhecimento da importância da parte 

pedagógica no mesmo. 

 Ao longo de toda a vida de estudante acabamos por vivenciar um pouco 

de todo o tipo de conceções, no entanto, e felizmente as que mais nos marcam 

são aquelas onde conseguimos aprender mais. Sou a favor do conhecimento e 

da transmissão do mesmo, o que sendo eu uma futura professora é normal que 

o seja. No entanto, para mim há uma extrema importância na parte pedagógica. 
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Um bom professor é aquele que sabe cativar o aluno, é alguém que tenta chegar 

até ele e vê importância em cada elemento da turma.  

 Um bom professor é aquele que se concentra no processo de ensino-

aprendizagem e torna a recetividade por parte do aluno bem mais importante do 

que a sua própria transmissão de conhecimento. Atualmente, com a existência 

de tantos meios devia ser proibido um professor basear-se na transmissão de 

conteúdo expositivo. Cada vez os alunos se interessam menos pela escola, por 

isso, cabe ao professor trazer-lhe o gosto pela mesma. A escola não tem de ser 

o local onde o professor é que sabe, o professor é que manda e por isso, este é 

a figura autoritária de quem todos os alunos têm receio. Devemos conseguir 

transmitir que o professor é tanto como os alunos, é um ser humano e que deve 

ser respeitado, assim como o professor deve respeitar o aluno.  

 Ensinar que para respeitar não é preciso ter medo ou receio. Como 

professora posso chegar até aos meus alunos, ter a confiança deles e deixar que 

eles tenham a minha. A meu ver o aluno é o centro de todo o processo e, se para 

que o aluno compreenda algo eu precise de recorrer a diversas estratégias de 

ensino, então eu vou fazê-lo. 

 Ser professor é uma troca de conhecimento, é saber dar e receber. 

Perceber que dar a mão não é apenas importante para o aluno, também é 

importante para nós professores. 
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4.2 - Planeamento: planeamento anual, unidade didática, 

planeamento de aula 

 Planear, em sentido amplo, é um 

problema, estabelecendo fins e meios que 

apontem para a sua superação, de modo a 

atingir objetivos antes previstos, pensando e 

prevendo o futuro, mas sem desconsiderar as 

condições do presente e as experiências do 

passado, tendo em conta os contextos e os 

pressupostos filosóficos, culturais, 

económicos e políticos de quem planeia, com 

quem se planeia e para quem se planeia. 

  

Padilha (cit. por Lopes, 2014) 

 

 Planear é algo complexo e que envolve diversos aspetos tais como as 

conceções, valores e interesses do indivíduo que planeia. Podem ser elaborados 

de forma coletiva, compartilhada ou pessoalmente. São também processo 

contínuo de reflexão, compreensão e projeção da realidade, visualizando e 

estabelecendo vínculos com o passado, presente e futuro. O planeamento deve 

também vincular-se às necessidades e condições do contexto dos intervenientes 

do processo, assim como de que planeia. 

 

4.2.1 - Planeamento anual 

 O planeamento anual é o primeiro plano a ser realizado. Este nasce a 

partir do currículo previamente definido e ajustando-o. Assim nasce o primeiro 

dos planeamentos. A realização do plano anual é um processo que tem como 

objetivo principal o interesse do aluno e o que de melhor ele possa retirar do 

mesmo. É construído de forma coesa, organizando todos os objetivos por 

unidade didática (UD).  

 Este tipo de planeamento não deve ser geral, havendo então um plano 

anual para cada turma distinta – o PAT (Plano Anual de Turma). É fundamental 
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a consciencialização do meio em que estamos inseridos, visto que o centro de 

todo este processo são os alunos. 

 A elaboração deste documento é de extrema importância, já que nos 

permite visualizar o processo de ensino-aprendizagem como um todo. No 

entanto o docente não se pode apenas focar no próprio plano anual dado que o 

ensino é imprevisível e, por esse mesmo motivo, o professor deverá estar 

sempre disposto a alterar um planeamento dependendo das circunstâncias.  

 O planeamento é importante para a definição antecipada dos conteúdos 

a ser lecionados, espaços a ser utilizados e ainda para a prevenção de 

problemas que possam surgir. Quando o docente planeia antecipadamente 

consegue prever também possíveis problemas que possam existir, conseguindo 

muitas vezes anular essas possibilidades através de estratégias de ensino. 

 Segundo NOGUEIRA (2014) o ensino deve ir ao encontro das motivações 

intrínsecas de cada aluno, sendo estruturado nos seus próprios interesses. 

Tornou-se difícil reger-me pelas motivações intrínsecas da minha turma 

residente, visto que a disciplina que eu lecionava era desportos individuais e, 

geralmente, essa é a disciplina que os alunos menos gostam, especialmente por 

não haver tanta interação entre os colegas. Posto isto, o meu maior objetivo com 

esta disciplina foi estruturar muito bem a unidade didática e planear bem os 

modelos a utilizar para que os alunos se sentissem motivados para a prática.  

 As modalidades por mim lecionadas seriam ginástica, atletismo e ténis. 

Após a verificação dos conteúdos a lecionar a grande preocupação foi ajustar as 

UD com os espaços para a sua realização. Quanto à modalidade de ginástica os 

espaços eram mais que adequado, havendo material que tornasse possível uma 

aula em que os alunos estariam parados um curto de espaço de tempo. O 

problema seria arranjar soluções para a abordagem ao salto em comprimento e 

triplo salto quando a escola não tinha campo de areia, tal como a abordagem ao 

ténis sem a existência de campos e espaço para a modalidade dentro do recinto 

escolar. 

 Cada UD seria constituída pelo respetivo número de horas descritas no 

programa, sendo que cada aula continha 2h. Assim sendo, apresento no quadro 

1 seguinte o número de horas e número de aulas respetivo de cada modalidade. 
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Tabela 1 Planeamento 

Módulo Horas Número de aulas 

Ginástica – conceitos 

gerais 
25h 

12 aulas – 2h 

1 aula - 1h 

Atletismo - iniciação 25h 
12 aulas – 2h 

1 aula – 1h 

Ténis - iniciação 50h 25 aulas – 2h 

 

 

 Vistas as horas e número de aulas por modalidade, parte do professor 

ajustar os programas e conteúdos à população alvo, ou seja, ir ao encontro das 

motivações de cada aluno conseguindo assim captar a sua atenção, gosto pela 

modalidade e por consequência um bom relacionamento entre professor e 

alunos, favorecendo então o processo de ensino-aprendizagem.  

 Contudo, a previsão do tempo de aulas e planeamento e sequenciação 

de todos os módulos não impede a impressibilidade inerente à docência, por isso 

o professor tem de estar preparado para as mesmas tendo então uma vasta 

capacidade de adaptação para com situações de impressibilidade. 

 Neste planeamento anual ficou também registada a ocorrência do torneio 

de futsal e corta-mato escolar que mexeriam com a dinâmica escola embora não 

interferissem com a contagem de horas de aulas. As datas definidas foram as 

apresentadas no quadro 2 que se segue. 

 

Tabela 2 Atividades Escolares 

Atividade Dia de ocorrência 

Torneio de futsal 13 de dezembro 

Corta-mato escolar 17 de janeiro 
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4.2.2 - Planeamento unidade didática 

 Ao longo do ano forma abordadas 3 modalidades na disciplina de 

desportos individuais que apelaram a metodologias diferentes. Cada uma delas 

foi planeada de forma ponderada tendo sempre em conta as necessidades dos 

alunos.  

 Apesar dos conteúdos a abordar estarem descritos no programa, foi 

essencial realizar uma AD (avaliação diagnóstica) no início de cada UD, dado 

que os programas poderiam estar desajustados ao contexto real da turma, 

mesmo sendo uma turma, ao que tudo indicava, direcionada para o desporto.  

 Ao contrário do que se possa pensar, não é de todo simples construir 

uma UD adequada a todos os alunos, já que as turmas são famosas pela sua 

homogeneidade. Cabe ao professor, durante a AD observar as dificuldades de 

forma criteriosa do aluno, assim como as suas potencialidades. Ao aluno cabe-

lhe a função de ser capaz de se autoavaliar, sendo essa uma dificuldade de 

muitos discentes, sobretudo se os critérios não forem definidos e partilhados com 

os mesmos. O que acaba por acontecer muitas vezes é as atividades propostas 

pelo professor na UD irem de encontro ao que se pretende que o aluno seja 

capaz de atingir, isto porque as informações recolhidas não estavam corretas. 

Esta é uma realidade bastante recorrente aquando da falta de estabelecimento 

de critérios e, por esse mesmo motivo prefiro optar pela AD sob efeito da minha 

própria observação, conseguindo então através das divergências entre a 

observação do professor e a autoavaliação do aluno conhecer um pouco melhor 

a turma. É fundamental que o docente conheça a sua turma, não apenas como 

um grupo, mas também como seres humanos únicos e distintos. É importante 

que cada individualidade com personalidade própria seja considerada (Mesquita, 

1997). 

 Este planeamento, efetuado de forma consciente é fundamental para 

que exista um ensino de qualidade, no entanto, é importante salvaguardar a 

dinâmica e flexibilidade de ato de planear, havendo então a necessidade de 

retocar os planeamentos efetuados (Araújo, 2017). 
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 A sequência metodológica dos conteúdos representa também uma parte 

muito importante do processo. Segundo Rosado & Mesquita (2009) é importante 

construir uma sequência lógica de organização das tarefas motoras, através do 

estabelecimento de relações entre conteúdo, objetivo e nível de desempenho 

dos alunos. E assim teremos um planeamento centrado no aluno onde não 

existem tarefas demasiado fáceis ou difíceis. 

  

 

 4.2.3 - Planeamento de aula 

 O plano de aula é o planeamento que surge antes da aula. Este é 

geralmente idealizado de aula para aula. Neste planeamento o professor 

apresenta todas as suas decisões didáticas, tornando este nível de planeamento 

o mais específico. É no plano de aula que o professor expressa objetivamente 

tudo o que anteriormente teria sido planeado, focando-se agora na criação de 

condições favoráveis ao desenvolvimento de conhecimentos por parte dos 

alunos. 

 Assim, antes de cada aula o docente elabora o plano de aula tendo em 

conta a função didática assinalada na construção da UD. Com isto, o professor 

formula o objetivo da mesma, ou seja, define o que os alunos tenham como 

aprendido no final da aula. 

 Estes planos são muito importantes para uma melhor gestão do 

processo de ensino-aprendizagem e para a gestão de toda a parte instrucional 

e de material necessária para o bom funcionamento da aula. Cada aula é única 

e como tal o professor tem de estar disposto a inovar todas as aulas, arranjando 

estratégias que cativem os alunos e que os façam realmente aprender. 

 O plano no fundo não passa da articulação de exercícios previamente 

planeados pelo professor para que se verifique evolução nos alunos. Cabe ao 

professor saber adaptar-se caso seja necessário para que a aprendizagem seja 

efetivamente adquirida por parte dos alunos. 

 Se a imprevisibilidade existe perante um planeamento, então temos de 

ser conscientes que, durante uma aula, ela aumenta significativamente já que 

estamos a trabalhar com pessoas. Por esse mesmo motivo o professor tem de 
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ser uma pessoa capaz de se adaptar às diversas situações que possam ocorrer, 

sejam elas as faltas dos alunos que podem consequentemente afetar nos 

exercícios propostos, comportamentos desviantes e até mesmo 

desentendimentos entre a turma durante a aula. Deve então ser capaz o 

professor de resolver problemas momentaneamente. 

 Inicialmente ficava frustrada quando não conseguia seguir o plano de 

aula anteriormente elaborado de forma rigorosa. Para mim o cumprimento das 

tarefas era o mais importante e, com uma turma inicialmente problemática, era 

complicado que isso acontecesse visto que estava sempre a parar a aula por 

comportamentos indevidos e atrasos. Com o tempo fui aprendendo que o 

segredo está em sabermos adaptar-nos, sabermos dar a volta às situações para 

que os alunos não tenham dúvidas que nós sabemos perfeitamente o que 

estamos ali a fazer. Foi quando adotei uma postura mais relaxada e melhorei a 

minha capacidade de adaptação que as aulas e os comportamentos começaram 

a melhorar, até porque eu mesma ao não possuir aquele sentimento de 

frustração, conseguia resolver os assuntos com mais calma. Quer queiramos ou 

não, a verdade é que o aluno percebe os nossos sentimentos. O aluno percebe 

quando o professor se sente frustrado e cansado e isso vai influenciar o 

comportamento do aluno. Aprendi que a calma transmite calma e que há sempre 

uma forma positiva de olharmos para tudo o que acontece. Chegou então o 

momento em que se tivesse de adaptar os exercícios todos de uma aula pela 

falta de alunos eu fazia-o, pois, os discentes participantes não poderiam sair 

prejudicados.  

 Foi então que o atletismo chegou e com ele chegou também o MED que 

foi sem dúvida o ponto alto do meu ano – conquistei os meus alunos. 
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4.3 - Realização: Modelos instrucionais e as suas mais valias 

 Para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz, são 

necessários professores eficazes também e com isto a sociedade interpreta que 

o prepósito do ensino é promover a aprendizagem dos estudantes. Como tal a 

responsabilidade do professor é ajudar os alunos a alcançar o sucesso da 

aprendizagem. 

 Segundo Mesquita & Graça (2009) a eficácia do ensino deve ser 

interpretada através do recurso a modelos e instrução que forneçam uma 

estrutura coerente para o ensino. No entanto, não há modelos mais corretos que 

outros, simplesmente cabe ao professor encontrar o equilíbrio entre modelos de 

ensino mais centrados na direção e modelos de ensino mais centrados na 

descoberta e autonomia. 

 A qualidade dos programas é muitas vezes avaliada pela quantidade e 

qualidade de aprendizagem que neles ocorre, contudo, não nos  podemos 

esquecer que aprender não pode ser visto como uma consequência direta do 

ensino (Mesquita & Graça, 2009).  Quando falamos em ensino está inerente ao 

mesmo a existência de pessoas e, logo por aí, sabemos que a aprendizagem 

não depende só de um lado. Como professor eu posso realmente transmitir a 

aprendizagem, contudo, se o aluno não estiver recetivo à mesma esta não irá 

acontecer. É como se entre o ensino e a aprendizagem existisse uma ponte e 

essa ponte representa a atividade ativa do sujeito da aprendizagem (Mesquita & 

Graça, 2009). Posto isto, a atividade do aluno fica no centro de todo o processo 

instrucional que tem como propósito elaborar um conteúdo de aprendizagem 

organizado.  

 Então, Judith Rink (Cit. por Mesquita & Graça, 2009) apresenta um 

conjunto de princípios gerais revertidos para o ensino da educação física. 

 

  ‘’aprende mais quem dedica mais tempos a uma boa exercitação’’ 

 Isto esclarece-nos que não importa apenas o tempo que o professor 

forneça para a prática, mas o tempo que o aluno exercita a um nível adequado, 
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ou a quantidade de vezes que este exercita. Siedentop e Tannehill (cit. por 

Mesquita & Graça, 2009) falam exatamente sobre ATL (academic learning time) 

que corresponde ao tempo de empenhamento do aluno com uma taxa 

consideravelmente alta de sucesso e, apontam ainda para a OTR (opportunity to 

respond) que tem a ver com a taxa de respostas apropriadas do aluno, como 

variáveis de critério para o sucesso. Ou seja, o sucesso do aluno não depende 

somente do tempo de prática fornecido e planeado pelo professor, mas também 

da taxa de sucesso do aluno dentro desse tempo, assim como da forma como o 

aluno responde aos estímulos durante a prática. 

 

  ‘’a exercitação tem de ser ajustada aos objetivos de aprendizagem e 

a cada um dos alunos’’ 

 Para que isto aconteça é necessário que sejam previamente 

estabelecidos objetivos de aprendizagem. Através da análise do que se pretende 

que o aluno realize na aula conseguimos avaliar em que medida esse trabalho 

concorre para a consecução dos objetivos enunciados (Mesquita & Graça, 

2009). Com isto queremos dizer que não adianta ter um objetivo definido se 

depois ao planear a aula coloco situações de aprendizagem que não me levam 

ao encontro dos objetivos previamente definidos. 

 

 ‘’Aprende mais quem exercita a um nível de processamento 

cognitivo mais elevado’’ 

 Esta taxa representa 80% da ação dos alunos naquela tarefa, ou seja, se 

naquela situação de aprendizagem o aluno tiver sucesso 80% das vezes em que 

executa a tarefa então verifica-se sucesso na aprendizagem daquele conteúdo. 

 Não podemos, de forma alguma, generalizar a taxa de sucesso para 

qualquer que seja a situação. Por exemplo, a taxa pode variar de aluno para 

aluno já que nem todos apresentam a mesma dedicação e persistência, nível de 

orientação para a tarefa e auto competência. O mesmo acontece com as tarefas- 

é necessário saber adequá-las. As tarefas demasiado fáceis, por não trazerem 

desafio a nível cognitivo não promovem aprendizagem, contudo, as tarefas 

demasiado difíceis, por sua vez, são desajustadas pois o insucesso repetido e 
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sistemático gera desmotivação e frustração, assim sendo o aluno desmotivado 

é prejudicado quando confrontado com tarefas de aprendizagem. 

 

‘’Professores eficazes criam um ambiente para a aprendizagem’’ 

Este princípio está associado à coordenação dos sistemas de instrução e 

de gestão de aula. Assegurar a gestão de aula é evitar problemas relacionados 

com disciplina, garantindo a cooperação entre alunos e mantendo um bom 

ambiente de aula. As decisões ao nível da gestão adotadas pelo professor têm 

implicações na qualidade do trabalho dos alunos e consequentemente nas 

oportunidades de aprendizagem (Mesquita & Graça, 2009). 

 A adequação das tarefas aos alunos é tanto um problema de competência 

como de gestão, pois quando um professor realiza uma tarefa demasiado difícil 

o que acaba por acontecer é a diminuição do conteúdo denominado de 

‘’conteúdo de risco’’ pelos alunos, garantindo assim os estudantes o conforto 

pessoal e controlo da situação. Estas situações podem originar confusões, 

interrupções, falta de compreensão e desinteresse, perturbando assim o bom 

funcionamento da aula. Para que sejam possíveis tarefas mais complexas é 

fundamental que o professor crie um clima de confiança e desdramatização do 

erro e insucesso. ‘’Se os alunos forem confrontados com criticas por parte do 

professor ou dos colegas, tenderão a evitar expor-se ao risco e a jogar pelo 

seguro, através de uma falta de empenhamento (Anderson, ( cit. por Mesquita & 

Graça, 2009). 

 O que acontece é que muitas das estratégias de ensino que vão sendo 

criadas para inovar acabam por ser prejudicadas pela dificuldade do professor 

em coordenar os sistemas de instrução e gestão. Para que modelos de ensino 

que apelem a um trabalho cooperativo e autónomo funcionem é necessário que 

o docente construa estratégias e prepare os alunos a trabalharem de forma 

autónoma e em grupo de uma forma responsável e produtiva. Cabe ao professor 

implementar regras e tarefas rotineiras que tornem as aulas e os modelos 

adotados eficientes.   

 Segundo (Mesquita & Graça, 2009) é então essencial para que o 

professor seja eficaz que este organize atividades no espaço de aula, estabeleça 
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normas, rotinas e expectativas de comportamento, supervisione ativamente e 

intervenha atempadamente para manter o empenhamento dos alunos nas 

atividades. 

 

 

 

 4.3.1 - Unidade didática de Ginástica 

 Foi a modalidade de ginástica que deu início ao ano letivo da turma do 

10º ano. Inicialmente senti-me bem visto que sou treinadora de ginástica artística 

e esta modalidade, no geral, é confortável para mim.  

 O facto de trazer uma bagagem maior sobre os conteúdos tem tanto 

coisas muito boas como coisas más.  

 Habituada ao regime autoritário de treino decidi apostar no modelo de 

instrução direta (MID) que segundo Baumann (cit. por Mesquita & Graça, 2009) 

teve já pelo menos três designações distintas – instrução explícita, ensino ativo 

e instrução dirigida pelo professor. Este modelo caracteriza-se por centrar no 

professor todas as decisões relacionadas com o ensino-aprendizagem. O 

docente estabelece todas as regras e rotinas de gestão com o intuito de obter a 

maior eficácia nas tarefas. Segundo Rosenshine (cit. por Mesquita & Graça 

(2009) na aplicação do MID os professores executam um conjunto de decisões 

das quais se destacam: estruturação pormenorizada das situações de 

aprendizagem; progressão das situações de ensino em pequenos passos; 

indicação de critério de sucesso mínimo de 80%; instrução de cariz descritivo e 

prescritivo com explicações detalhadas; prática motora ativa e intensa; avaliação 

e correção dos estudantes particularmente nas fases iniciais de aprendizagem. 

 Não posso afirmar que este modelo tenha funcionado mal, porque no que 

concerne à aprendizagem teve aspetos positivos. No entanto, agora que olho 

para trás e vou vendo tanto a minha evolução como a evolução dos alunos, 

compreendo que talvez eu tivesse tido um pouco de medo de arriscar em algo 

diferente. Acabei então por me focar naquilo que sabia – nos conteúdos. Os 

modelos foram deixados inconscientemente para segundo plano. Foi quase 
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como se aquele método tivesse de funcionar e que seriam os alunos a ter que 

se adaptar a mim.  

 Foi fácil perceber que, apesar dos alunos aprenderem realmente os 

conteúdos, eu continuava sem ter autoridade sobre eles. Era difícil impor regras 

exatamente por esse mesmo motivo – os alunos percebiam que eu as estava a 

impor como figura autoritária. Tudo isso fez com que alguns discentes 

encarassem a minha postura como uma ameaça, então todas as aulas me 

desafiavam com o intuito de perceber até onde poderiam ir.  

 Com o objetivo de ter tudo sobre o meu controlo acabei por perder o 

controlo sobre tudo. Eu sabia o que ensinar, só não sabia como e foi nesse 

momento que entrei em colapso, achando que não havia mais nada a fazer para 

que a unidade didática e as minhas aulas realmente funcionassem. Acabei então 

por abrir a mente e focar-me tanto ou mais na parte didática do ensino, tentando 

descobrir como conseguiria chegar aos meus alunos tendo finalmente um bom 

ambiente e uma boa rotina de aula.  

 Já com o passar das aulas fui deixando que os alunos interagissem mais 

uns com os outros e a ginástica acrobática facilitou-me todo o processo. Da 

mesma forma que aprendi que posso olhar para as aulas de uma forma aberta 

e não tão autoritária, os alunos passaram a fazer cada vez mais e melhor aquilo 

que era proposto por mim. A unidade didática de ginástica que inicialmente 

parecia um pesadelo acabou então por ser tornar uma boa surpresa, trazendo-

me ânimo para novas unidades didáticas que para mim eram vistas como 

desafios. 

 

4.3.2 - Unidade didática de atletismo 

  

 A unidade didática de atletismo foi para mim o ponto alto do meu ano 

como professora estagiária. Além de ter sido um dos meus maiores desafios foi 

também recompensadora a todos os níveis. Foi nesta unidade didática que 

estava realmente no caminho certo. O meu lugar era ali à frente de uma turma. 

 Após a UD de ginástica decidi planear a medo a UD de atletismo baseada 

no Modelo de Educação Desportiva (MED). O MED foi proposto por Siedentop 
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em 1987 com o objetivo de propor um lado social e afetivo à aprendizagem. Este 

é definido pela educação lúdica que tenta promover uma experiência desportiva 

autêntica, criando então um contexto desportivo para os alunos. 

 O MED tem três eixos que se revêm na reforma educativa da EF atual: O 

da competência desportiva que visa o domínio das habilidades de forma a poder 

competir; O da literacia desportiva que tem como objetivo que o aluno conheça 

e valorize a cultura e rituais associados ao desporto; por fim o do entusiasmos 

pelo desporto que tem que ver com a formação de uma pessoa entusiasta e 

defensor da autenticidade da prática desportiva. 

 A aplicação deste modelo é extensível a todas as modalidades, sejam 

elas individuais ou coletivas. A grande vantagem deste modelo nas atividades 

de prática individual é que, com a formação das equipas e respetivas atividades 

há uma minimização das diferenças individuas existente no todo que é a turma 

e, por esse mesmo motivo, potencia a participação ativa dos alunos nas tarefas 

propostas. 

 Além dos três eixos característicos, este modelo rege-se por seis 

características fundamentais e são elas a época desportiva, filiação, competição 

formal, registos estatísticos, festividade e evento culminante. O MED pressupõe 

então que a UD é vista como uma época desportiva fazendo com que os alunos 

encarem a mesma como um objetivo de continuidade até a chegada do evento 

culminante, aumentando assim a sua dedicação todas as aulas, visto que todas 

contam. Promove a filiação dado que são formadas equipas no início da UD e é 

essa mesma equipa que acompanhará o aluno até ao final da mesma. A 

formação das equipas foi realizada por mim com o sentido de as contruir da 

forma mais equilibrada e justa possível. Quanto ao nome, grito, lema e 

equipamento a equipa tinha toda a liberdade de o decidir sendo essa a primeira 

tarefa proposta como equipa. Os alunos sabiam que todas as aulas teriam uma 

competição formal na qual era avaliada não apenas o ‘’fazer’’ como o ‘’fazer 

bem’’ e isso dependia do ser trabalho de entreajuda. Este foi um ponto que utilizei 

a meu favor. Os alunos tinham o hábito de chegar sempre atrasados, então, 

todas as aulas eram atribuídas pontos à equipa que chegasse primeiro ao 

pavilhão pronta para começar a aula. Acabei por fazer o mesmo com o 
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comportamento, sendo que durante o período de aquecimento era distribuída 

uma pontuação de zero a cinco sobre o comportamento demonstrado pela 

equipa naquelas tarefas, fazia o mesmo para a parte fundamental da aula e para 

a parte reservada à preparação física. Inicialmente os alunos tendiam a não 

respeitar o proposto, havendo algumas atitudes e comportamentos desviantes, 

no entanto, quando se aperceberem que muitas vezes não saiam vencedores da 

aula por causa do comportamento foram modicando-o até que esse já não fosse 

prejudicial para as pontuações finais. Assim, sendo a turma extremamente 

competitiva, consegui impor regras e método na aula sem que eles se 

apercebessem. O comportamento e a pontualidade passaram então a ser uma 

realidade finalmente vivida nas minhas aulas. O facto de registar todas as 

pontuações no quadro fazia com que os alunos se esforçassem para obter 

resultados, tornando a aula bem mais produtiva. A parte da festividade foi um 

ponto alto das minhas aulas, mas que nunca precisou de ser muito trabalhada. 

A turma era constituída maioritariamente por rapazes competitivos o que fazia 

com que a festividade estivesse sempre presente. Aquilo que mais incuti foi o 

fairplay, onde adquiri resultados muito positivos e nunca esperados. Após a 

primeira semana da UD deixei de ter de referir a exigência de fairplay, vendo 

então as equipas em competição saudável e capazes de se entreajudarem e isso 

foi algo que à priori não imaginei que chegasse a acontecer.  

 A última característica é o evento culminante. Este foi o ponto alto da UD 

com toda a certeza e foi também a parte mais trabalhosa da mesma. Para este 

evento contei com a colaboração da FADEUP que nos recebeu nas suas 

instalações de braços abertos, assim como a ajuda e presença do professor 

Nuno e núcleo de estudantes do ramo de atletismo. Foi muito importante para 

os alunos a oportunidade de praticar uma manhã de atletismo nas instalações 

da Universidade a qual muitos sonham frequentar um dia, assim como o usufruto 

das fantásticas condições que a mesma oferece.  
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 4.3.3 - Unidade didática de ténis 

 A UD de ténis era aquela para a qual me sentia menos preparada pois 

nunca tinha tido contacto com a modalidade. Apesar de ser aquela com a qual 

tinha menos relação no que concerne a conteúdos, já tinha alguma experiência 

de como funcionava a turma e o planeamento de toda a UD tornou-se mais 

simples exatamente por saber como deveria abordar a modalidade. 

 As aulas de ténis foram todas lecionadas no complexo de ténis Monte 

Aventino e, só o facto de ter instalações adequadas à modalidade já facilitava o 

planeamento das mesmas pois tinha material e espaço suficiente para as mais 

diversas atividades. 

 O modelo que utilizei nesta unidade didática foi o da aprendizagem 

cooperativa. Este baseia-se no trabalho em pequenos grupos que são 

organizados de forma heterogénea em que os alunos trabalham em conjunto 

para melhorar a melhoria da sua aprendizagem (Callado et al., 2014). 

 Ao iniciar a UD realizei uma primeira aula onde apenas abordava 

conceitos gerais sobre a modalidade, deixando que os alunos realizassem jogos 

de miniténis já que muitos nunca tinham pegado numa raquete. Aproveitei então 

a aula para analisar os níveis que tinha presentes na turma. No final da aula, 

visto que tinha uma discrepância muito grande de níveis resolvi dividir a turma a 

meio e tentar fazer duas metades que fossem capaz de se entreajudar, sendo 

que adaptava as situações de jogo para que a discrepância de adversários não 

fosse muito grande, sendo assim o jogo desafiante para ambos os jogadores. 

 As aulas tiveram sempre um balanço muito positivo e a boa dinâmica de 

aula manteve-se neste modulo. Considerei que esta UD foi também um desafio 

para mim, embora nem tanto a nível de planeamento quando a estratégias e 

modelos, mas sim quanto a conteúdos a abordar e a sua devida sequência.  Fui 

obrigada a estudar e a aprender uma modalidade da qual não tinha grande 

conhecimento.  

 Este módulo foi interrompido devido à situação da pandemia mundial, 

terminando de forma prática no dia 13 de março sendo assim finalizado em forma 

digital através de trabalho teóricos.  
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 Senti que os alunos ganharam gosto pelo ténis visto que pediam para que 

depois das férias as aulas continuassem a ser lecionadas no complexo de Monte 

Aventino e não na escola.  

 

 

 

 4.4 - Avaliação 

 

Avalia-se o quê? 

O que os alunos aprendem! 

O que é que os alunos aprendem? 

O que o professor ensina! 

O que é que o professor ensina? 

O que os alunos precisam 

(de Carvalho, 2017) 

 

 Responder assim, de forma simples a estas questões remete-nos, 

enquanto professores, à essência da nossa atividade educativa. 

 O objetivo do professor é sempre ensinar segundo as prioridades de 

desenvolvimento dos nossos alunos, mas para isso o professor precisa de 

perceber quais são essas prioridades de forma a tornar possível a formação de 

objetivos específicos de aprendizagem para cada aula. 

 O docente recorre então à avaliação, pois entendemos que esse é o 

processo que nos permite recolher e interpretar informações para depois ser 

possível tomar decisões. Assim sendo podemos diferenciar três tipos de 

avaliação: a avaliação diagnóstica (AD) que geralmente é realizada no início de 

cada UD com o intuito de perceber o nível de conhecimento dos nossos alunos, 

permitindo assim o professor a tomar decisões sobre o seu tipo de intervenção. 

Neste tipo de avaliação o professor pretende retirar uma orientação para a 

construção do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação formativa (AF) 

que nos permite durante a UD perceber de que forma os alunos estão de facto 

a reter toda a aprendizagem. Com esta avaliação o docente pretende regular 



63 
 

todo o processo, percebendo se o percurso para o objetivo final está a ser eficaz. 

Por fim temos a avaliação final/sumativa (AS), que tal como o nome indica é 

realizada no final de cada UD resultando numa classificação dos alunos através 

da verificação de cumprimento dos objetivos propostos após a AD. 

 

 4.4.1 - Avaliação Diagnóstica  

 

 Esta ocorre logo no início do ano com a necessidade de o professor 

orientar todo o processo de ensino-aprendizagem. 

 Os programas nacionais/ de curso definem um conjunto de objetivos que 

servem de referência para o docente organizar todo o planeamento, no entanto, 

dada toda a imprevisibilidade e realidade da população estudantil muitas vezes 

esses objetivos não são possíveis de alcançar. Então, compete ao professor 

avaliar as capacidades dos alunos para seguidamente realizar um planeamento 

com base em objetivos reais e possíveis embora ambiciosos que respeitando as 

possibilidades dos alunos sejam vistos como desafios superáveis elevando 

assim as suas capacidades. O processo de avaliação inicial tem como objetivos 

fundamentais, diagnosticar as dificuldades e limitações dos alunos face às 

aprendizagens previstas e prognosticar o seu desenvolvimento (de Carvalho, 

2017). 

 Em todas as UD foi realizada uma AD, apesar de todas as modalidades 

serem dadas de forma elementar segundo o programa, em algumas delas os 

alunos revelavam conteúdos já adquiridos que estavam definidos para aquela 

modalidade e, como tal, havia avanço de conteúdos. No caso da ginástica, dado 

que os alunos apresentavam competências acima do proposto foi decidido 

abordar um pouco de ginástica acrobática, modalidade essa desconhecida pelos 

alunos.  

 No que concerne ao atletismo passamos um pouco por todas as 

disciplinas, sendo assim a AD um pouco mais complicada, no entanto foi 

realizada uma conversa prévia com os alunos sobre as modalidades de atletismo 

que eles conheciam. Visto que os alunos apresentavam poucas noções sobre a 

modalidade decidi manter o nível elementar, não avançando ou acrescentando 
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conteúdos ao planeamento. A opção foi dar a oportunidade aos alunos de 

adquirirem um conhecimento geral sobre a modalidade. 

 No módulo de ténis, visto que os alunos nunca tinham tido contacto com 

a modalidade, exceto um discente que era jogador, foi abordada a modalidade 

desde o seu nível elementar, passando pelos seus conteúdos mais básicos. 

 A elaboração de avaliações diagnósticas foi muito importante 

especialmente na UD de ginástica onde, de facto, os alunos já apresentavam 

mais conhecimento do que os inicialmente propostos, sendo assim possível 

reformular a UD de forma a torná-la desafiante e motivadora. 

 

 4.4.2 - Avaliação Formativa 

 Este é o processo que nos permite ao longo do ano orientar e regular toda 

a atividade pedagógica, controlando assim a aprendizagem. 

 As nossas aulas serão tão melhor quanto melhor for a qualidade da 

avaliação formativa que nos permitirá ajustar as nossas decisões perante os 

objetivos previamente estabelecidos. Quanto mais fundamentadas forem as 

nossas decisões pedagógicas melhor será a aprendizagem conseguida. 

 Para mim, este tipo de avaliação é importante sobretudo para o trabalho 

do professor. Este tem de perceber como está a decorrer o processo ensino-

aprendizagem, de forma a compreender se as decisões tomadas estão 

realmente a trazer benefícios ou se haverá algo que pode ser mudado com o 

intuito de melhorar a aprendizagem. 

 Esta avaliação, tal como o nome indica é meramente informativa e não 

menos importante que a diagnóstica já que nos permite perceber se as decisões 

tomadas após a AD foram realmente as mais adequadas. Então, o objetivo da 

AF passa por adaptar a ação pedagógica aos progressos e problemas de 

aprendizagem dos alunos. 

 

 4.4.3 - Avaliação Sumativa 

 Esta avaliação tem como objetivo avaliar os conteúdos realmente 

aprendidos pelos alunos no final de cada UD.   
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 Para esta avaliação, geralmente, o professor distribui percentagens pelos 

conteúdos, avaliando-os e somando-os após todos os conteúdos serem 

avaliados. 

 Confesso que esta avaliação representou uma dificuldade muito grande 

logo na primeira UD. Sendo ginástica decidi então avaliar conteúdo a conteúdo 

e aluno a aluno, sendo que a minha estratégia não era de todo a mais favorável 

já que todos os alunos tinham um documento próprio. O facto de não ter 

inicialmente criado um documento comum a todos não me facilitou e acabou por 

atrasar muito a avaliação. Contudo, na aula seguinte mudei a estratégia de 

avaliação pois conversei com professores mais experientes que me deram várias 

dicas para o decurso do processo avaliativo.  

 A avaliação foi realmente uma dificuldade que acabei por conseguir 

superar recorrendo a pessoas com mais experiência e com várias tentativas de 

métodos diversificados. O bom de ter começado por falhar neste processo é que 

o explorei e fui aprendendo com as falhas e refletindo sobre as mesmas. 

 

 4.5 - Observação e Reflexão 

 O professor aprende muito durante a sua formação e mesmo já enquanto 

docente. Aprende lendo, vendo, realizando e sobretudo refletindo. 

 Este ano, através do EP percebi que, apesar de toda a preparação que o 

1º ano de mestrado nos dá nunca é suficiente, pois nunca temos realmente 

noção do que trata realmente a prática profissional. A verdade é que durante 

todo o ano me baseei muito naquilo que estudava e lia para aperfeiçoar as 

minhas aulas, no entanto, foi na observação e reflexão que senti realmente que 

evolui. 

 Nas observações de aulas dos meus colegas acabava por verificar certos 

aspetos que tornavam as aulas diferentes e que nós, quando professores 

presentes na aula não conseguimos verificar. A observação é boa tanto para 

aprender como para ajudar especialmente dentro do meu NE. Os meus colegas, 

por estarem na mesma fase que eu, eram talvez as pessoas mais acessíveis a 

quem eu recorria para que me ajudassem com algo relacionado com as aulas. 

Foi muitas vezes em momentos de observação que me aconselharam a melhorar 
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certos aspetos e alterar outros. Da mesma forma que o faria com eles. Foi 

também através da observação de aulas que fui adquirido algumas 

competências até então por desenvolver, como por exemplo, algumas dinâmicas 

de instrução que era onde muitas vezes acabava por perder muito tempo por ser 

demasiado descritiva, acabando então por perder muita atenção dos alunos. 

 Acima de tudo, com o que mais aprendi este ano foi, sem dúvida, com a 

dimensão reflexiva. Não existe nada que nos ensine mais e melhor do que a 

consciência do erro e a própria busca de soluções. Foram muitas as vezes em 

que refleti sobre situações a aula e foi através dessa dimensão que consegui 

construir a minha conceção a minha forma de ser enquanto professora. Foi 

depois de me descobrir que consegui trazer os alunos para junto de mim.  

 A reflexão leva o professor estagiário a progredir o seu desenvolvimento 

devido à tomada de consciência e busca incessante de soluções, construindo 

então a sua forma de ser. Esta reflexão é eficaz quando sistemática e conjunta 

com colegas e professores orientadores. Ainda assim um bom professor não é 

de todo aquele que aplica receitas, mas sim alguém capacitado para assumir 

uma postura critica e reflexiva, sendo essa capaz de gerar conhecimento (Batista 

& Queirós, 2013). 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Área 2: Participação na escola e relação com a comunidade 
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5.1 - Torneio de futsal 

 Foi no dia 13 de dezembro que se realizou o torneio de futsal da escola 

cooperante. 

 Este torneio foi organizado pela turma do 11º GD e teve como principal 

objetivo fechar o primeiro período em grande. O torneio é, todos os anos, um 

ponto alto e todos os alunos esperam ansiosamente pelo dia em que este se 

realiza. 

 Para a organização do torneio os alunos puderam contar com a 

colaboração do núcleo de educação física que esteve presente para ajudar em 

tudo o que fosse necessário.  

 O núcleo de estágio de educação física, como não poderia deixar de ser, 

marcou presença no torneio ajudando os alunos com a organização 

desempenhando funções como arbitragem e marcação de pontuações, assim 

como controlo do tempo de jogo.  

 Percebemos que este é um momento de muita alegria e rivalidade e onde 

os alunos fazem questão de mostrar que dentro de campo não se brinca. Apesar 

de algumas situações menos favoráveis ao bom funcionamento do torneio este 

correu muito bem, sendo um dos principais motivos de festividade onde se 

marcou o final do 1º período. 

A alegria dos alunos é contagiante e nós não conseguimos ficar 

indiferentes. Por esse motivo é um gosto participar na organização deste tipo de 

eventos escolar pois é nestes momentos que nos sentimos realmente parte 

integrante da escola, contribuindo para um excelente ambiente escolar. 

 

5.2 - Evento culminante/visita de estudo: FADEUP 

 

No 24 de janeiro de 2020 realizou-se o tão esperado evento culminante e 

visita às instalações desportivas da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

Fomos muito bem recebidos pelos professores e funcionários que se 

mostraram disponíveis e recetivos à nossa presença na universidade, assim 
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como pelo professor Nuno e todo o núcleo de atletismo que me ajudou e 

proporcionou uma experiência fantástica à minha turma de 10º ano. Este foi um 

momento muito trabalhoso e feliz que me deixou orgulhosa de todo o trabalho 

realizado com aquela que é a minha turma. 

Neste dia os alunos do 10º TD realizaram uma visitas às instalações da 

FADEUP. Esta começou com uma breve apresentação no auditório A sobre o 

que é a faculdade de desporto e quais os objetivos de quem nela ingressa. Dado 

que esta é uma turma de desporto foi explicado também como se processa a 

entrada e as equivalências que têm ao nível de cursos de treinador durante a 

licenciatura. Após esta apresentação os alunos passaram à visita às instalações 

e foi aí que se aperceberam da dimensão da faculdade e tiveram uma ligeira 

noção daquilo que poderiam aprender ao frequentar as suas instalações. 

Quando a visita terminou passamos então ao evento culminante do nosso 

módulo de atletismo onde os alunos tiveram uma pequena introdução com o 

professor Nuno e o núcleo de atletismo. Foi na pista de atletismo que os alunos 

realizaram provas como corrida de 60m, lançamento do peso, corrida de 

estafetas, corrida de barreiras e, infelizmente, não foi possível a realização de 

triplo salto e salto em comprimento devido às condições da pista. 

No final de todas as provas os alunos realizaram a prova dos 1000 metros 

com o objetivo de verificar quem estaria ou não apto a passar nos pré-requisitos 

e também para que estes tivessem uma ligeira noção do que são 1000 metros e 

de como é correr numa pista de atletismo. 

Foi com os gritos de equipa e prémios que terminamos o evento, sobrando 

ainda tempo para a partida de futebol tão desejada pelos alunos. 

Toda a visita correu bem e os alunos transmitiram ser merecedores de mais 

visitas de estudo, portando-se com distinção sempre com a t-shirt da escola 

vestida. 

 

 5.3 - Corta – mato escolar 

Foi no dia 17 de janeiro que se realizou o corta mato escolar. Este evento 

contou com a organização da turma 12º GD. 
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O corta-mato foi mais um evento organizado que demonstrou a união e 

cumplicidade existente dentro da comunidade escolar. Neste dia, apesar de 

alguns problemas logísticos com a música tudo correu bem e funcionou como 

deveria. A turma de 12º ano mostrou-se capaz de organizar um evento sem que 

houvesse falhas, contando sempre com o apoio e auxílio do núcleo de estágio 

de educação física.  

Temos que valorizar os alunos que participaram no corta-mato e se 

esforçaram, não apenas para ganhar, mas sim por se vencerem a eles próprios 

e não desistirem quando se encontraram cansados. 

O núcleo de estagiários ficou surpreendido tanto com os participantes do 

corta-mato como com a rápida organização na montagem e desmontagem do 

percurso, mesa de medalhas e distribuição de lanches. O que mais me 

impressionou foi a forma como os alunos se disponibilizaram a arrumar tudo, 

mesmo aqueles que não estavam na organização. 

A escola António Nobre mostrou, como sempre, o espírito de união e entre 

ajuda, deixando-nos surpreendidos e ainda mais rendidos ao ambiente escolar. 

 

5.4 - Instalações desportivas Póvoa de Varzim 

 

 No dia 27 de novembro de 2019 realizou-se uma visita de estudo com os 

alunos do 10º TD e 11ºGD às instalações desportivas da Póvoa de Varzim. 

A visita começou bem cedo tendo como ponto de encontro a estação de 

metro do estádio do dragão às 8:00H, onde apanhamos o metro direto para a 

póvoa de varzim. A viagem foi longa, mas animada, como sempre nas visitas de 

estudo. 

Quando chegamos à Póvoa de Varzim tivemos de nos deslocar do metro 

até às instalações pela praia onde os alunos acabaram por se dispersar um 

pouco. Começamos por visitar a piscina que é onde se realizam muitas das 

provas importantes, já que tem as medidas para tal. Ao chegar ao complexo das 

piscinas deslocaram-nos para uns sofás com vista para a piscina onde estava a 

haver uma aula para a terceira idade. Foi nesse local que nos foi explicado como 

funciona o complexo e parte de como é gerido. Os alunos ficaram a perceber 
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que os custos à volta da manutenção da piscina não são fáceis e que, para os 

manter é importante que a piscina esteja em constante utilização. Foi-lhes 

descrito o tipo de aulas que existiam e um pouco de como funcionava o staff e 

as respetivas funções. De seguida fomos encaminhados para a piscina de 

competição. Os alunos ficaram surpreendidos com a dimensão da piscina pois 

não previam que fosse tão grande. 

Ainda da parte da manhã foi-nos autorizada a visita ao pavilhão de voleibol onde 

os alunos acabaram por assistir a parte do treino da equipa sénior que estava a 

treinar. 

 Após a visita da manhã os alunos puderam relaxar um pouco no complexo 

exterior, assim como os professores. Chegando a hora de almoço os discentes 

tiveram autorização para ir almoçar sob a sua própria autonomia e 

responsabilidade, sendo determinada uma hora para se apresentarem junto dos 

professores. 

Da parte da tarde visitamos o complexo de ténis onde pudemos jogar 

pádel e ténis. Foi uma boa experiência para os alunos visto que a maior parte 

nunca tinha tido oportunidade de experimentar algo do género. 

Acabamos a visita no estádio do Póvoa de Varzim onde houve 

oportunidade para colocar todas as questões e visitar as instalações. 

O regresso foi realizado ao final do dia de metro sem que houvesse 

complicações. Após a mudança de metro na trindade os alunos deslocaram-se 

para casa já que na sua maioria todos o fazem de metro ou outro tipo de 

transportes públicos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Área 3:  Desenvolvimento Profissional
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Introdução 

 Após conhecer a turma residente com a qual iria trabalhar durante todo o 

ano letivo, surgiu a maior dificuldade – aprender a trabalhar com eles. Sempre 

soube que não ia ser fácil desde o dia da apresentação, onde apesar de ser 

regular os alunos estarem mais introvertidos alguns fizeram questão de mostrar 

logo parte da sua personalidade. 

 No início do ano, durante a unidade didática de ginástica entrei em 

‘colapso’ e, talvez por esse mesmo motivo não conseguia encontrar soluções. 

Via a turma de certa forma como um fracasso meu e durante alguns dias 

desmotivei. Foi com a professora orientadora que discuti sobre a desmotivação, 

sobre o que já tinha feito e nunca tinha resultado e onde compreendi que talvez 

tivesse de mudar de estratégia e compreender o que estava por trás de todas 

aquelas atitudes. Percebi que a melhor forma de chegar até eles seria pegar nos 

seus pontos fracos sem que percebessem e transformá-los em pontos fortes. Os 

alunos não ouviam, não sabiam conviver uns com os outros, não compreendiam 

a importância do bem-estar do outro dentro da sala de aula e, acima de tudo, 

não compreendiam as consequências das suas ações e o resultado disso eram 

as faltas disciplinares existentes.  

 Na unidade didática seguinte decidi então aplicar o MED, mais como um 

método para transmissão de valores do que propriamente uma forma de lhes dar 

a conhecer todas as modalidades do atletismo. Os alunos passaram pelas 

diversas modalidades e adquiriram conhecimento, no entanto, aquilo que mais 

aprenderam revelou-se na parte do saber ser, saber estar e saber ouvir. Por esse 

mesmo motivo e por toda a situação provocada pela pandemia decidi pegar no 

tema da inteligência emocional (IE) para tentar perceber, depois de todo o 

trabalho realizado, quais os pontos em que os alunos menos se destacavam 

para que futuramente pudessem ser trabalhados. 

 Portanto, este não se trata de um estudo comparativo dado que, ainda 

não existe literatura sobre o questionário aplicado mas sim um estudo que me 

permita ter noção da evolução dos alunos desde o primeiro momento e, através 

de dados concretos recolhidos definir e expor um bom ponto de partida para uma 

eficácia daquilo que  é o ensino da inteligência emocional 
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Enquadramento teórico 

O que é a inteligência emocional 

 

 A inteligência emocional é um constructo psicológico e um dos aspetos da 

inteligência mais discutidos atualmente. Esta baseia-se no estudo das interações 

entre a emoção e a inteligência. Hoje em dia encara-se a inteligência emocional 

como algo fundamental no desenvolvimento do indivíduo e, por esse mesmo 

motivo, a escola é o lugar ideal para a desenvolver já que as crianças e 

adolescentes passam nela a maior parte do seu dia. Contudo, o desenvolvimento 

da IE não pode apenas depender do professor e do ambiente de sala de aula. O 

professor deve de facto ser um grande impulsionador desse desenvolvimento, 

no entanto este é um trabalho contínuo e onde vários intervenientes como pais 

e auxiliares têm um papel muito importante. 

 Perante a necessidade de criar um método de desenvolvimento da 

inteligência emocional na escola formou-se então o SEL (aprendizagem social e 

emocional), que é um movimento educacional que cada vez é mais utilizado por 

todo o mundo. Podemos definir SEL como a capacidade de reconhecer e gerar 

emoções, solucionar problemas de forma eficaz e estabelecer relacionamentos 

positivos com outras pessoas (Cristóvão et al., 2017). Este movimento tem um 

papel significativo na formação dos jovens no que concerne à promoção de 

saúde, desenvolvimento do aluno e ainda no seu desempenho escolar.  

 Segundo Cristóvão et al. (2017) o desafio do século XXI para professores, 

famílias e membros de toda a comunidade é criar e educar as crianças para que 

estas sejam instruídas, responsáveis, atenciosas e socialmente competentes. 

Deve então a escola estabelecer como prioridade não apenas o ensino das 

disciplinas tradicionais, mas também o desenvolvimento de competências 

emocionais como controlo de impulsos e regulação emocional.  

 Esta importância surge devido ao facto de cada vez mais, os jovens 

estarem exposto a problemas como depressão e isolamento social e a forma 

como isso afeta tanto o seu desenvolvimento emocional como o desempenho 

académico. Segundo Blake (Cit. por Cristóvão et al., 2017) nas últimas duas 

décadas, pesquisas sobre resultados educacionais demonstraram a importância 
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de comportamentos sociais positivos para a promoção de um bom desempenho 

académico. 

 Cada vez mais a consciência da importância da saúde mental tem sido 

valorizada, sendo que um quinto da população portuguesa é afetada por 

distúrbios psiquiátricos. Por este mesmo motivo se tem vindo a priorizar a 

implementação de educação para a saúde mental com o intuito de promover 

habilidades pessoais e sociais tentando que problemas comportamentais, 

emocionais e mentais não tenham um impacto significante no desempenho 

escolar. 

 Na adolescência podem surgir algumas dificuldades no desenvolvimento 

emocional visto que são muitas as mudanças a nível físico e social. Existem 

também outros fatores que podem afetar este desenvolvimento, tais como 

dinâmicas familiares e o fácil acesso a substâncias de alto riso. Estes são outros 

fatores que, numa fase de adolescência, podem também ser não facilitadores do 

processo de desenvolvimento de inteligência emocional que tem um importante 

papel para o desenvolvimento cognitivo também (Hindes et al., 2008). 

 Passa então pela escola a missão de participar ativamente na promoção 

da saúde mental e bem estar ao longo da vida dos alunos Kickbush (Cit. por 

Cristóvão et al., 2017). Pretendemos que os alunos sejam capazes de 

reconhecer e demonstrar emoções, respeitar os outros, tomar decisões 

conscientes, se comportar de uma forma ética e com responsabilidade. 

Pretendemos ainda que a criança desenvolva relacionamentos positivos e evite 

comportamentos negativos. 

 O programa SEL tem 5 parâmetros de desenvolvimento, sendo eles a i) 

competência de autoconsciência que diz respeitos à capacidade de 

compreender as próprias emoções, objetivos e valor ou seja a capacidade do 

aluno avaliar os seus pontos fortes e fracos sempre a base do otimismo e 

confiança; ii) o segundo parâmetro é a competência de autogestão, ou seja, a 

capacidade do aluno regular as suas emoções e comportamentos; iii) a 

competência de consciência social é então o terceiro parâmetro e diz respeito à 

capacidade de compreender a perspetiva de diferentes pessoas; iv) há ainda a 

competência de habilidade de relacionamentos que fornece as ferramentas 
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necessárias para manter relacionamentos saudáveis e por último temos a v) 

competência da tomada de decisão saudável que é a capacidade de respeitar 

padrões éticos, questões de segurança e normas comportamentais para 

comportamentos de risco, ou seja, a capacidade do aluno avaliar de forma 

consciente as consequências de todas as suas ações. 

 

Objetivo 

 O propósito deste estudo surgiu face à necessidade de dar resposta aos 

problemas expostos no projeto de estágio, no qual esclareci a dificuldade em 

conseguir que a turma agisse em conformidade com o proposto por mim. 

Verificada a ausência de alguns valores que considero essenciais para a vida 

em sociedade, decidi então incuti-los nas minhas aulas. Nesse sentido, este 

estudo serve para revelar a evolução que constatei ao longo do ano letivo e em 

que patamar se encontrava a turma, averiguando quais as estratégias que 

podem ser futuramente utilizadas para um ensino eficaz no que concerne à 

inteligência emocional, já que esta facilita também a aprendizagem cognitiva. 

  

Participantes 

Participaram neste questionário 19 alunos do 10º ano sendo 17 rapazes 

e 2 raparigas.  

 

 

Metodologia 

 

Questionário 

 Para que fosse possível averiguar em que nível se situavam os alunos foi 

realizado um questionário elaborado por psicólogos que está neste momento a 

ser utilizado em algumas escolas portuguesas – Teste avaliação de Quociente 

de Inteligência Emocional. Projeto Inteligência Emocional (2020) 

 O questionário era composto por 9 questões pontuadas de 1 a 5. No final 

do questionário foram somadas as pontuações averiguando em que patamar é 
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que os alunos se situavam, estando já estes patamares pré-definidos como 

demonstrado na tabela abaixo.  

 

Tabela 3 Pontuação do questionário 

Nunca Raramente Às vezes Quase Sempre Sempre 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Tabela 4 Descrição da popntuação do questionário 

10 ou menos pontos  IE é bastante baixa/severa. Dificuldade em partilhar as 

suas emoções e pensamentos, relações interpessoais 

conflituosas e pouco empáticas. Pouca disponibilidade 

para os outros. 

11 a 29 pontos IE baixa. Competências interpessoais pouco 

empáticas, dificuldade em estabelecer relações 

positivas, estimula a escuta ativa e capacidade de lidar 

com a critica e frustração. 

21 a 30 pontos IE moderada. Necessidade de estimular e promover o 

autoconhecimento, escuta ativa, estimular a empatia e 

a respeitar a atitude, comportamento dos outros. 

31 a 40 pontos IE bastante desenvolvida 

41 a 50 pontos IE bastante alta. Facilidade em estabelecer relações 

interpessoais, em estabelecer relações de amizade e 

em relacionar-se com os outros de forma harmoniosa e 

produtiva. 

 

Neste questionário acrescentei ainda uma pergunta que não entra para a 

soma final, já que os parâmetros estavam pré-definidos, contudo, será utilizada 

para verificação individual de perguntas, tentando perceber se todos os alunos 

estão em sintonia ou se algum se destaca. 
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 O questionário foi realizado através do google forms de onde foi possível 

ter acesso direto às respostas de todos os participantes. 

 

Resultados 

 Os resultados obtidos foram bastante positivos. Verificamos apenas um 

aluno com IE moderada, quatro a um nível de QE bastante alta e os restantes 

no intervalo correspondente ao nível de QE bastante desenvolvida. A média total 

da turma situa-se nos 34.5, ou seja, isto indica-nos que no geral a turma tem 

uma IE bastante desenvolvida como podemos verificar na tabela seguinte. 

 

Tabela 5 Resultados 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 

A1 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 39 

A2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 43 

A3 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 40 

A4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 38 

A5 5 5 4 5 3 4 3 5 5 3 37 

A6 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 41 

A7 3 2 4 5 4 3 3 3 3 4 31 

A8 5 5 3 4 4 2 3 4 5 5 35 

A9 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 37 

A10 5 4 2 5 4 4 4 4 5 3 35 

A11 5 2 2 5 4 5 4 5 5 5 37 

A12 5 5 3 4 4 5 5 3 5 5 39 

A13 5 5 3 5 5 3 4 3 4 5 37 

A14 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 43 

A15 3 4 3 3 3 5 3 2 4 4 31 

A16 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 41 

A17 5 3 3 3 4 5 3 5 4 5 35 

A18 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 39 

A19 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 30 

Média total 34,5 

TOTAL 86 77 69 85 78 79 71 77 86 86  
 

Analisando o questionário por pergunta verificamos que a questão que 

obteve as pontuações mais baixas foi a questão 3 – ‘’ Sou uma pessoa que 
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consegue controlar as emoções, mantendo a calma nos momentos difíceis’’. 

Sendo que no que concerne à questão com mais pontos houve um empate entre 

três questões, sendo elas a primeira – ‘’ Sou uma pessoa envergonhada e que 

tem medo ou vergonha de falhar diante dos meus colegas com receio de ser 

julgada/o’’; a nona  - ‘’ sou uma pessoa persistente quando está diante de um 

novo desafio, não desistindo nas primeiras dificuldades’’; e por fim a décima – ‘’ 

Sou uma pessoa que procura colocar-se no lugar do outro, sendo compreensiva 

em relação aos momentos difíceis de outra pessoa.’’. 

A questão menos pontuada era aquela na qual tinha mais curiosidade pois 

pretendia ter uma perceção daquilo que os alunos pensavam sobre a sua atitude 

momentânea perante situações inesperadas e indesejadas. O cerne desta 

questão sempre foi um ponto que afetou muito as minhas aulas e sobre o qual 

eu entendi desde cedo que os alunos tinham dificuldades.  Tentei intervir com 

atividades em conjuntos onde teriam que lidar uns com os outros, com 

consequências para as suas ações, sendo que todo o objetivo principal seria que 

eles fossem capazes de conversar comigo sobre aquilo que tinham feito mal. O 

maior desafio foi sempre expô-los à competição, onde era pontuado tanto a 

performance como o fairplay, obrigando os alunos a lidar de uma forma calma 

com situações de injustiça e batota. Consegui que antes de mais mantivessem 

a calma e conversassem uns com os outros quando, inicialmente, acontecendo 

uma situação desta natureza o primeiro impulso seria discussão e 

desentendimentos entre todos. Apesar de ter conseguido muitas melhorias no 

seu comportamento os próprios alunos têm consciência que ainda há falhas que 

podem ser trabalhadas. 

O aluno que se situa dentro dos valores correspondentes a um QE 

moderado revela pontuação mais baixa na questão sete – ‘’Sou uma pessoa que 

dificilmente perde a paciência com as pessoas que gosta. Se perder, logo me 

recupero e arrependo do que aconteceu.’’ Revelando assim ser uma pessoa 

impaciente e com dificuldade de se arrepender das suas ações. Este aluno não 

respondeu a nenhuma questão com a pontuação de cinco – ‘’sempre’’ em 

nenhuma questão proposta. 
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 Para que seja possível a continuação do trabalho a nível da IE 

enumerarei algumas estratégias de intervenção que possam facilitar o trabalho 

do próximo professor da turma. Assim, será mais simples compreender onde se 

encontram as lacunas dos alunos tentando trabalhá-las de forma antecipada. 

 

 

 

Estratégias de intervenção futuras 

 Perante todas as vivências obtidas com a turma percebo que, apesar de 

todos os progressos obtidos ainda há muitos aspetos que poderiam ser 

melhorados. Os pontos fulcrais desta intervenção deveriam incidir sobre o 

respeitar o outro, as atitudes e comportamentos, assim como a capacidade de 

lidar com a crítica.  

 Perante o programa SEL e analisando a turma dentro dos 5 parâmetros 

propostos percebo que aqueles em que a turma mais precisa de ser estimulada 

são os parâmetros da autogestão e da consciência social que dizem respeito à 

forma como os alunos lidam com as situações e emoções e com a forma como 

ouvem o outro e compreendem outras perspetivas. 

 Sugiro que a turma seja estimulada a trabalhar em conjunto, aprendendo 

a resolver moderadamente os seus conflitos e sejam capazes de partilhar ideias 

e pontos de vista, promovendo a discussão e decisão dos mesmos em grupo, 

trabalhando assim em conjunto para um objetivo comum. Sugiro a utilização do 

MED, já que funcionou muito bem com a turma e trouxe muitos benefícios nas 

estratégias utilizadas para o desenvolvimento de EI. 

 É importante também conseguir chegar até aos alunos fazendo com que 

a pouco e pouco estes vão aceitando críticas construtivas. O que proponho é 

que, por exemplo, seja permitida a utilização de filmagens em alguns exercícios 

para que os alunos vejam e percebam de que forma as críticas dadas por 

colegas de equipa ou professores os poderão ajudar e não prejudicar, pois os 

alunos tendem a ver a crítica como algo negativo. Visualmente os alunos podem 

perceber que a crítica é construtiva e com o único objetivo de os fazer melhorar 

certos aspetos. 
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 Com a implementação de estratégias e regras básicas os alunos 

começam a ganhar método e a aula passa a decorrer de uma forma mais calma 

e com um ambiente propicio à aprendizagem sendo mais simples trabalhar a 

nível da IE sem que os alunos se apercebam.  

 

 Conclusão 

 É visível, quando analisados os programas escolares, que são 

geralmente mais as habilidades cognitivas do que as relacionadas com a 

inteligência emocional. Contudo, a inteligência emocional é benéfica tanto para 

o professor como para o aluno já que fortalece a capacidade de interação social 

e o sucesso escolar (Ulutaş & Ömeroğlu, 2007). Por esse mesmo motivo o meu 

estudo teve como principal objetivo compreender e refletir todo o trabalho 

elaborado ao longo do ano contribuindo também com sugestões como ponto de 

partida para o sucesso da evolução da inteligência emocional da turma tendo 

também como objetivo ajudar os alunos a atingir melhores níveis de sucesso 

escolar. 

 Este estudo ajudou-me a compreender que de facto todo o trabalho 

realizado e verificado aula após aula me permitiu no final do ano compreender, 

através de um questionário, que realmente foram notórias melhorias, apesar de 

os alunos ainda apresentarem pontos essenciais a ser trabalhados.  

Não pude comparar os dados dos meus alunos com dados de literatura já 

existente visto que este questionário foi elaborado por psicólogos e começou a 

ser implementado este ano em algumas escolas, não havendo ainda dados de 

comparação que não a própria escala indicada no questionário.  

 Inicialmente o estudo iria incidir sobre um tema diferente, no entanto, 

devido a toda a situação de pandemia existente, em discussão com o gabinete 

de psicologia decidimos que este seria um bom tema para o problema 

apresentado no meu projeto de estágio.  

Este estudo fez-me compreender também que são muitos os alunos que 

não atingem o sucesso escolar por situações psicológicas e isso remete-nos a 

uma lacuna no seu desenvolvimento. Percebi a importância da educação para a 
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saúde mental desde cedo como facilitadora do processo de aprendizagem, mas 

também como essencial ao bom desenvolvimento da criança.  

 A inteligência emocional deveria ser trabalhada diariamente na escola 

para que as crianças crescessem com a noção do ser saudável mentalmente, 

formando assim pessoas criticas, responsáveis, abertas a novos conhecimentos 

e que saibam ser e estar não apenas com elas mesmas mas com o mundo que 

as rodeia, compreendendo a importância de saber viver em sociedade.  
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Anexo 1 Planeamento Anual 
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Anexo 2 Cartões de Ginástica Acrobática 
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Anexo 3 Quadro Competitivo MED   



XXVII 
 

Anexo 4 Teste de Avaliação de Inteligência Emocional 

Teste avaliação de Quociente de Inteligência Emocional (QE) 

 

Procure responder no máximo em 5 minutos, e de forma mais sincera possível 

o seguinte questionário: 

 

Sou uma pessoa…. 

1) ...persistente quando está diante de um novo desafio, não desistindo nas primeiras 

dificuldades.  

( ) Sempre 

 ( ) Quase sempre 

 ( ) Às vezes  

( ) Raramente 

 ( ) Nunca 

 

2) ...que procura colocar-se no lugar do outro, sendo compreensiva em relação aos 

momentos difíceis de outra pessoa.  

( ) Sempre 

 ( ) Quase sempre 

 ( ) Às vezes 

 ( ) Raramente  

( ) Nunca 

 

3) ...que consegue expressar as suas emoções de acordo com as pessoas, situações e o 

momento oportuno.  

( ) Sempre 

 ( ) Quase sempre 

 ( ) Às vezes  

( ) Raramente  

( ) Nunca 

  

4) ...que consegue controlar as suas emoções, mantendo a calma nos momentos difíceis.  

( ) Sempre  

( ) Quase sempre 

 ( ) Às vezes 

 ( ) Raramente  

( ) Nunca 

 

 

 

 

5) ... que tem uma visão realista de si mesmo, com adequada perceção de suas 

potencialidades e limitações. 
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 ( ) Sempre 

 ( ) Quase sempre 

 ( ) Às vezes 

 ( ) Raramente  

( ) Nunca 

 

6) ...que consegue superar sentimentos de frustração quando alguma coisa não dá certo, 

procurando aprender com as experiências negativas. 

 ( ) Sempre  

( ) Quase sempre  

( ) Às vezes 

 ( ) Raramente  

( ) Nunca 

 

7) ...que quando tem alguma dificuldade com outra pessoa, procura conversar diretamente 

com ela, evitando fofocas e mal-entendido. 

 ( ) Sempre  

( ) Quase sempre 

 ( ) Às vezes  

( ) Raramente 

 ( ) Nunca  

 

8) ... que dificilmente perde a paciência com as pessoas de que gosta. Se perder, logo se 

recupera e se arrepende do que aconteceu.  

( ) Sempre 

 ( ) Quase sempre 

 ( ) Às vezes 

 ( ) Raramente 

 ( ) Nunca 

 

 9)... que consegue expressar as suas opiniões de forma clara e percebe quando é ouvida 

com atenção.  

( ) Sempre  

( ) Quase sempre  

( ) Às vezes 

 ( ) Raramente  

( ) Nunca 

 

 

Cotação do Teste de Quociente de Inteligência Emocional (QE) 

Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre 

1 2 3 4 5 
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41 a 50 pontos = QE é bastante alta. Facilidade em estabelecer 

relações interpessoais, em estabelecer relações de amizade e nem 

se relacionar com os outros de forma harmoniosa e produtiva 

 

31 a 40 pontos= QE é bastante desenvolvida  

21 a 30 pontos= QE moderada. Necessidade de estimular e promover o 

autoconhecimento, escuta ativa, estimular a empatia e a respeitar a 

atitude, comportamento dos outros. 

11 a 29 pontos = QE baixo. Competências interpessoais pouco 

empáticas, dificuldade em estabelecer relações positivas, estimular a 

escuta ativa, e capacidade de lidar com a critica e frustração 

10 pontos ou menos = QE é bastante baixa/severa.  Dificuldade em 

partilhar as suas emoções e pensamentos, relações interpessoais 

conflituosas e pouco empáticas. Pouca disponibilidade para os outros. 

 

 


