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RESUMO 
 

O presente relatório foi realizado no âmbito do Estágio Profissional, unidade 

curricular inserida no segundo ano, nomeadamente terceiro e quarto 

semestres, do plano de estudos no 2º Ciclo de Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto no ano letivo de 2019/2020. Tendo como objetivo a reflexão sobre as 

atividades desenvolvidas durante o ano letivo por um estudante estagiário de 

Timor-Leste, este relatório também aborda o contexto da política educativa e o 

funcionamento do sistema de educação e a Educação Física na escola em 

Timor-Leste, sempre analisando ao longo do Estágio em Portugal as duas 

realidades educativas diferentes. O Estágio Profissional é um lugar privilegiado 

para os Estudantes Estagiários na qual cada estudante se responsabiliza pelas 

funções como professor em iniciação na escola, estando simultaneamente a 

aprender e a ensinar. Na realização das tarefas como professor iniciante ao 

assumir esta responsabilidade, enfrenta diversas dificuldades que passam por 

sentimentos que envolvem múltiplas dimensões como o pensar, o fazer, o sentir, 

o partilhar e o decidir, assinalando-se um choque com a realidade. Para superar 

os momentos difíceis na escola, é necessário aproveitar ao máximo para 

aprender com professores orientador e cooperante, profissionais mais 

experientes. Entretanto, o núcleo de estágio, constituído por cooperante, 

orientador e os EE’s, é um espaço indispensável para refletir e partilhar as 

experiências e as dificuldades e encontrar respostas. Portanto, a formação do 

professor é fulcral no desenvolvimento de competências próprias e especificas 

para adquirir habilidades especiais e o profissionalismo no seu ofício. Entretanto, 

para ser professor é necessária uma formação adequada para melhorar a 

qualidade do ensino, ser um professor inovador, produtivo, criativo e sempre a 

atualizar o conhecimento dado ser uma exigência da profissão.         

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, DISTINTAS FASES DE 

EDUCAÇÃO EM TIMOR-LESTE, ESTÁGIO PROFISSIONAL, ESTUDANTE 

ESTAGIÁRIO, REFLEXÃO. 
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ABSTRACT 
 

This report was realized as part of the Professional Internship, a curricular unit 

inserted in the second year, namely third and fourth semesters, of the study plan 

in the 2º Ciclo de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

at the Faculdade de Desporto da Universidade do Porto in the academic year 

2019/2020. With the objective of reflecting on the activities developed during a 

year as a student from Timor-Leste, this report also addresses the context of 

educational policy and the functioning of the education system and Physical 

Education at school in Timor-Leste, always analyzing during the Internship in 

Portugal the two different educational realities. The Professional Internship is a 

privileged place for Student Trainees in which each student is responsible for the 

functions as a teacher in initiation at school, while simultaneously learning and 

teaching. In performing tasks as a beginning teacher when assuming this 

responsibility, faces several difficulties that go through feelings that involve 

multiple dimensions such as thinking, doing, feeling, sharing and deciding, 

signaling a shock with reality. To overcome the difficult moments in school, it is 

necessary to learning with cooperator and advisor teachers, and learn with 

experienced professionals. However, the internship nucleus, consists of a 

cooperator, advisor and trainee students (EE’s-Estudante Estagiarios), is an 

indispensable space for reflecting and sharing experiences and difficulties and 

finding answers. Therefore, teacher training is very important in skills 

development to acquire specific skills and professionalism in profession. 

However, to be a teacher it is necessary to have adequate training to improve the 

quality of teaching, to be an innovative, productive, creative teacher and always 

updating knowledge as it is a requirement of the profession.         

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, DIFFERENT EDUCATION PHASES IN 

TIMOR-LESTE, PROFESSIONAL INTERNSHIP, INTERNSHIP STUDENT, 

REFLECTION. 
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RESUMO 

 

Relatóriu ida ne’e realizadu iha ambitu Estaziu Profisionál nian, tama iha  unidade 

kurikulár iha tinan daruak, hanaran semestre datoluk no smestre dahat, husi 

planu estudu sira iha Siklu da-2 ba Ensinu Edukasaun Fizika  konabá  Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário iha  Faculdade de Desporto 

da  Universidade do Porto iha tinan letivu 2019/2020. Iha objetivu hodi halo 

reflesaun  konabá atividade oi-oin dezenvolvida sira durante tinan letivu ba 

estudante estaziariu husi Timor Lorosa’e,   relatoriu ida ne’e aborda mos  

kontestu politika edukativa no funsionamentu ba sistema edukasaun nian no 

Edukasaun Fízika iha eskola Timor Lorosa’e nian,  analiza nafatin durante 

Estaziu tomak iha Portugal ba realidade edukativa rua ne’ebé diferente liu.  

Estaziu Profisionál maka espasu/fatin ida privileziadu ba Estudante Estaziariu 

sira katak estudante ida-idak responsabiliza nia-an ba funsaun oi-oin nu’udar 

profesór foun hahu iha eskola, ne’ebé ho simultaneamente aprende no 

hanorin/ensina. Iha realizasaun ba knár nu’udar profesór foun hodi simu 

responsabilidade ne’e, hasoru difikuldade oi-oin ne’ebé  halao/hasoru liu hosi 

sentimentu ne’ebé maka envolve dimensaun oi-oin hanesan hanoin, halo, sente, 

fahe no disidi, fo sinal katak xoke realidade. Atu supera hotu momentu sira susar 

oi-oin iha escola, maka presiza aproveita maximu atu aprende ho profesór sira 

orientadór no kooperante, profisionál sira ne’ebé iha experiensia liu. Tamba ne’e, 

nukleu estaziu nian, konstituidu husi kooperante, orientadór no Estudante 

Estaziariu sira (EE’s-Estudante Estagiarios), maka espasu /fatin ida 

indispensavél para reflete no fahe esperensia sira no difikuldade oi-oin hodi hetan 

resposta sira. Tamba ne’e, formasaun profesór nian maka fulkral iha 

dezenvolvimentu ba kompetensia sira rasik no espesifika sira para hetan 

abilidade oin-oin espesial liu no profisionalismu iha ninian ofisiu.  Tamba ne’e, 

para sai profesór maka  necesária hetan formasaun ida adekuada para hadiak 

kualidade ensinu nian, sai profesór ida inovador, produtivu, kriativu no nafatin 

atualiza/hafoun kuñesimentu ne’ebé fó/hetan sai ejizensia profisaun nian.          

LIAFUAN-XAVE: EDUKASAUN FÍZIKA, FAZE OI-OIN EDUKASAUN TIMOR 

LOROSA’E, ESTAZIU PROFISIONÁL, ESTUDANTE ESTAZIÁRIU, 

REFLESAUN.  
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ABSTRAK 

Laporan ini dilakukan sebagai bagian dari Program Magang profesional yang 

merupakan satuan kurikuler yang ditetapkan pada tahun kedua yaitu semester 

tiga dan empat dari program studi pada Siklus ke-2 Pengajaran Pendidikan 

Jasmani di Pendidikan Dasar dan Menengah (2º Ciclo de Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário) di Fakultas Olahraga Universitas Porto 

(Faculdade de Desporto da Universidade do Porto) pada tahun akademik 

2019/2020. Dengan tujuan untuk merefleksikan kegiatan yang dikembangkan 

selama tahun ini sebagai Mahasiswa dari Timor-Leste, laporan ini juga 

membahas konteks kebijakan pendidikan, sistem pendidikan dan pelajaran 

Pendidikan Jasmani di sekolah Timor-Leste, selalu menganalisis dua realitas 

pendidikan yang berbeda selama magang professional di Portugal. Magang 

Profesional adalah tempat istimewa untuk mahasiswa berlatih di mana setiap 

mahasiswa bertanggung jawab atas fungsi sebagai guru pemula di sekolah, 

sekaligus belajar dan mengajar. Dalam melaksanakan tugas sebagai guru 

pemula saat mengembangkan tanggung jawab ini, ia menghadapi beberapa 

kesulitan yang melalui perasaan yang melibatkan berbagai dimensi seperti 

berpikir, melakukan, merasakan, berbagi (sharing) dan memutuskan, ditandai 

dengan bentrokan realitas. Untuk mengatasi momen-momen sulit di sekolah, 

perlu untuk memaksimalkan pembelajaran dengan guru pembimbing dan guru 

pendamping dan kerja sama dengan guru-guru yang lebih berpengalaman. 

Namun, kelompok inti magang, yang terdiri dari Guru Pendamping, Guru 

Pembimbing, dan Mahasiswa Magang (EE’s-Estudante Estagiarios), merupakan 

tempat yang sangat diperlukan untuk merefleksikan dan berbagi pengalaman 

dan kesulitan serta menemukan jawaban. Oleh karena itu, pelatihan guru sangat 

penting dalam pengembangan keterampilan untuk memperoleh keterampilan 

khusus dan profesionalisme dalam profesinya. Namun demikian, untuk menjadi 

guru diperlukan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kualitas 

pengajaran, menjadi guru yang inovatif, produktif, kreatif dan selalu memperbarui 

pengetahuan karena merupakan persyaratan profesi. 

KATA KUNCI: PENDIDIKAN JASMANI, FASE PENDIDIKAN YANG BERBEDA 

DI TIMOR-LESTE, MAGANG PROFESIONAL, MAHASISWA MAGANG, 

REFLEKSI. 
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1. INTRODUÇÃO  
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O presente documento foi realizado no âmbito do Estágio Profissional (EP), 

inserido no 2º ciclo de estudos em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP), no ano letivo 2019/2020. Carateriza-se por Relatório de Estágio (RE) 

e tem como objetivo expor e refletir acerca das atividades desenvolvidas ao 

longo do EP. De acordo com Bueno (Bueno, 2009, p. 20) “o estágio deveria ter 

os seus meios para levar os alunos a observarem os professores trabalhando, a 

discutiram o que observam e a se colocarem como professores o que é esse 

trabalho, o que lhes permitiria desenvolver-se profissionalmente”. O EP é um 

lugar certo para a formação de professor, permitindo ainda repensar o estágio 

como um espaço de desenvolvimento profissional. Conforme Paula Queirós 

(Queirós, 2014, p. 69) enfatizou “a passagem da formação para a profissão 

revela que o estágio profissional é o terreno fértil ao início do desenvolvimento 

profissional dos professores”. As experiências vividas no EP podem promover as 

competências necessárias ao desempenho autónomo e eficaz do futuro 

professor. 

Neste relatório, vou descrever o realizado nos meses de fevereiro e março 

de 2020 no EP na Escola Secundário de Ermesinde (ESE), quer em termos de 

ensino quer em termos de atividades extracurriculares, bem como as reflexões 

decorrentes das observações de aulas do professor cooperante (PC) e de outros 

estudantes estagiários (EE). 

Durante na minha presença em estágio na ESE tentei perceber como os 

professores abordam as aulas Educação Física (EF), os métodos de ensino 

utilizados, como resolvem as dificuldades dos alunos menos hábeis ou menos 

motivados, qual a estratégia para melhorar a atividade de ensino aprendizagem 

segundo as personagens de cada professor.  

Este RE encontra-se dividido em seis (6) capítulos essenciais: Introdução; 

Enquadramento Bibliográfico; A Educação Escolar em Timor-Leste em suas 

distintas fases; Enquadramento Profissional; Realização da Prática Profissional 

e Conclusão-Reflexão Final. 

No primeiro capítulo realizo uma breve caracterização acerca do EP. Já no 

segundo capítulo, descrevo a minha história, com referências ao meu percurso 

académico e desportivo e, ainda, como surgiu este sonho de ser Professor de 

EF. Incluí as minhas expectativas em relação aos alunos, ao Núcleo de Estágio 
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(NE), às Professoras Orientadoras (PO) e aos Professores Cooperantes (PC). 

De seguida, no terceiro capítulo apresenta-se informação sobre a Educação em 

Timor-Leste durante o período colonialização e após independência. De seguida, 

no quarto capítulo, é realizada uma caracterização da prática profissional, do 

ponto de vista legal e institucional, fazendo uma análise do contexto onde o EP 

é realizado. O quinto capítulo é um confronto entre a prática e as evidências 

teóricas, que está dividido em 3 áreas: Área 1 – Organização e Gestão do 

Processo Ensino e Aprendizagem; Área 2 – Participação na escola e relações 

com a comunidade; Área 3 – Desenvolvimento Profissional. Por fim, e já no 

último capítulo, concluo o relatório com uma reflexão acerca de observação de 

aula durante EP, onde é evidenciada uma comparação entre as expectativas e 

a realidade. 
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2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 
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2.1. Autobiografia 

Sou Francisco Barbosa Pereira, nasci a 22 de março de 1988 em suco 

Haeconi, no Posto Administrativo de Baguia, em Timor-Leste. Quando era 

criança, no meu pensamento o desporto era só o futebol, muito devido às 

imposições da colonização pela Indonésia de Timor-Leste que fechou o país 

para mundo inteiro provocando muito sofrimento durante a ocupação. Naquela 

altura, ainda criança, a minha realidade do que era o desporto restringia-se ao 

futebol e ao voleibol, não sabendo que existiam outras modalidades desportivas. 

Na terra onde vivia só havia um campo artificial, que as pessoas utilizavam para 

jogar à bola toda a tarde.  

Quando era pequeno jogava futebol em qualquer lugar e com qualquer 

material: utilizávamos a laranja ou embrulhos de papéis no plástico amarrados 

com uma corda e jogávamos em qualquer espaço favorável. Jogávamos, 

portanto, sem facilidades de equipamentos ou materiais do desporto, já era muito 

sorte quando havia uma bola velha para jogar, o que naquela altura era muito 

difícil. No voleibol não tínhamos bola, rede ou campo, por isso inventávamos e 

manipulávamos materiais como papel e plástico, colocávamos dois postes em 

madeira com uma corda, e já conseguíamos jogar 2x2 ou 3x3. A prática de 

desporto na minha infância é uma história muito pobre, ligada ao meu percurso 

académico do Ensino Básico e Pré-secundário. Este foi obrigatório, desde o 1º 

ano até 6º ano no ensino primário em Haeconi e do 7º até ao 9º ano na escola 

pré-secundário São José de Baguia. As minhas vivências desportivas foram em 

Baguia, dependendo dos materiais que tínhamos, mas normalmente não havia 

materiais e instalações desportivas e, por isso, praticávamos de acordo com as 

condições que tínhamos.  

Durante os três anos no ensino pré-secundário nesta escola, o professor 

de EF não era formado na área específica da EF e, portanto, não tinha 

conhecimentos de metodologias do ensino pelo que as aulas não eram práticas, 

eram só aulas teóricas. Os alunos eram obrigados a estudar, a memorizar as 

teorias apresentadas no livro para que no exame final pudessem responder 

adequadamente às perguntas colocadas pelo professor da disciplina. A meu ver 

a própria escola não dava importância à EF no currículo, por isso, a aula EF era 



 
 

8 
 

uma aula complementar, não necessária, pelo que não havia espaços para a 

prática desportiva, só edifícios para as salas de aulas.  

Quando terminei o meu percurso do Ensino Pré-Secundário, tive de sair 

da minha terra natal e ir para Díli para continuar o meu estudo no Ensino 

Secundário 10 de Dezembro. Durante o Ensino Secundário, tínhamos um campo 

de voleibol e um campo de Basquetebol, mas a maioria das aulas de EF era aula 

teórica. Só nos momentos de recreio podíamos jogar futebol e quando 

terminávamos o nosso exame de passagem de classe tínhamos um torneio inter 

turmas denominado class meeting. Foi naquela altura que comecei a dar os 

meus primeiros passos no futebol a nível escolar. Neste momento conheci 

muitos amigos jogadores que sempre me convidavam para participar nos 

torneios de futebol, pois naquela altura não havia Liga para jogadores 

Profissionais. É verdade que na maioria das escolas dos ensinos básico e 

secundário em Timor-Leste a aula de EF é uma aula estranha: o professor dá 

um livro, o aluno escreve no quadro e os outros copiam e, depois disto, o 

professor explica a teoria e os alunos têm depois um exame para uma avaliação 

teórica. Durante o meu percurso no ensino básico até ao secundário nunca tive 

qualquer avaliação feita pela prática. Uma pesquisa realizada em Timor-Leste 

em que foi realizada uma entrevista a num professor, este referiu que “(…) os 

professores ensinavam com mais aulas teóricas: escrever, depois explicar, 

depois está na hora e vai embora” ou, por vezes, “os professores ensinaram 

como lavar as mãos, comer, como correr, saltar, a gente só conhece como 

brincar futebol, voleibol só isto” (Baptista, 2019, p. 81).  

Relativamente à falta de recursos humanos na área da EF o Governo de 

Timor-Leste, através do Secretariado Estado Juventude e Desporto (SEJD) em 

cooperação com a Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), tomou a 

iniciativa de abrir um curso de Educação Física e Desporto (EFD) com nível 

Bacharelato na Faculdade Educação Artes e Humanidade (FEAH). Em 2009, a 

UNTL anunciou vagas para novos estudantes para o curso de Bacharelato em 

Educação Física e Desporto com uma duração de três anos, sendo ainda hoje a 

única instituição superior do país com este curso. No entanto, a universidade só 

tinha 40 vagas, fazendo parte deste grupo no primeiro turno no departamento 

EFD. Quando entrei na Universidade no Departamento de Educação Física e 

Desporto era um sonho a realizar-se, e fiquei muito contente porque quando 
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terminasse o curso o emprego estava à esperava, dado que a maioria das 

escolas em território de Timor precisava de professores na área especialidade 

EFD. Durante o primeiro ano do curso tivemos de enfrentar muitos desafios, 

porque embora o Departamento já existisse, tinha muita falta de recursos 

humanos e materiais. Os professores que ensinavam eram, na sua maioria, 

professores estrangeiros que vinham do Brasil, Portugal e Cuba e, pior do que 

isso, não havia infraestruturas desportivas próprias para este curso. As 

instalações que os professores referiam para o ensino de EFD, como campo de 

futebol, de basquetebol, de voleibol, pista de atletismo, piscina, sala de dança, 

sala de ginástica, não existiam, não havia nada. Tudo era realizado em um 

edifício público, e para a aula de natação coordenava-se a utilização com os 

hotéis que tinham piscina para a prática. O diretor do curso fez uma carta para a 

administração da instituição, neste caso a SEJD é que tem autoridade que 

permitiria a utilização de espaços do estado. A maioria dos docentes ensinava 

com qualidade e com novas metodologias de ensino, mas as maiores 

dificuldades era a falta de materiais para a prática. 

Quando entrei no Departamento EFD praticava várias modalidades 

desportivas, essencialmente futebol. Durante o meu percurso na Universidade 

participava como jogador em torneios entre Departamentos, Faculdades e 

Universidades em Timor-Leste. Durante no meu percurso académico na 

universidade também participei em várias atividades como organizador, tais 

como Responsável Juiz da Dili Internacional Marathon “run for peace” na 

Federação Atletismo Timor-Leste, Representante do Departamento Desporto e 

Treinador de Ténis da Mesa no Especial Olímpico Timor-Leste (SOTL) durante 

vários anos. O meu ingresso na FADEUP é um orgulho e o poder realizar o meu 

sonho de continuar a minha profissionalização docente. De acordo com Mark 

Ginsburg citado pelo (Nóvoa, 1992, p. 11) “A profissionalização é um processo 

através do qual os trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus 

rendimentos e aumentam o seu poder/autonomia”. Para nos tornarmos em um 

professor competente, precisamos de continuar uma formação profissional 

docente no sentido de melhorar a qualidade na intervenção no processo ensino 

e aprendizagem.  

Entrei no Mestrado em Ensino de Educação Física da FADEUP para 

continuar a elevar o meu conhecimento na área de ensino. O meu país ainda 
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enfrenta um problema na formação dos professores de EFD sendo que a maioria 

dos professores que ensina EF nas escolas não tem um curso de especialidade 

na área. Esta falta de recursos humanos pode ser uma motivação para mim, 

para continuar o estudo na FADEUP. Relativamente à falta de professores na 

área da EF, é um grande desafio que o Ministério da Educação Timor-Leste 

enfrenta, e de acordo com Baptista (Baptista, 2019, p. 83); 

 

“para ultrapassar os desafios do ensino da Educação Física em Timor-Leste 

torna-se necessário intervir na formação inicial de professores, para que 

estes futuros professores se tornem profissionais competentes e 

capacitados para a docência da disciplina de Educação Física nos diferentes 

ciclos de ensino e possam ir de encontro aos desafios e às dificuldades 

encontradas na realidade timorense”.  

 

Acrescenta ainda, que se torna necessária uma reforma para os 

professores em serviço, porque a metodologia do ensino que vigora não é 

adequada aos princípios de uma aula de EF, com um ensino EF mais teórico e 

a aula prática sendo entendida como uma aula de recreio. Por isso é uma 

motivação para mim estudar na FADEUP, aprender e estudar novas e atuais 

metodologias de ensino para poder aplicar no meu país quando terminar o curso. 

 

2.2. Expectativas Iniciais 

Quando vim de Timor-Leste entrei na FADEUP e senti-me a voltar a casa. 

O ambiente era diferente, porque os colegas com quem antigamente estudamos 

juntos na nossa Bolsa de Mobilidade durante 12 meses na FADEUP, tinham já 

acabado o curso. Agora fiquei com novos amigos, mesmo que no início nos 

tenham confundido quando participamos na 1ª aula de Tópicos I com a 

Professora Teresa Lacerda. Tudo ficou mais tranquilo quando a nossa Diretora 

informou aos colegas que nós também já estudamos na FADEUP há quatro anos 

como estudantes de mobilidade e agora estamos a finalizar o curso de mestrado. 

Naquele momento, conhecemos os nossos colegas que compreenderam a 

nossa presença na aula e tudo ficou tranquilo.  

Relativamente ao processo de ensino aprendizagem na FADEUP no 

curso de Mestrado em Ensino da Educação Física, no primeiro ano de 
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mobilidade estudamos a teoria e prática ao longo das unidades curriculares 

algumas de teor mais teórico e outras mais práticas como as Didáticas 

Específicas, em que obtivemos conhecimentos e competências para aplicar no 

momento de EP. Então como todos os futuros professores ansiava em ir para a 

escola realizar o EP. De acordo com Queirós (Queirós, 2014, p. 78); 

A situação de estágio, em contexto real de prática profissional, constitui 

uma peça fundamental da estrutura formal de socialização inicial na 

profissão, “isto é, no processo pelo qual os candidatos à profissão vão 

passando de uma participação periférica para uma participação mais 

interna e autónoma, no seio da comunidade docente, de modo gradual e 

refletido, de imersão na cultura profissional e de configuração e 

reconfiguração das suas identidades profissionais” (Batista & Queirós, 

2013, p. 47).  

Isto significa que o EP é uma disciplina obrigatória, na qual cada estudante 

terá que se responsabilizar pelas funções como professor em iniciação na 

escola, estando simultaneamente a aprender e a ensinar. O EP é um processo 

longo e difícil de aprendizagem da cultura escolar por envolver múltiplas 

dimensões tais como o pensar, o fazer, o sentir, o partilhar e o decidir. Estas 

dimensões devem desde logo ser trabalhadas na formação inicial e o EP 

apresenta-se como um ponto de articulação entre elas pelo seu contexto e 

riqueza de experiências (Queirós, 2014, pag.78). Para tanto, o EE precisa de 

enfrentar um choque com a realidade na escola, porque adapta-se a um novo 

ambiente escolar, assumindo a dupla função: como EE onde aprende a ensinar 

e como professor iniciante, munido das teorias que aprende ao longo do curso, 

das reflexões que faz a partir da prática que observa, de experiências que viveu 

e que vive, das conceções que carrega sobre o que é ensinar e aprender, além 

das habilidades que aprendeu a desenvolver ao longo do curso que escolheu. 

No primeiro dia que fomos à ESE, fomos acompanhados com a Diretora 

do Curso e a Professora Orientadora nos apresentarmos como professores 

estagiários estrangeiros. Sentia-me com muito receio dos dirigentes e dos 

professores da escola, pensava o que ia dizer, mesmo que aquele dia fosse de 

greve nacional e na escola não houvesse a presença de alunos. Conseguimos 

ser recebidos por parte da escola e fizemos uma reunião com a Diretora da 

Escola e os Professores Cooperantes. Uma reunião que correu de uma forma 
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extremamente informal, algo para o qual não estava preparado. Estava algo 

nervoso, sem saber ao que ia, mas quando vi os professores cooperantes e 

diretora com conversas paralelas, confortável, rapidamente o nervosismo 

desapareceu e fui inundado por um sentimento de tranquilidade, por estar a 

presenciar um ambiente tão familiar.  

Sobre o meu estágio ESE o meu papel seria um pouco diferente dos 

colegas estagiários que se encontravam lá nos núcleos de estágio. Mesmo 

assim, e já tendo experienciado o ensino, era grande a ansiedade sobre se iria 

ou não correr bem, essencialmente por todas as opiniões que tinha sobre a 

escola onde tinha sido colocado. Na primeira visita à escola era o receio sobre o 

que iria falar ou comunicar aos dirigentes e aos PCs devido à menor competência 

na comunicação em língua portuguesa. Mas o facto de estar acompanhado com 

a nossa diretora do curso e professora orientadora facilitou a comunicação e tudo 

correu bem no primeiro contacto na escola.  

 Lembro-me que, na primeira aula, estava em pânico para perceber em 

que tipo de turma iria participar. A escola onde realizei o meu estágio ficava um 

pouco longe da minha casa e tinha algum receio pois não me sentia bem nos 

transportes públicos, receio que com o hábito das viagens consegui ultrapassar. 

Senti-me um pouco desconfortável quando entrei no corredor da escola pela 

primeira vez, pois parecia que os estudantes e os funcionários estavam um 

pouco surpreendidos com a presença de novas caras. Confesso que a 

ansiedade que sentia era só no meu pensamento, pois na realidade os 

professores e funcionários eram muito simpáticos, o que ajudou a esquecer o 

medo, e começar a sentir-me familiarizado com a comunidade escolar.  

Um dos momentos que me começou a tranquilizar foi o ambiente entre os 

professores, principalmente PC na escola que parecia cordial, extremamente 

tranquilo e informal, sentindo que podia contar com eles para desabafar 

quaisquer eventuais problemas. As minhas expetativas relativamente ao meu 

papel como estagiário foram sempre de muita ansiedade, pois, apesar de saber 

que tinha experiência no ensino, o ensino em Timor-Leste é completamente 

diferente, até pelo contexto. Mas o PC ajudou-me a trabalhar muito e explicou 

como a aula funcionava, possuindo finalmente uma experiência valiosa em cada 

momento da aula. As unidades curriculares que tive no primeiro ano de mestrado 
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foram muito úteis pelo que aprendi e que me permitiram compreender o contexto 

de aprendizagem e como é a aula de EF no contexto de Portugal. 

Assim que cheguei à escola, apoderou-se de mim um sentimento de 

orgulho. Antes era um aluno e agora estou do outro lado, pois os professores da 

escola consideram-me um professor estagiário. Foi com esse sentimento de 

orgulho enorme que entrei na sala dos professores de EF com os meus colegas 

EE e PC. Foi indescritível entrar naquela sala, passou o receio que tinha, pois, 

pensava ser impossível fazer estágio na escola em Portugal por motivo de falta 

competência de uso da Língua Portuguesa, mas no momento em que pisei o pé 

no ambiente da escola finalmente pensei que conseguiria fazer o estágio mesmo 

com os desafios que estavam pela frente.   

Todas as aulas que observei dos PC foram realizadas muito bem. 

Relativamente aos recursos materiais da escola, as condições são boas porque 

têm um espaço exterior que podem utilizar (pista de corrida, basquetebol, futebol 

e andebol) um pavilhão multifuncional e o material básico para trabalhar. De 

facto, o que encontrei foi incrível, porque na minha experiência não tinha 

encontrado estas facilidades na escola para a aula de EF durante o meu 

percurso no Ensino Básico (EB) e até mesmo no Ensino Superior (ES) em Timor-

Leste, e com esta experiência lembrei-me que a qualidade do ensino precisa 

deter apoio e boas condições. 

As aulas dadas pelos PCs foram aulas com qualidade, pois os materiais 

e infraestruturas servem perfeitamente para preparar o melhor possível estes 

alunos. Para certas modalidades, entendo que a escola tem mais do que muitas 

escolas públicas, o que incentiva e potencia o ensino dessas modalidades. Os 

alunos também estavam muito motivados para participar nas aulas, pois o 

professor usava a metodologia adequada a cada situação de aprendizagem. No 

momento da aula o professor sempre dava oportunidades a todos os alunos com 

equidade. Cada aluno não era excluído da mesma tarefa, transmitindo o valor 

social de ajuda aos outros, caso algum estudante tivesse a necessidade de 

adaptação no processo ensino aprendizagem. Como exemplo “a realidade que 

aconteceu quando uma aluna falava pouco e muitas vezes não queria praticar 

ou jogar com os colegas da equipa, e por vezes a equipa não queria a presença 

desta menina, mas depois o professor ‘dá o sinal’ e aconselha os alunos, e os 
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colegas da equipa tentam ajudar e incluí-la no jogo até a aula terminar”. Isto quer 

dizer que o professor mais experienciado sabe lidar como os seus alunos. 

A meu ver, a metodologia de ensino aprendizagem de EE é um pouco 

diferente da de professores mais experientes. Em cada aula sempre se aprende 

a ensinar através de a reflexão da aula que leve à melhoria no dia-a-dia. Os EE 

sentem insegurança por causa da presença do PC e da PO cada vez que há 

comportamentos inapropriados dos alunos durante na aula. A reunião do núcleo 

de estágio, dos EE com PCs e a PO, é muito positiva, porque cada EE pode 

avaliar outro companheiro complementando-se para melhorar o seu ensino na 

próxima vez. A observação da PO é como uma injeção de motivação para os EE 

poderem superar o medo e terem confiança no momento da realização das 

tarefas da aula.  

Algumas diferentes características dos professores experientes e 

professor iniciantes: o mais experienciado tem um comando de voz, explica clara 

e utiliza palavra-chave, no entanto os menos experientes preocupam-se com a 

gestão material (colocação), mais tempo na explicação do conteúdo e menos 

motivação do aluno no processo aprendizagem. Para ultrapassar estes desafios, 

o acompanhamento dos PCs na aula é muito importante pois ajuda a melhorar 

a identidade profissional dos novos professores. Durante a minha presença na 

escola aprendi muitas coisas sobre a aula de EF no contexto de Portugal. Muitas 

destas experiências que estive a aprender servem como diretrizes que preciso 

de seguir e implementar para aplicar na vida profissional do Docente de acordo 

com o contexto de Timor-Leste.  

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

 

3.  A EDUCAÇÃO ESCOLAR EM 

TIMOR-LESTE 
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3.1. Distintas Fases da Educação Escolar Durante Período da 

Colonialização  

A educação é um pilar mais importante para o desenvolvimento das 

ciências e tecnologias em todos os países, tal como em Timor-Leste. A educação 

implica princípios e deve dar a conhecer as novas ciências e tecnologias 

inerentes às mudanças provocadas pela globalização. Para melhorar o 

desenvolvimento do país são necessários recursos para a formação e 

qualificação de professores em várias áreas de forma a responder às 

necessidades do desenvolvimento.  

Timor-Leste situa-se no sudeste asiático e é constituído pela metade 

oriental da ilha de Timor, a ilha de Ataúro, a ilha de Jaco, no extremo leste, e o 

enclave de Oecussi, na costa norte da parte indonésia da ilha de Timor. A área 

total do país (CGD, 2014, p. 4), é de 14.954 km2 de superfície, repartida pela 

parte leste da ilha de Timor, a região de Oecussi e as ilhas de Ataúro e Jaco. O 

arquipélago é banhado a sul pelo mar de Timor, que separa o país da Austrália, 

a noroeste pelo mar de Savu e a Norte pelo Mar de Wetar. O clima de 

Timor-Leste é tropical húmido com duas estações: a das chuvas, mais quente, 

de outubro a abril, e a estação seca, no restante período do ano, embora com 

variações regionais na sua duração. As temperaturas oscilam entre 24 e 32 

graus centígrados e a temperatura média anual em Díli é de 29 graus 

centígrados. A população de Timor de acordo com censo 2010 (CGD, 2014, p. 

3) era de 1.066.409 habitantes com a 40% entre 0-14 anos. O relevo do terreno 

é extremamente acentuado, com montanhas na parte central que se estendem 

de este a oeste e descem até à costa norte, sul e ponta leste do país. O ponto 

mais alto é na montanha de Ramelau com 2.960 metros de altitude. As principais 

cidades são: Díli (capital), Baucau, Maliana e Ermera. A população vive 

maioritariamente nas aldeias do país. 

Timor-Leste foi uma antiga colonia de Portugal durante 450 anos, e depois 

seguiu-se a invasão da indonésia durante 24 anos que interrompeu a 

proclamação da independência de algumas semanas. O desenvolvimento da 

educação no tempo colonial apresenta períodos distintos na construção da 

educação escolar no país Timor-Leste que está dividido em três períodos 

históricos: período colonial português, que ocorreu por quatro séculos (século 



 
 

18 
 

XVI a 1975); período da invasão da Indonésia, que durou 24 anos (1975-1999) 

e o último período, a partir da restauração da independência.  

3.1.1. A Educação Escolar em Timor-Leste no Período Colonial 

Português  

 A ocupação no período colonial Português da ilha de Timor-Leste no ano 

1515 foi iniciada com a história da divulgação da fé cristã (catolicismo) e a busca 

do lucro do comércio de sândalo branco e de especiarias, no século XVI. No 

tempo de ocupação de Portugal, a educação foi promovida pelos missionários 

(os padres) com o objetivo de converter os não-cristãos. A implantação destas 

instituições educativas em Timor serviam para aprender a ler e contar, 

principalmente para aprendizagem da liturgia do latim e da língua portuguesa 

(Meneses, 2008, p. 25). O mesmo autor comentou ainda que: 

Os conteúdos didáticos possuíam um carácter literário e um carácter prático. 

Os conteúdos literários eram idênticos para alunos e alunas, o mesmo não 

acontecendo com os conteúdos práticos. No grau elementar ensinava-se a 

leitura, a escrita, as quatro operações da aritmética e noções elementares 

das coisas. No grau complementar eram aperfeiçoadas novamente estas 

aquisições literárias, acrescentando-se o estudo da história, dos princípios 

da geografia e orografia portuguesas, além de alguns conhecimentos sobre 

as possessões portuguesas e noções de civilidade. Os conteúdos didáticos 

práticos, introduzidos no segundo grau, versavam sobre diversas áreas, 

tendo em conta a diferenciação de sexos (Meneses, 2008, p. 26). 

Em 1879, as madres Canossianas chegaram em Timor e iniciaram uma 

escola feminina em Dili. Mais tarde, em 1902, os jesuítas estabeleceram o 

colégio da Soibada para as raparigas (Fernandes, 2006, p. 15). Segundo 

Meneses (Meneses, 2008, p. 26) enfatizou que havia “o regime de separação de 

sexos implicava professores para as escolas masculinas e professoras para as 

escolas femininas”. Segundo Fernandes (Fernandes, 2006) durante a 

colonialização as infraestruturas eram muito poucas e deficientes, as condições 

muito precárias e, principalmente, o sistema do ensino era muito limitado. 

Naquela altura, a presença da igreja católica trouxe uma contribuição na 

implantação da área educação no território. No entanto, a educação que 

aplicavam mais para os filhos de elites Timorenses. Naquela altura, o governo 
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autorizou o estabelecimento da escola particular para a comunidade chinesa e a 

comunidade muçulmana que já habitavam no território (Belo, 2010; Fernandes, 

2006; Meneses, 2008).   

O governo colonial oficialmente implantou o ensino primário em 1958, o 

que ficou marcado pela fundação do ensino municipal público. O ensino primário 

oficial, reconhecido pelas autoridades, era constituído por escolas oficiais 

(públicas), postos escolares (das missões religiosas católicas), e o ensino 

particular e doméstico (escolas da comunidade chinesa e da comunidade 

muçulmana). Em Timor praticamente só a Igreja Católica possuía 

estabelecimentos de ensino em zonas rurais. Com a dominação até aos anos 

sessenta do século passado as escolas missões tinham mais alunos e 

professores do que as escolas estabelecidas pelo governo colonial e outras 

escolas privadas, como mostram dados no quadro seguinte:  

Tabela 01. Alguns dados estatísticos dos alunos e professores nas escolas 

primária nos anos sessenta 

 
Categoria 

Períodos  

 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 

A
lu

n
o

s
 

Escola do 

Estado 

2562 4814 4672 6384 6970 

Escola Missão 

Católico 

5171 5764 6577 7849 7268 

Escolas 

Militares  

- 1010 1556 2713 3004 

Escolas 

Privadas  

1262 1406 1423 1457 1246 

P
ro

fe
s

s
o

re
s
 

Escola do 

Estado  

34 77 73 98 120 

Escola Missão 

Católico 

134 150 163 161 155 

Escolas 

Militares  

- 101 116 69 75 

Escolas 

Privadas  

61 63 59 58 100 

Fonte: adaptada (Meneses, 2008, p. 47) 

No período do governo colonial Português o ensino secundário chamava-

se Liceu. O primeiro estabelecimento escola secundário em Timor-Leste 

pertencia à missão católica, e com duas escolas o seminário da Soibada e a 
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escola dos Professores catequistas. Mais tarde, em 1938 abriu o ensino 

secundário Particular ate em 1952 apenas o primeiro ciclo do ensino liceal. Os 

objetivos do ensino liceu eram iguais aos de outras colónias de Portugal, pelo 

facto de impedir os filhos nativos para estudar no exterior que poderia resultar 

em alguns efeitos indesejados pelo estado ditatorial. Em 1960, o ensino 

secundário particular formalmente chamava-se Liceu Dr. Francisco Vieira 

Machado e foi o único Liceu na província Timor-Leste. 

Em 1970, a falta de cuidado das sucessivas gerações relativamente ao 

ensino da população durante quase todo o período da colonialização Portuguesa 

conduziu a uma baixíssima taxa de alfabetização no território, que era apenas 

de 7%. Entretanto, com a maioria da população sem oportunidades no acesso à 

educação resultou que a maioria da população ainda era analfabeta naquela 

altura. De acordo com Meneses (Meneses, 2008) os alunos matriculados em 

nível do ensino liceu eram maioritariamente filhos do grupo Elites (filhos dos 

militares portugueses e dos altos funcionários da administração colonial).  

Durante o período colonial Português, relativamente ao Ensino Superior 

o governo não construiu nenhuma universidade ou instituto de ensino superior 

em Timor-Leste. Para os finalistas do Liceu continuarem o estudo no ensino 

superior o governo oferecia uma bolsa para frequentar o ensino superior no 

exterior, que poderia ser em Portugal, em Angola ou em Moçambique. (Meneses, 

2008, p. 37). 

Segundo Guterres (2006) citado pelo (Belo, 2010, p. 76), até 1973, em 

Timor-Leste, havia somente 52 timorenses que conseguiram continuar seus 

estudos em Portugal, habilitando-se em um curso de nível superior, em diversas 

áreas de estudos, que mostra a tabela seguinte: 
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Tabela 02. Os alunos que frequentam o curso no ensino superior durante o 

período Colonial Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor segundo os dados recolhidos (Belo, 2010, p. 76)  

 

O sistema educativo colonial visava expandir o idioma da língua 

portuguesa e acabou também por ser elitista, orientado para a as classes nobres, 

Especialmente para os filhos dos chefes tradicionais da colónia, os liurais 

(Meneses, 2008, p. 43). Segundo o relatório da Comissão de Acolhimento, 

Verdade e Reconciliação (CAVR) em 2015 citado pelo (Belo, 2010, p. 77) 

resumindo o panorama do campo educacional no Timor Lorosae, a CAVR de 

Timor-Leste concluiu:   

Porém, o acesso dos nativos timorenses à educação manteve-se limitado 

ao longo da presença portuguesa. Os filhos dos liurais conquistaram 

algum acesso ao ensino primário, a partir de cerca de 1860, e em 1904 

os jesuítas abriram uma escola missionária em Soibada, que se tornou 

num importante lugar de aprendizagem para os timorenses de todo o 

território. No entanto, o sistema de ensino ocidental manteve-se 

propriedade quase exclusiva dos cidadãos portugueses. Em 1964, 

apenas dez timorenses eram detentores de um grau acadêmico. 

Segundo as estatísticas portuguesas, entre 1950 e 1970 o número de 

inscritos no ensino primário aumentou dez vezes, de 3.249 para 32.937. 

Segundo o censo de 1970, existiam cerca de 10% de indivíduos 

alfabetizados na colônia: foi por essa época que a administração pública 

criou uma escola secundária em Díli, o Liceu Dr. Francisco Machado, 

com 767 alunos. Em virtude deste acesso limitado ao sistema público de 

ensino, a verdade é que muitos dos mais importantes proponentes do 

Nu Área de estudo Quantidade do aluno 

1 Teologia  11 

2 Artes 4 

3 Direito 8 

4 Ciências Sociais 5 

5 Ciências Naturais 3 

6 Enfermagem e Medicina 13 

7 Agricultura 2 

8 Ciência Náutica 1 

Total Estudantes 
52 Pessoas 
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movimento pela independência de Timor-Leste tinham sido educados no 

seminário.  

  

Os desafios no sucesso da educação em Timor-Leste, na época, a 

intenção do governo Português e Igreja era a de explorar e dominar o território, 

também a língua de instrução e os currículos implementados não favoráveis aos 

nativos, pois não tinham nada a ver com a realidade sociocultural Timor-Leste. 

3.1.2. A Educação Escolar em Timor-Leste no Período da 

Invasão/Ocupação Indonésia  

Durante o tempo colonial de Indonésia procurou-se incrementar a 

educação básica, mesmo com lentos progressos em 1985 (PNUD, 2002, p. 51), 

quase todas as escolas das aldeias dispunham de uma escola primária. O 

governo criou uma formação especializada de curto prazo (de um ano) para 

formar para ser professor (curso não formal, apenas para capacitação dos 

professores).  

Mais tarde, o governo criou uma escola de formação dos Professores 

(SPG - Sekolah Pendidikan Guru), como uma escola profissional para preparar 

para ensinar no Ensino Básico (SD-Sekolah Dasar)  (Fernandes, 2006, p. 16). 

Entretanto, o governo da Indonésia continuou a construir escolas até finais dos 

anos noventa. O governo invasor continuou a desenvolver essas infraestruturas 

no território de 1976 a 1999, em que foram construídas 788 escolas primárias 

(de 1º ano a 6º ano escolaridade). A construção em grande escala de escolas 

tinha um objetivo mais estratégico, o de criar condições para a rápida 

propagação da língua, da cultura e dos valores indonésios. Os dados estatísticos 

sobre o progresso do desenvolvimento na escola primária em Timor-Leste 

durante período da ocupação Indonésia (1975-1999) podem ser consultados na 

tabela seguinte (ver tabela 3): 
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Tabela 03. O Número Estatístico do Ensino Primário em Timor-Leste, durante a 

ocupação da indonésia 

 Ano Escolas Salas Professores 
Total 

Estudante 
Graduados 

Novos 
Estudantes 

1976-77  47   -  499  13.501   - 10.500  

1977-78  107   - 614  23.041   - 8.800  

1978-79  208/202   - 959  41.453   - 2.400  

1979-80  208   - 1.610  68.709/59.100  2.007  13.300  

1980-81  293   - 1.515  68.700  2.714  21.700  

1981-82  339   - 1.821  77.600  4.880  52.100  

1982-83  376   - 2.226  90.400  5.518  38.000  

1984-85  410  2.396  2.614  100.637  7.051  38.00  

1985-86  497  2.648  2.910  111.228  9.264  31.700  

1986-87  540  3.017  3.359  126.740  12.488  31.300  

1987-88  559  3.085  3.723  129.629  11.426  27.171  

1988-89  565  2.694  4.897  105.058  10.639  27.946  

1989-90  574  2.704  4.739  100.443  11.504  20.933  

1990-91  579  2.641  4.680  95.088  8.433  20.872  

1991-92  590  2.623  4.798  97.008  8.997  21.087  

1992-93  612  3.027  5.016  101.935  7.407  24.089  

1993-94  652  4.392  6.656  127.989  7.423  27.394  

1994-95  677   - 6.092  126.549  7.537  31.532  

1995-96  709   - 6.511  132.856  9.090  31.090  

1996-97  736   - 6.515  143.956  10.561  32.713  

1997-98  766   - 6.392  155.516   - -  

1998-99  788   - 6.672  167.181   -  - 

Fonte: (Belo, 2010, p. 82) 

Deve-se notar também que foram conseguidos progressos significativos 

no ensino primário no período de invasão indonésia. No início do período 

transitório da invasão havia pouca escola e menos professores. Neste período 

de tempo, em cada ano os números de estudantes aumentaram 

significativamente, construção de escolas com um aumento de salas de aulas, 

foram sendo recrutados mais professores, no início da invasão eram apenas 499 

professores que ensinam no Ensino Primário e no ano de 1999 eram 6.672 

professores.   

Entretanto, no Ensino Pré-Secundário o governo implementou o ensino 

universal e obrigatório de nove anos (isto é 6 anos de ensino primário e 3 anos 

de Pré-Secundário), destinado às crianças entre os sete e os quinze anos de 

idade com o objetivo de familiarizar a língua indonésia (Bahasa Indonesia) para 

a comunidade escolar (Meneses, 2008, p. 64). Segundo Belo (Belo, 2010, p. 83) 

no início da invasão havia 2 (instalações) de Pré-Secundário com 315 

estudantes. Entretanto, o número dos estudantes foi aumentando 
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significativamente em cada ano até 1999, como mostra na seguinte tabela (ver 

tabela 4): 

Tabela 04. Dados Estatísticos dos estudantes do Ensino Pré-Secundário 

durante a Ocupação da indonésia (1975 – 1999).  

Ano Escolas Salas Professores Estudantes Graduados 
Novos 

Estudantes 

1976 2  -  10  315  -  -  
1977-78 9  -  17  926  -  -  
1978-79 14  -  36  1.041  -  -  
1979-80 15  -  -  1.248  -  -  
1980-81 19  -  -  2.474  -  -  
1981-82 23  -  -  4.272  -  -  
1982-83 28  -  -  5.453      
1984-85 43  259  250  9.836  2.436  7.051  
1985-86 57  309  319  11.735  3.667  7.983  
1986-87 71  587  664  22.905  4.650  1.135  
1987-88 81  688  745  26.787  5.988  1.274  
1988-89 90  727  1.173  28.342  7.646  1.088  
1989-90 90  688  1.195  26.787  7.278  9.065  
1990-91 94  709  1.196  26.088  6.907  9.065  
1991-92 97  557  1.238  24.099  6.796  7.356  
1992-93 101  532  1.381  22.122  6.366  7.609  
1993-94 102  537  1.436  21.777  5.925  7.961  
1994-95 107  -  1.497  22.651  5.251  8.207  
1995-96 114  -  1.640  24.505  5.875  9.809  
1996-97 114  -  1.640  26.445  7.083  10.711  
1997-98 -  -  -  -  -  -  
1998-99  114  -  1.963  32.197  -  -  

   Fonte: (Belo, 2010, p. 83) 

Em cada ano o número de escolas e de alunos matriculados no Ensino 

Pré-Secundário foi subindo significativamente até 1999. No tempo colonial 

português não havia formação de Professores para escola Pré-Secundário (7º 

ao 9º ano). Com este aumento verificou-se que os estabelecimentos de ensino 

eram escassos e os professores Timorense eram poucos. De acordo com 

Meneses (Meneses, 2008) no nível Ensino Pré-Secundário eram escassos os 

professores timorenses a lecionar este nível de ensino o que obrigou ao 

recrutamento de professores indonésios. Até 1999 a maioria dos professores era 

indonésia, apenas 3% dos 1.963 professores eram timorenses.  

Os processos foram gradualmente alterados no ensino Medio/Ensino 

Secundário, em que o governo estabeleceu dois tipos de ensino: nível ensino 

Secundário Geral e Ensino Técnico Profissional (ver tabela 5). No entanto na 
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área da formação professores o Ensino Medio SGO (Sekolah Guru Olahraga) 

era para professores da educação física para ensinar no Ensino Primário, Ensino 

Medio PGA (Pendidikan Guru Agama) na atuação profissão como professor da 

religião no Ensino Primário, e Ensino Medio SPG (sekolah Pendidikan Guru) 

preparar para professor Ensino Primário, de três anos.  

Tabela 05. Os dados estatísticos de Ensino Medio/Secundário e Ensino 

Profissional durante a ocupação indonésia (1975-1999). 

Ano  Escolas  Professores  Estudantes  

1976  -  -  -  

1977-78  -  -  -  

1978-79  1  -  -  

1979-80  1  -  64  

1980-81  1  -  286  

1981-82  1  -  454  

1982-83  2  -  977  

1983-84  2  -  1.541  

1984-85  5  126  1.466  

1985-86  17  256  3.434  

1986-87  20  379  4.836  

1987-88  22  474  7.516  

1988-89  24  544  8.822  

1989-90  25  565  11.297  

1990-91  35  609  12.545  

1991-92  42  1.010  14.637  

1992-93  46  1.152  16.697  

1993-94  48  1.321  16.734  

1994-95  51  1.381  16.121  

1995-96  54  1.452  16.056  

1996-97  54  1.502  16.099  

1997-98  54  1.566  16.154  

1998-99  54  1.537  18.973  

     Fonte: (Belo, 2010, p. 85) 

Da primeira fase colonial havia só um estabelecimento de Ensino 

Secundário em Díli, o Liceu Francisco Vieira Machado. Entretanto, na segunda 

colonialização, os governos da Indonésia estabeleceram a escola secundária 

nos Municípios em todo território de Timor-Leste. Ate no fim da invasão, antes 

do referendo para Timor-Leste ter a Independência, havia 54 escolas 

secundárias construídas em todo território com 1.537 professores destacados na 

escola e com o número mais elevados dos últimos anos de estudantes a 

frequentar.  
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Em relação à formação professores de Educação Física e Desporto no 

ensino médio, foi estabelecida SGO (Sekolah Guru Olahraga) em 1984 como um 

ensino medio que pretendia formar Professores de Educação Física no Ensino 

Primário, para atender à necessidade da falta de professores de Educação 

Física. Esta escola ficou no município de Baucau, segunda capital do País Timor-

Leste. Entretanto em 1989 já não recebia novos estudantes, por isso esta escola 

fechou no final de 1991 (Timor-Timur, 1996, p. 143). Mesmo com a escola SGO 

com nível Ensino medio, mas foi uma formação que preparou para responder à 

necessidade de professores de Educação Física no Ensino Primário. Durante 

três anos aprenderam competências teóricas e práticas, e os graduados foram 

distribuídos pelas escolas do território para ensinar Educação Física. 

Mesmo na parte da educação o governo invasor ainda enfrentava 

dificuldades no início de estabelecer a escola SGO, mas em termos de promover 

a atividade desportiva para o povo de Timor-Leste era muito significante. Foram 

realizadas competições de atletismo, futebol, basquete, boxe, vólei, xadrez, tênis 

de mesa, ginástica rítmica, badminton, artes marciais, caminhadas e outras 

modalidades. Uma modalidade com potencial foi o boxe, com os atletas 

Timorenses a alcançarem conquistas na forma de medalhas de ouro e de prata 

na luta de boxe da Udayana Cup em 1985 e conquistando o bronze no Festival 

do Desporto Nacional (XI PON) em 1985 (Timor-Timur, 1996, pp. 145-146). 

De acordo com um relatório do governo de ocupação da Indonésia sobre 

o desenvolvimento em Timor-Leste há 20 anos (Timor-Timur, 1996, p. 143) 

desde 1987-1988, e depois de o governo Local estabelecer o Ensino Medio SPG 

e além disso uma parte da missionária católica implantou o ensino medio SPGK 

(Sekolah Pendidikan Guru Katolik), a partir daquela altura o governo local já não 

colocava professores de fora de Timor-Leste. Entretanto, o Nível Superior era 

composto por universidade (4 anos), politécnico (1 a 2 anos) e instituto ou 

academia (2 a 3 anos). Esses níveis de ensino eram os mesmos instaurados nas 

outras províncias da Indonésia (constituindo, assim, em um sistema educacional 

indonésio) (Belo, 2010, p. 81). Igualmente como no período colonial anterior, no 

período de tempo da invasão da indonésia os mais beneficiados por esses 

projetos de educação eram as elites militares indonésias, desempregados 

indonésios que chegaram a Timor Lorosa’e e os fiéis timorenses cúmplices dos 
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indonésios. Aos filhos do maubere (os nacionalistas) era difícil o acesso à bolsa 

de estudo ou a continuação de estudos ao nível mais alto. Em 1985/1986, o 

governo local estabeleceu uma universidade aberta para dar uma oportunidade 

para aqueles com ensino médio continuarem seus estudos com um sistema de 

ensino à distância. A Universidade Aberta de Díli possui 4 programas não 

educacionais, nomeadamente estudos de economia e desenvolvimento, 

administração estatal, administração comercial e estatística aplicada, enquanto 

o programa de educação consiste em licenciatura em biologia e inglês, Diploma 

2 (D2) para educação moral Pancasila (PMP), Língua Indonésio, Matemática, 

Ciências Naturais, Ciências Sociais e Língua Inglês (Timor-Timur, 1996, p. 189). 

Os alunos que foram registrados eram 659 alunos finalistas de duas escolas 

secundárias em Díli. Mas, na verdade, conforme Carvalho (2007) citado pelo 

Belo (2010, p. 85), “a maioria dos alunos que registaram eram funcionários 

públicos indonésios” que vieram antes para Timor-Leste como desempregados, 

operários da construção civil/edifícios, comerciantes, pessoas excluídas da 

Indonésia, emigrantes, entre outros. 

Com o passar do tempo, o número de formados no Ensino Secundário 

aumentou. Entretanto o governo local tomou a decisão de criar a primeira 

universidade. O governador Mário Viegas Carascalão tomou a decisão de criar 

a Fundação Lorosa’e que instalou a primeira universidade no território. Naquela 

altura, só tinha uma universidade privada, chamada de Universitas Timor-Timur 

(UNTIM) que foi fundada no ano de 1986, sob a coordenação de jesuítas 

indonésios, com o orçamento do governo provincial Timor-Timur (Belo, 2010, p. 

86). Segundo (Timor-Timur, 1996, p. 189) no ano 1986, a universidade de Timor-

Leste foi fundada pela Fundação Lorosa'e, localizada em Díli. A Universidade de 

Timor-Leste tinha três faculdades, a saber, as Faculdades de Agricultura, 

Ciências Políticas Sociais e a da Educação. Em 1992, a Universidade de Timor-

Leste realizou a sua graduação inaugural liberando 56 bolsistas, consistindo em 

20 graduados em educação, 14 graduados em agricultura e 22 acadêmicos em 

ciências políticas sociais. Mais tarde, começaram a ser sentidos os benefícios 

do ensino superior, de modo que em 1988/89 foi criada a Unidade Politécnica de 

Díli e em 1990/1991 o Politécnico de Díli começou a recebeu novos estudantes 

e, conforme (Belo, 2010, p. 86), este foi único politécnico público de dois anos 
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(Diploma 2), com apoio financeiro do governo Suíço. No entanto, A Politécnica 

de Díli tinha três (3) cursos principais, nomeadamente Engenharia Mecânica, 

Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Em 1992/1993, o Departamento de 

Contabilidade e Secretaria foi novamente aberto, com um total de 82 alunos. Até 

outubro de 1993, o Politécnico de Díli formou 92 diplomados, constituídos por 27 

em engenharia mecânica, 32 em engenharia civil e 33 em engenharia 

eletrotécnica (Timor-Timur, 1996, p. 189). 

 O Colégio Politécnico Díli (em Hera) era um dos politécnicos mais 

luxuosos existentes na Indonésia, possibilitado pela facilidade de recursos. Com 

a saída triunfante da Indonésia em 1999 ele foi totalmente queimado. Além desse 

Politécnico, no mesmo período, no ano letivo de 1990/1991, a Igreja Católica 

abriu o Instituto Superior de Religião Católica (ISRC/IPI) em Díli, com 

professores timorenses e religiosos católicos indonésios. De acordo com Belo 

(Belo, 2010, p. 87) no início de 1997, menos dois anos do fim da potência 

indonésia, o Governo Local também decidiu estabelecer uma 

Faculdade/Academia de Saúde (AKPER) pública em Díli, entretanto, em 1997 

fundou um instituto superior privado, o Instituto Superior de Economia (STIE) 

pela sociedade timorense. Até ao fim da invasão de Timor-Leste, o número de 

estudantes que frequentaram o ensino Superior era mais significante, como 

mostra na tabela seguinte (ver tabela 06). 

Tabela 06. Os dados estatísticos de Números dos Estudantes, Professores e 

Escolas no Ensino Superior em Timor-Leste, no ano Letivo de 1998/99. 

 
Ensino Superior 

Total 
Escola 

Total 
Aluno 

Professores 
 

Total Timorenses 

 
 

Superior 
 
 

Obs. 
(*) publico 

Universitas Timor-Timur 
(UNTIM) 

1 3.498 78 36 

 
Acad. 

/Politéc. 
(2 a 3 
anos) 

Politécnico Díli 
(*) 

1 450 160 60 

Academia de 
Gestão-STIE 

1 473 32 17 

IPI 1 40 7 1 

AKPER 1 400 32 12 
        Fonte: (Belo, 2010, p. 88) 

Como o estabelecimento da Universitas Timor-Timur (UNTIM) o filho do 

Povo pode ter acesso em Timor-Leste. Os estudantes da UNTIM depois de 

independência foram assumindo um papel importante na construção do Estado, 
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tal como professores, médicos e funcionários destacados em cada direção nos 

ministérios existentes.  

O sistema de ensino indonésio introduzido em Timor-Leste, era 

constituído pelos seguintes níveis de ensino: o Ensino Pré-Primário (2 anos de 

duração); o Ensino Primário, Sekolah Dasar (a partir dos sete anos de idade e 

com a duração de 6 anos), o Ensino Pré-Secundário (SMP - Sekolah Menengah 

Pertama, 3 anos de duração); o Ensino Secundário dividem em Ensino 

Secundário Geral (SMU – Sekolah Menengah Umum) e Ensino Técnico 

Profissional como SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), STM (Sekolah 

Teknik Menengah), SPK (Sekolah Pendidikan Kesehatan), SMKK (Sekolah 

Menengah Kesejateraan Keluarga), SPP (Sekolah Pertanian dan Perikanan), 

estas escolas com nível ensino medio formavam profissionais para atuarem em 

várias áreas de atuação; e o Ensino Superior, dividido em Ensino Politécnico (2 

anos de duração) e Ensino Universitário (3/4 anos de duração).  

Durante o período de invasão indonésio o governo implementou o 

desenvolvimento educação formal no sentido de promover a alfabetização. De 

acordo com Meneses (Meneses, 2008, p. 64 ) para a erradicação do 

analfabetismo de adultos, as autoridades indonésias criaram os denominados 

Programas de Educação e Desenvolvimento Educacional Comunitário, como 

relatado por Jon Pedersen e Marie Arneberg (1999) citado pelo (Belo, 2010, p. 

87): “o Governo Indonésio fez uma campanha de alfabetização para os adultos 

iletrados entenderem a Língua Indonésia. Em 1996/1997 existiam 30.000 

pessoas em Timor-Leste que estavam aprendendo a ler e a escrever a Língua 

Indonésia”. 

3.1.3. A Educação em Timor-Leste Após a Independência  

Depois do referendo em 1999, quando os timorenses rejeitaram a 

autonomia, as milícias fieis à indonésia fazem violência em todo território 

queimando a maioria das infraestruturas, incluindo os edifícios escolares. 

Naquela altura os timorenses enfrentavam grandes dificuldades na área de 

ensino e aprendizagem porque a maioria dos professores em Timor-Leste 

vinham da Indonésia. Entretanto, o regresso desses professores à Indonésia 

também teve um grande impacto na Educação Física no Ensino Básico 3º ciclo 
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(Pré-Secundário) no período transição. Com a iniciativa do Secretario Estado de 

Juventude e Desporto (SEJD) de estabelecer uma cooperação com a UNTL, 

para abrir em 2010 o curso de Educação Física na Faculdade Educação, Artes 

e Humanidades (FEAH), a partir de 2012 alguns finalistas do curso EFD 

começaram a ensinar na escola mesmo que ainda sem terminarem a parte do 

relatório final. Antes disto, dada a escassez de professores de EF, o governo 

Timor-Leste já tinha recrutado novos professores para a EF, no entanto, a 

maioria ainda não tinha conhecimento suficiente para ensinar. Tratava-se de 

uma situação de recurso, também pela falta de emprego e as dificuldades em 

encontrar sendo que os professores tinham de ter meios para sobreviver.  

Um aspeto positivo foi ao nível do ensino básico, em que o acesso à 

escola passou a ser muito significativo com a criação de escolas perto das 

residências das crianças e a construção, e reconstrução, das salas em escolas 

existentes. Juntamente, verificou-se um aumento do número professores o que 

tem proporcionado sucesso na área da educação em Timor-Leste. Depois de 

uma década de independência de Timor-Leste, o governo com todos os 

significativos esforços para proporcionar o acesso à educação, focando 

especificamente no Ensino Básico, tem evidenciado progressos que podem ser 

resumidos na tabela seguinte (ver tabela 07): 

Tabela 07. Progresso no acesso à Educação Básica 

Categoria 1999/2000 2010 

Escolas do 1.º e 2.º ciclo 674 1.073 

Alunos do 1.º e 2.º ciclo 190.000 230.562 

Professores do 1.º e 2.º ciclo 3.860 7.576 

Escola do 3.º ciclo 97 245 

Alunos do 3.º ciclo 21.810 60.897 

Professores do 3.º ciclo 65 2.411 

Fonte: ministério da educação (PENE, 2010, p. 33) 

Até ao ano de 2010 o governo Timor-Leste fez um grande esforço para 

contratar um número suficiente de professores para ensinarem em todos os 

ciclos no território. Em 2010, segundo os dados ME, verificou-se um enorme 
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crescimento no número das escolas do 3º ciclo, que aumentaram de 97 em 

1999/2000 para 245 em 2010. O número de alunos também aumentou, de 

190.000 para 230.562 nos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico. No 3.º ciclo do 

Ensino Básico o aumento foi de 21.810 para 60.897 em 2010. Relativamente aos 

professores, no aumento também foi muito significativo, de subiu de 3.860 para 

7.576 nos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, e de 65 para 2.411 no 3.º ciclo do 

Ensino Básico.  

De notar que em 1996 dos professores Timorenses, apenas 65 

ensinavam no ensino do 3º ciclo do Ensino Básico e os restantes eram 

indonésios (PENE, 2010, p. 34). Entretanto, as aulas foram totalmente 

suspensas no período de agosto de 1999 a fevereiro de 2000, com os 

professores não timorenses a abandonarem Timor-Leste e a regressarem à sua 

terra natal. Neste período de transição os jovens Timorenses em idade escolar 

enfrentam grandes dificuldades, com menos professores, menos recursos, 

instabilidade política, e com a inserção da língua portuguesa no currículo. 

Portanto, os professores que assumiram as funções nas escolas depois dos 

professores indonésios eram estudantes universitários que estudavam no 

segundo e terceiro ano na universidade e outros professores timorenses do 

tempo de ocupação pela Indonésia. Medida necessária quando os professores 

indonésios deixaram Timor-Leste, e para o governo de Timor-Leste 

reconstruisse o seu corpo docente de acordo com plano estratégico nacional da 

educação para que em 2010 tivesse 2.411 professores Timorenses efetivos 

contratados a termo certo.    

De acordo com Belo (Belo, 2010) o maior problema, para além da 

inexistência de professores qualificados, era o da língua de instrução. Os 

professores que ensinavam no Ensino Básico eram professores de quarta classe 

no tempo colonial Português porque tenham habilidade de comunicar bem 

português. Naquela altura, alguns dos professores no ensino básico começaram 

a introduzir a língua portuguesa, mas os professores que tinham estudado 

durante o período colonial indonésio não o fazem porque não sabiam a Língua 

Portuguesa, dado ter sido proibida em todo território nesse período. Neste 

momento todos os manuais escritos são em Língua Portuguesa, mas a maioria 

dos professores tem dificuldade na explicação ou em introduzir a matéria em 

Língua Portuguesa. O governo tem tomado medidas através da cooperação com 
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o governo Português e, particularmente com o envio de professores portugueses 

para darem formação da língua e em outras áreas, para melhorar o ensino em 

Português. 

O Ensino Secundário em Timor-Leste realiza-se em Escolas Secundárias 

Gerais e em Escolas Secundarias Técnicas. A estratégia do governo é para aos 

15 anos de idade os alunos terem acesso ao ES. A política do governo é de 

continuar a investir em infraestruturas adequadas e dar formação de qualidade 

para melhorar a qualidade do ensino e os resultados do ensino em relação à 

qualificação de graduados. O governo continua a melhorar e adequar o currículo 

às necessidades de desenvolvimento do Pais. O sistema de Ensino Secundário 

geral será orientado para preparar os alunos para seguirem para o ensino 

superior, e o sistema do ensino técnico e profissional irá preparar os alunos para 

ingressam no mercado de trabalho, assim como permitir-lhes o acesso ao ensino 

superior técnico e universitário. De acordo com os dados relatados pelo PED 

2011-2030 a situação atual no ensino secundário em Timor-Leste é a que 

apresenta a seguinte tabela (ver tabela 08).  

 

Tabela 08. Dados estatísticos dos Alunos, escola e Professores no Ensino 

Secundário Em Timor-Leste, 2010. 

 Secundário Geral Secundário Técnico Total 

Alunos 35.062 5.719 40.781 

Escolas 74 17 91 

Professores 1.696 377 2.073 

Fonte: Ministério da educação (PED, 2011-2030, p. 20). 

Em 2010, o número de alunos no ensino Secundário subiu para 40.781, o 

número das escolas aumentou para 91 e o número dos professores atingiu 

2.073, com o rácio aluno/professor a ser de 20:1. Este valor de rácio é um cálculo 

de geral, porque na realidade há muitos alunos a estudar no centro da cidade, 

com o número mais elevado de alunos por professor, e pelo contrário nos postos 

administrativos do governo local a Escola Secundário geral apresenta menos 

estudante. 
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Durante a era da independência o país ainda enfrentava, e continua a 

enfrentar, muitos problemas. Há menos recursos humanos, fundamentalmente 

professores qualificados na área, e o obstáculo ao uso da língua portuguesa 

como a língua de instrução nas escolas, menos de livros didáticos e 

infraestruturas básicas de apoio ao ensino aprendizagem, ainda sendo um 

problema muito complexo. No entanto, o sistema educativo tem realizado 

algumas alterações, por exemplo, a introdução de novas disciplinas de Língua 

Tétum, Língua Portuguesa e Educação Cívica, nos diferentes níveis de ensino.  

No nível ensino superior, a Universidade Nacional Timor Lorosa’e é a 

única Universidade do País, de 2000. Foi feita a fusão do antigo Universitas 

Timor Timur (UNTIM) e o Politécnico de Hera, e destas duas instituições nasceu 

a UNTL. A UNTL serve os propósitos nacionais de Ensino e de investigação com 

vista ao conhecimento e especialização da comunidade, promovendo a 

liberdade de pensamento e fortalecendo a cultura e a democracia timorense. Em 

2003 havia 17 instituições de Ensino Superior registadas na direção do Ensino 

Superior a lecionar programas académicos, profissionais e técnicos 

profissionais, com mais de 13.000 estudantes. No entanto, com o passar do 

tempo e a desistência de estudantes por falta de recursos, os professores 

ficaram com menos facilidade nos institutos superiores existentes. A qualidade 

do Ensino Superior em todo o território de Timor é baixa, faltando coordenação 

para atender às necessidades de desenvolvimento de Timor-Leste. Em 2007 e 

2008, havia 14 instituições do Ensino Superior com cerca de 17.000 alunos.  

O Ministério da Educação desenvolveu um sistema de ensino superior de 

qualidade de acordo com os padrões de qualidade reconhecidos 

internacionalmente. Algumas questões que têm de ser consideradas, incluem: a) 

um quadro regulamentar apropriado; b) mecanismos de funcionamento 

governamentais coerentes; c) um sistema de gestão para coordenar todas as 

intervenções do governo, que estabeleça metas prioritárias e orçamentos; d) a 

integração de qualificações de Ensino Superior; e e) sistemas de controlo de 

qualidade (PENE, 2010, p. 47). Depois o governo estabeleceu uma Agência 

Nacional de Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA) para fazer avaliação 

e acreditação para as Universidades e os Institutos em Timor. Até 2011, havia 

11 instituições de Ensino Superior avaliadas e a preencherem os requisitos para 
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continuarem a receber novos estudantes, enquanto três foram fechadas e os 

alunos transferidos para outra Universidade ou Instituto. As instituições de 

Ensino Superior que em 2011 existem em Timor-Leste e o total de graduados 

apresentam-se na seguinte tabela (ver tabela 09). 

 

Tabela 09. Os graduados em cada Ensino Superior em Timor-Leste (dados 

cumulativos até 2011). 

 Total Graduados Ensino Superior  

N.º Instituição Situação Total Graduados  

1 Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) Acreditada 5.401 

2 Universidade da Paz (UNPAZ) Acreditada 861 

3 Instituto Empresarial (IOB) Acreditada 198 

4 Instituto de Tecnologia de Díli (DIT) Acreditada 115 

5 Universidade Oriental (UNITAL) - 211 

6 Universidade Díli (UNDIL) - 557 

7 Instituto Superior Cristal (ISC) Acreditada 248 

8 Academia de Café de Timor-Leste (ETICA) Acreditada 49 

9 Instituto de Ciências de Religiosa “São Tomas 
de Aquino” (ICR) 

Acreditada 77 

10 Instituto Profissional de Canossa (IPDC) Acreditada 49 

11 Instituto Católico para Formação de 
Professores (ICFP) 

Acreditada 229 

Total 7.995 

Fonte: Ministério da Educação 

 

3.2. As Políticas Educacionais de Timor-Leste  

 O desenvolvimento de cada país é muito importante e, entre outras áreas 

importantes, uma é a educação, setor vital na construção de uma nação, 

principalmente em Timor Lorosae com um país subdesenvolvido. Até ao ano de 

2013, Timor Leste ocupava o 134.º lugar entre 187 países no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas. Na região Asia e Pacifico, 

segundo o relatório da ONU, entre 2007 e 2012 o país surgiu cinco posições na 

lista de IHD (CGD, 2014, p. 27). Entretanto, Timor-Leste é um país pequeno 
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localizado no sudeste asiático que cresceu no segundo milénio. Depois de o 

invasor Indonésia e com um país independente, o governo Timor-Leste enfrenta 

vários obstáculos no desenvolvimento do país. Era necessário o 

desenvolvimento de áreas como a da saúde, Infraestruturas, economia, e entre 

outras, a educação era essencial porque num país independente a educação, 

como parte fundamental de cada cidadão. Tal foi reconhecido pela Constituição 

da República Democrática de Timor-Leste (Timor-Leste, 2002, p. 20) sobre a 

educação e cultura que expressa na constituição (59º artigo) que: 

1. O Estado reconhece e garante ao cidadão o direito à 
educação e à cultura, competindo-lhe criar um sistema 
público de ensino básico universal, obrigatório e, na 
medida das suas possibilidades, gratuito, nos termos da 
lei.  

2. Todos têm direito a igualdade de oportunidades de 
ensino e formação profissional.  

3. O Estado reconhece e fiscaliza o ensino privado e 
cooperativo.  

4. O Estado deve garantir a todos os cidadãos, segundo 
as suas capacidades, o acesso aos graus mais elevados 
do ensino, da investigação científica e da criação artística. 

5. Todos têm direito à fruição e à criação culturais, bem 
como o dever de preservar, defender e valorizar o 
património cultural.   

Até ao momento, a qualidade do ensino é um problema muito sério e 

necessário de resolver através da capacitação e formação de professores e na 

aposta na melhoria do desenvolvimento de ensino aprendizagem de qualidade 

no país. De acordo com o plano de desenvolvimento da Educação (PED, 2011-

2030, p. 104) é necessário assegurar que os professores não só são capazes de 

lecionar mais do que uma disciplina, como também gerir a carga letiva e o 

volume de trabalho associado de forma competente e eficaz. Em Timor-Leste 

apos independência, como já referido, a maioria dos professores não tinham 

conhecimento em relação com a matéria de ensino, uma realidade que nós 

encontramos na escola, como a maioria dos professores que ensinavam 

Educação Física não são dessa área. Há professores que trabalham ou 

ensinavam apenas para sobrevivem, sustentar a vida e as necessidades da 

família, sendo que o objetivo para melhor a qualidade de ensino era ignorado.  

Com estes grandes desafios que o governo enfrenta em relação à 

melhoria da qualidade de ensino em Timor-Leste, o governo através do 
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Ministério da Educação elaborou um plano estratégico nacional da educação 

2011-2030 com duas principais prioridades de longo prazo estipuladas na 

política nacional de educação 2008 (PENE, 2010, p. 57;70):  

1) Reforma do sistema educativo: o eixo prioritário visa, a) 
melhorar a qualidade da educação; e b) assegurar a 
igualdade de acesso de toda a população timorense a 
todas as áreas do ensino. 

2) Reforma da gestão da educação e dos sistemas de 
administração: objetivo para melhorar a qualidade da 
gestão e da administração ao nível do ministério e das 
escolas, incluindo a melhoria dos sistemas de 
monitorização e da avaliação do desempenho do 
ministério e das escolas. 

Até ao momento, o governo Timor-Leste ainda continua preocupado com 

a capacitação e formação dos professores para melhorar as habilidades e 

desenvolver o ensino de qualidade no país. Por outro lado, uma vez que os seus 

ordenados eram muito baixos, tinham muitas vezes de aceitar outros trabalhos 

para sobreviver, faltando frequentemente às aulas. Por isso, a política do 

Ministério de Educação, segundo plano estratégico nacional da Educação, refere 

que (PENE, 2010, p. 80): 

É necessário formar e recrutar novos professores, assim como 

atualizar as competências dos professores existentes. Será 

também preciso um desenvolvimento profissional e sistemático e 

sustentável ao nível da formação inicial e contínua, de forma que 

os professores possuam as mínimas qualificações exigidas pela 

lei base da educação, e mantenham e potenciem as suas 

competências.  

Os professores terão de manter a formação especializada na sua área 

disciplinar atualizada. Como esta política pretende-se alterar a pedagogia 

existente nas escolas secundárias passando de uma abordagem centrada no 

professor para uma maior ênfase nas necessidades de aprendizagem de cada 

aluno. A maioria das escolas públicas em Timor-Leste ainda adota a metodologia 

tradicional, caracterizada por um processo de ensino-aprendizagem centrado 

exclusivamente no professor. Alguns professores, com menos competências de 

ensino utilizavam um estilo muito autoritário que causava medo e provocava um 

mau clima nas aulas. Para minimizar estes problemas o governo elabora a Lei 

de Bases da Educação (LBE) decreto-lei nº 14/2008 e o Plano Estratégico 
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Nacional da Educação (PENE) 2011-2030 que reforçam a ideia que a formação 

de professores é necessária na atualização de conhecimentos e para melhorar 

o trabalho docente, fortalecendo vínculos entre os professores e os saberes 

científico-pedagógicos. O professor ao atualizar os conhecimentos poderá criar 

novos ambientes de aprendizagem com práticas pedagógicas capazes de dar 

sentido à aprendizagem e habilitando os estudantes com múltiplas 

competências. Quando os professores se sentem capazes executar a sua 

função, tendem a desenvolver relações mais próximas e experiências 

pertinentes com a indústria e o mercado e a serem inovadores e criativos na sua 

forma de lecionar. A melhoria da qualidade do ensino nas escolas exige métodos 

inovadores para auxiliar os professores na sua prática.  

A formação de professores se estabelece como um dos componentes 

mais importantes indispensáveis para a melhoria na qualidade da educação, que 

pode ter implicações diretas no processo de transformação pessoal e 

profissional de formandos e no desenvolvimento dos contextos em que se realiza 

a formação inicial e a formação contínua. Por isso implica que as instituições do 

estado, através do Ministério da Educação, assumam ser responsáveis por 

realizar essa formação, estruturados numa política de governo.   

Após a independência, o primeiro governo constitucional estabeleceu um 

Centro Nacional de Formação Contínua de Professores (CNFCP), sediado em 

Díli, para capacitar os professores timorenses que estão a exercer a função 

docente, com a cooperação do governo português e do governo brasileiro, 

habilitando-os com o curso de “bacharelado” em Educação. Entretanto, para a 

Formação Inicial, o primeiro governo timorense manteve seu apoio financeiro ao 

funcionamento da única universidade pública, UNTL, com a criação da 

Faculdade de Ciências e Educação, que oferece diversos cursos de Formação 

de Professores em Licenciatura e Bacharelado em várias áreas de 

conhecimento.  

No princípio do funcionamento o governo estabeleceu cooperação com 

países da Língua Portuguesa, principalmente com países irmãos Portugal e 

Brasil, e com a parceria do fundo do Banco Mundial, por isso, os professores 

formadores no CNFCP são professores brasileiros e portugueses. Entretanto, a 

presença destes professores também ajudou a formação inicial na Universidade 

Nacional Timor Lorosae (UNTL) especificamente na Faculdade Educação e nos 
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vários departamentos que existem no contribuir para melhorar a qualidade da 

educação em Timor-Leste.   

Entretanto, para elevar a qualidade e nível de estudo dos professores do 

Ensino Superior em Timor-Leste, o governo timorense, com a cooperação de 

vários países, promoveu a mobilidade para estudos fora do país para 

continuarem ou concluírem sua formação, no nível de mestrado e doutorado, e 

buscando também o aperfeiçoamento da língua portuguesa, da cultura universal, 

das ciências e dos conhecimentos sobre as sociedades. Neste caso o governo 

privilegiou os professores da UNTL, como única universidade pública, mas 

através do Ministério da Educação também abriu vagas para os professores das 

Universidades Privadas ou outros cidadãos com interessante em concorrer. Os 

docentes da UNTL tem de obrigatoriamente de continuar os estudos até ao nível 

mínimo do mestrado, e por isso as oportunidades são mais favoráveis, na sua 

maioria, aos professores da UNTL e aos gerentes interligados na área de 

educação. Poucas vantagens são dadas aos que estão fora desse sistema (Belo, 

2010, p. 101).   

Outro grande problema que o governo enfrenta é o da língua, e é uma 

questão muito séria. Entretanto, a língua de instrução, segundo a nova Lei de 

Bases da Educação, artigo 8.º (LBE, 2008, p. 2643), as línguas a utilizar no 

sistema educativo são a língua portuguesa e o tétum, como línguas oficiais de 

ensino, também previsto no artigo 13.º Constituição da Republica Democrática 

de Timor-Leste (Timor-Leste, 2002, p. 11). Mas ainda é necessário muito 

investimento nessas línguas oficiais. A seguinte afirmação mostra como foi o uso 

dessa língua pelo país da Comunidade dos países de Língua Portuguesa 

(CPLP), de acordo com o Ministério da Educação do Timor-Leste (2008) citado 

pelo (Belo, 2010, p. 104):   

  

A questão das Línguas Oficiais em Timor-Leste é delicada. O 

Tetum é uma língua em construção-sobretudo como língua 

escrita e corretamente falada como língua oral enquanto o 

português é uma língua em reconstrução. Ambas têm respaldo 

da lei como línguas oficiais e línguas de instrução, mas que são 

fracas na prática: o Tetum quanto ao seu uso é carreto e o 

português de fato é pouquíssimo falado nas universidades, nos 
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ministérios e nas escolas em geral, pelo que ainda não temos 

nem sequer 15% da população que fala/entende português. 

Quantos anos ainda vão levar para chegarmos a ter uma 

percentagem expressiva de 40%-50%. (ME, 2008, p.5).   

Este é um dos problemas no campo educacional do país, a língua de 

instrução utilizada na escola, em que o governo necessita de aumentar o 

investimento na língua portuguesa, com todas as matérias produzidas ou 

escritos ser em língua portuguesa também no sentido de identidade de Timor-

Leste nos países CPLP. A língua é um meio para o educador-educando utilizar 

para dialogar, compartilhar os conhecimentos no processo ensino 

aprendizagem, conhecimentos que permite aos alunos conhecer o mundo a que 

pertencem, pelo que é fundamental que a língua não seja um problema na escola 

e levando a uma deficiente qualidade. O processo do ensino aprendizagem 

dinâmico acontece quando a língua ajuda na comunicação, com o ensino e 

aprendizagem em contínua transformação, tanto quantitativa como 

qualitativamente.  

A educação pré-Escolar encaminha as crianças entre os três e os cinco 

anos de idade, visando preparar para entrar com o sucesso no Ensino Básico. 

Neste nível de educação o papel dos pais e da família é muito importante. Na 

figura seguinte (ver figura 01) apresenta-se o sistema de ensino em Timor-Leste. 
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Figura 01. O sistema do Ensino em Timor-Leste 

 

Fonte: Ministério da Educação  

De acordo com a LBE, artigo 12, em Timor-Leste o ensino básico é 

composto por nove anos de escolaridade, é universal, obrigatório e gratuito. Os 

alunos podem usar gratuitamente os manuais e os materiais disponíveis nas 

escolas. Como objetivos do ensino básico, que constam na LBE temos (LBE, 

2008, p. 2644); 

a) Assegurar a formação integral de todas as crianças e jovens, 
através do desenvolvimento dos seguintes quatro pilares de 
aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a viver com os outros e aprender a ser; b) assegurar uma 
formação de base comum a todos os timorenses, que lhes garanta 
a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, 
da capacidade de raciocínio, espírito critico, criatividade, sentido 
moral e sensibilidade estética. Promover uma autoconsciência 
que esteja em harmonia com valores sociais e uma boa relação 
interpessoal com os outros. Este modelo de ensino equilibra a 
teoria e a prática; c) proporcional a aquisição e o desenvolvimento 
de competências e conhecimentos de base que permitam o 
prosseguimento de estudos e facilitem o desenvolvimento de 
hábitos de estudo de trabalho, individuais ou em grupo; d) garantir 
o domínio das línguas Portuguesa e Tétum; e) proporcionar a 
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aprendizagem de uma primeira língua de estrangeira; f) 
proporcionar o desenvolvimento físico, promover a atividade física 
e artística (para desenvolver a sensibilidade e expressão estética) 
e identificar e estimular o talento nestes domínios; g) desenvolver 
o conhecimento e o apreço pelos valores centrais da identidade 
nacional, línguas, historia e cultura timorenses, numa perspetiva 
de humanismo universalista, solidariedade e cooperação entre os 
povos; h) Proporcionar experiencias que desenvolvam a 
responsabilidade social, promovendo atitudes e habitus que 
favoreçam as relações sociais e a cooperação, bem como o 
envolvimento em questões familiares, comunitárias e ambientais 
que contribuam para o exercício pleno e democrático da 
cidadania; i) assegurar a todas as crianças com necessidades 
educativas especiais, tanto físicas como intelectuais, as 
condições adequadas ao seu desenvolvimento e ao pleno 
aproveitamento das suas capacidades; e j) proporcionar com 
liberdade de escolha, formação religiosa, moral e cívica.  

 

O Ensino Básico divide-se em três ciclos, o primeiro ciclo composto por 

quatro anos, o segundo por 2 anos, e o terceiro por três anos. No primeiro ciclo 

(1º ao 4º ano) é reconhecida a monodocência, e todas as áreas são ensinadas 

por um único professor, mas com a possibilidade de apoio em domínios 

especializados. No segundo ciclo (5º ao 6º ano) professores diferentes ensinam 

várias áreas de estudo. No terceiro ciclo (7º ao 9º ano) o ensino está organizado 

de acordo com um plano curricular unificado que integra coerentemente áreas 

de estudo especializadas. Normalmente, existe um professor por disciplina, 

detentor de formação e competências científicas diferenciada (PENE, 2010, p. 

62).  

O Ensino Secundário é opcional. Os alunos que finalizam o seu estudo no 

Ensino Básico podem fazer, ou não, a inscrição no Ensino Secundário. O Ensino 

Secundário encontra-se organizado em duas modalidades: 1) o Ensino 

Secundário Geral (ESG) curso orientado para prosseguir estudos no ensino 

superior universitário, mas também permitindo o acesso ao Ensino Superior 

Técnico. 2) O Ensino Secundário Técnico Vocacional (ESTV) curso de formação 

técnico-vocacional, orientado sobretudo para o ingresso no mercado de trabalho, 

mas permitindo também o acesso quer ao ensino superior técnico, quer ao 

Ensino Superior Universitário. O Ensino Secundário corresponde três anos de 

escolaridade e é acessível a todos os jovens que completam com sucesso o 
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Ensino Básico ou alunos mais velhos a quem foram concedidas equivalências. 

O Ensino Secundário corresponde ao 10º, 11º e 12º ano de escolaridade. 

Os objetivos do ESG são: (1) consolidar e fortalecer o conhecimento 

adquirido no Ensino Básico, de forma habilitar os alunos para continuarem os 

seus estudos, quer no Ensino Superior Universitário, quer no ensino superior 

Técnico; (2) servir de preparação para o trabalho e para o exercício da cidadania, 

incluindo o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento critico, 

assim como de competências para a vida; e (3) estabelecer uma relação entre a 

teoria e a prática em todas as áreas disciplinas. No entanto, o Ensino Secundário 

Técnico -Vocacional está formando para a necessidade do mercado de trabalho. 

O estabelecimento de ESTV baseia-se na necessidade do mercado do trabalho, 

e por isso o Ministério da Educação trabalha em articulação com a Secretaria do 

Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE) no sentido de projetar e 

implementar estes cursos.    

O Ensino Superior divide-se em dois ramos, o Ensino Superior 

Universitário para acolher os estudantes que finalizam com sucesso o Ensino 

Secundário Geral continuarem os seus estudos, e o Ensino Superior Técnico 

que permite aos graduados complementarem o ESTV. Inclui cursos de 

especialização nos politécnicos. Para garantir as qualidades no Ensino Superior 

em Timor-Leste, o Ministério Educação estabeleceu uma Agência Nacional de 

Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA) para avaliar os cursos a cada dois 

anos. Para reforçar a ANAAA, o governo estabeleceu o decreto-lei N.º 21/2010, 

de 1 de dezembro de 2010.  

3.3. Política Reforma Curricular Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário em Timor-Leste 

No mundo da educação formal, o currículo desempenha um papel 

importante para a conquista do sucesso da aprendizagem. À medida que os 

tempos evoluem, o currículo geralmente muda. 

O curriculum essencialmente apresenta-se: 1) Como ferramenta 

educacional, é claro que o currículo foi criado não sem propósito. De fato, o 

currículo surgiu e continua a crescer para atingir as metas educacionais. 2) Com 
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o seu principal objetivo de preparar os alunos para se tornarem indivíduos e 

cidadãos criativos, inovadores, fiéis e também afetivos quando estiverem na 

comunidade futura. 3) Também visa educar e orientar os alunos para que eles 

possam contribuir positivamente para a vida da sociedade, nação e estado. O 

currículo não só inclui experiências educativas através das artes, música e jogos 

que desenvolvem as competências das crianças, como também se concentra no 

desenvolvimento emocional, social e físico (PENE, 2010, p. 79). 

3.3.1 Currículo do Ensino Básico 1.º e 2.º Ciclo   

A organização de currículo no Ensino Básico, 1.º e 2.º Ciclo, dividem por 

3 áreas de conhecimento que se organiza em 9 componentes do currículo 

(Disciplinas) (ver quadro 01).  

Quadro 01. Currículo do Ensino Básico 1.º e 2.º Ciclo  

Área de conhecimento Componente curricular 

Desenvolvimento linguístico 

Literacia Tétum  

Literacia Português  

Apoio Linguística Oral  

Desenvolvimento científico 

Matemática  

Ciência Natural 

Ciência Social 

Desenvolvimento pessoal 

Arte e Cultura 

Saúde  

Educação Física  

Religião*  

Fonte: Ministério da Educação  

 

Horário de Aprendizagem 

Para complementar os requisitos no currículo, o tempo para Processo do 

Ensino Aprendizagem está planeado em 25 horas por semana no 1.º e 2.º Ciclo. 

O tempo de Aprendizagem divide-se para cada componente curricular da 

seguinte forma (ver quadro 02): 
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Quadro 02. Horário de aprendizagem no 1.º e 2.º Ciclo. 

Componente curricular 
Ciclo 1.º (Primeiro) Ciclo 2º (Segundo) 

Horas/Semana Horas/Semana 

Literacia 8  

Tétum  4 

Português 4 

Matemática 5 5 

Ciência Natural 3 3 

Ciência Sociais 3 3 

Arte e Cultura 2 2 

Saúde 1 1 

Educação Física 1 1 

Religião* 1 2 

Apoio Linguística Oral** 1  

Total 25 25 

Fonte: Ministério da Educação  

*A disciplina religião tem uma hora no 1.º ao 3.º ano, e começa com duas horas 

no 4º ao 6º.   

**Apoio linguística oral ensinar durante uma hora só no 1.º ao 3.º ano.   

Para implementar este currículo, é de facto importante que a escola tenha 

36 semanas de aulas, no mínimo, repartidas pelos 3 períodos. As escolas têm 

de procurar minimizar as atividades que interrompem as horas de ensino durante 

um período, para poderem implementar bem este currículo durante um ano 

letivo.  

O tempo aprendizagem durante numa semana divide-se da seguinte 

maneira, a utilizar os dias de segunda a sexta-feira para ensinar e o sábado para 

outras atividades extracurriculares: 25 horas para o processo ensino 

aprendizagem de todos componentes curriculares. Cada dia utiliza 15 minutos 

antes de começar a aula e 10 minutos depois de terminar aula para arrumar a 

sala de aula ou outras atividades em relação apoio do processo aprendizagem 

(exemplo: diário da classe, observação da classe e outros).  
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Neste contexto, a EF, como área de conhecimento integrada, visa 

responder ao desenvolvimento humano (ME, 2014, p. 201).  

A Educação Física é uma disciplina que integra no 

currículo Ensino Básico e Secundário, o Ministério da 

Educação declara que: uma parte importante do currículo 

é a EF. A EF proporciona uma ótima e muito importante 

oportunidade para desenvolvimento físico, social, 

emocional e intelectual das crianças. Através da EF, as 

crianças podem sentir-se contentes quando se 

movimentam, felizes quando desenvolvem competências; 

desenvolver atitudes positivas que reforcem a sua 

autoestima; aperfeiçoar as suas habilidades para falarem 

de forma clara, para ouvirem e aceitarem-se uns aos 

outros; e procurar, por si próprios, estratégias para se 

acalmarem e resolverem situações difíceis.   

A EF visa desenvolver capacidades e atitudes essenciais em todas as 

áreas de aprendizagem e, também, vai promover comportamentos ativos e 

saudáveis, que as crianças podem continuar a usar na sua vida futura. Uma parte 

importante deste currículo é a EF. A disciplina de Educação Física contempla a 

área de conhecimento de desenvolvimento pessoal. Por isso, a unidade letiva é 

de 45 minutos, podendo, em certos casos e de acordo com as condições das 

escolas, ser de 90 minutos, nomeadamente nas disciplinas da área de 

desenvolvimento pessoal e social. 

A EF no currículo Ensino Básico 1.º e 2.º Ciclo (ver quadro 03) apresenta 

apenas uma (1) hora. Mesmo assim, os objetivos principais do currículo de EF 

são; 1) promover o desenvolvimento físico, social, emocional e intelectual; 2) 

desenvolver qualidades individuais positivas; 3) ajudar as crianças a 

encontrarem vários tipos de habilidades, em relação ao movimento físico e, 

também, em relação a segurar ou atirar objetos, em vários contextos; 4) 

desenvolver conhecimentos e apreciação em relação às habilidades do corpo 

para a criatividade e a própria expressão; e 5) através de experiências as quais 

os alunos gostem, promover atitudes positivas que não se percam na atividade 

(ME, 2014, p. 201). Entretanto, o currículo da EF no Ensino Básico 1.º e 2.º Ciclo 

divide se em quatro (4) áreas: 
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 Movimento (mexer o corpo) 

 Habilidade para segurar, lançar e receber os objetos. 

 Jogos (1º ao 4 ano) e desportos (5º e 6 ano) 

 Comunicação, cooperação e esforço 

Quadro 03. Composição Curricular da disciplina de EF no Ensino Básico 1º e 

2º Ciclo. 

1º Ciclo 2º Ciclo 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5ºAno 6º Ano 

Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento 

Habilidades 

para segurar, 

Lançar e receber 

objetos 

Habilidades 

para segurar, 

Lançar e receber 

objetos 

Habilidades 

para segurar, 

Lançar e receber 

objetos 

Habilidades 

para segurar, 

Lançar e receber 

objetos 

Habilidades 

para segurar, 

Lançar e receber 

objetos 

Habilidades 

para segurar, 

Lançar e 

receber objetos 

Jogos e 

Desportos 

Jogos e 

Desportos 

Jogos e Desportos Jogos e 

Desportos 

Jogos e 

Desportos 

Jogos e 

Desportos 

Comunicação, 

Cooperação 

e Esforço 

Comunicação, 

Cooperação 

e Esforço 

Comunicação, 

Cooperação 

e Esforço 

Comunicação, 

Cooperação 

e Esforço 

Comunicação, 

Cooperação 

e Esforço 

Comunicação, 

Cooperação 

e Esforço 

Fonte: (ME, 2014, pp. 201-217) 

3.3.2. Currículo EF no 3º Ciclo do EB 

A EF é uma disciplina que fomenta a adequação das competências 

técnicas e rudimentais na elevação da capacidade do aluno e na formação no 

desenvolvimento das aptidões, atitudes e valores, equilibrado pela obtenção das 

duas possibilidades de atividade física adequada. A EF promove uma formação 

eclética, permitindo os alunos conhecer vários tipos de atividade físicas e 

desportivas (desporto coletivos e individuais). Cada aluno tem um talento 

diferente, com a formação eclética pode descobrir a sua potencialidade e colocar 

seu empenhamento na atividade que tem interesse desenvolver. O currículo da 

EF estabelece um padrão geral, o professor pode e deve explorar a situação e 

condição da escola, classe ou região para o realizar. O currículo indica 

claramente sobre os efeitos de progressividade da aprendizagem por níveis de 

dificuldade, progredindo-se do simples para o complexo. O programa exige 

tempo, precisa de dar tempo para que os alunos ajustem suas habilidades. A 

composição curricular apresenta-se no quadro seguinte (ver quadro 04): 
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Quadro 04. Composição Curricular da disciplina de EF no 3º Ciclo do EB 

A. Atividades físicas e desportivas  A1. Jogos Tradicionais e 

Populares (*) Atletismo  Ginástica  Jogos Desportos 

Coletivos 

Corridas  Solo  Andebol  Jogo de Rota 

Saltos  Saltos 

(boque/plinto) 

Basquetebol  Andas Jogos Tradicionais 

Lançamentos  Futebol  Outros  

Voleibol   

B. Desenvolvimento das Capacidades motoras Condicionais e Coordenativas 

C. Conhecimentos Relativos ao Desenvolvimento da Condição Física 

(*) Matérias alternativas  

Fonte: Ministério Educação  

O desenvolvimento do programa apresenta as áreas (A- atividades físicas 

e desportivas; B-Desenvolvimento das capacidades motoras; C-conhecimentos 

sobre condição Física) que caracterizam os diferentes tipos de atividade da 

disciplina da Educação Física no 3º Ciclo do Ensino Básico e são identificadas 

as matérias dessas mesmas áreas (ME, 2010, p. 3). No que respeita às matérias 

que constituem este currículo, é importante esclarecer os seguintes aspetos: (1) 

o atletismo propõe desenvolver habilidade técnica com característica dessa 

modalidade, quer as capacidades motoras do aluno nesta faixa etária; (2) na 

ginástica pretende-se desenvolver habilidades gímnicas no solo como 

cambalhota, roda, pino podendo realizar no chão sem utilizar materiais; (3) sobre 

saltos, faltam materiais e por isso depende dos professores ensinar ou não; (4) 

nos jogos desportivos pretende-se que os alunos aprendam habilidades técnicas 

e táticas básicas e a prática de jogo formal. Entretanto, os jogos tradicionais e 

populares surgem como uma matéria alternativa a adotar localmente por cada 

professor (ME, 2010, p. 4). A composição curricular da disciplina de Educação 

Física no 3º Ciclo do Ensino Básico apresenta-se no quadro seguinte (ver quadro 

05): 
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Quadro 05. Modelo de composição curricular da disciplina de Educação Física 

no 3º Ciclo do Ensino Básico. 

Bloco 7º Ano Bloco 8º Ano Bloco 9º Ano 

Desporto individuais 

Atletismo Atletismo Atletismo 

Ginástica (Solo) Ginástica (Solo) Ginástica (Solo) 

Ginástica (Saltos) Ginástica (Saltos) Ginástica (Saltos) 

Desporto Coletivos 

Andebol Andebol Andebol 

Basquetebol Basquetebol Basquetebol 

Futebol Futebol Futebol 

Voleibol Voleibol Voleibol 

Desenvolvimento das Capacidades Motoras 

Conhecimentos Relativos ao Desenvolvimento da Condição Física  

Fonte: (ME, 2010, pp. 6-24)  

Os resultados da aprendizagem da EF, pressupostos na unidade 

temática, são considerados para todas escolas. Em relação à implementação do 

currículo, um grau homogeneidade das diferentes escolas apresenta-se ao 

definirem-se partes das matérias “comum” e que são obrigatórias em todas as 

escolas e que pretendem garantir o ensino para melhorar o nível 

desenvolvimento dos alunos (futebol, voleibol, basquetebol e andebol). 

Entretanto, na parte alternativa podem adotar localmente e aproveitar 

características próprias ou as condições espaciais existentes em cada escola.  

3.3.3. Curriculum Educação Física Ensino Secundário Geral Timor-Leste 

A educação física implica o estudo das atividades de aperfeiçoamento, 

manutenção ou reabilitação da saúde do corpo e da mente do ser humano. A EF 

como parte integrante da cultura humana pretende o desenvolvimento 

psicomotor e melhorar a qualidade de vida através do desporto. À educação 

atribuir-se um papel valoroso na organização escolar, através da EF os alunos 

aprendem hábitos de vida saudáveis e a prática de atividades físicas e 

desportivas. As aulas de EF podem direcionar a atividade física e desportiva 

como um comportamento pessoal ao longo da vida. Consideramos uma boa 
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aula, quando os alunos estão motivados para aprender, haja dinâmica nas 

aprendizagens, mais estímulos e interessantes. Segundo (Vieira, 2015, p. 5) este 

currículo pode ajudar os professores a elaborar a sua planificação de modo a 

que a atividade realizada pelos alunos seja motivadora, adequada e em 

quantidade suficiente para o aperfeiçoamento individual e coletivo dos mesmos. 

O programa de Educação Física e Desporto (EFD) no Ensino Secundário 

apresenta-se no quadro a seguinte (ver quadro 06).   

Quadro 06. Áreas e subáreas da disciplina de EFD no Ensino Secundário. 

1. ATIVIDADES FÍSICAS DESPORTIVAS 
2. ATIVIDADES 

RÍTMICAS 
EXPRESSIVAS 

3. JOGOS 
TRADICIONA

IS E 
POPULARES 

4. ATIVIDADES 
EXPLORAÇÃO DA 

NATUREZA 

JOGOS 
DESPORTIVOS 

COLETIVOS 
GINÁSTICA ATLETISMO RAQUETAS 

COMBAT
E 

PATI
NAG
EM 

NATA
ÇÃO 

   

Futebol / 
Futsal 

 

Voleibol 

 

Basqueteb
ol 

 

Andebol 

 

Râguebi 

 

Softbol/bas
ebol 

Solo 
 
Aparelh
os 
 
Acrobáti
ca 

Corridas 
 
Saltos 
 
Lançame
ntos 

Badminton 
 
Ténis 
 
Ténis de 
Mesa 

K
a
ra

té
 

P
a
ti
n

a
g
e
m

 

N
a
ta

ç
ã
o
 Ginástica 

de Timor 
Leste 
 
Aeróbica 

Infantis 
 
Outros 

Orientação 
 
Montanhismo/ 
Escalada 
 
Canoagem 
 
Cicloturismo 
 
Campismo 

A. Desenvolvimento das Capacidades Motoras Condicionais e Coordenativas 

B. Aprendizagem dos Processos de Desenvolvimento e Manutenção da Condição 
Física 

C. Aprendizagem dos Conhecimentos Relativos à Interpretação e Participação 
nas Estruturas e Fenómenos Sociais, Extraescolares, no Seio dos Quais se 
Realizam as Atividades Físicas 

Fonte: Ministério da Educação (Vieira, 2015, p. 10) 

No currículo do Ensino Secundário optou-se pelo desenvolvimento dos 

alunos em três competências gerais transversais a todas as áreas, e 

competências específicas das áreas obrigatórias bem como competências 

específicas nas áreas alternativas. Nas competências gerais transversais 

contemplam conhecimentos, capacidades e atitudes que o aluno adquire para 

dar resposta a desafios. Nas competências das áreas obrigatórias o aluno deve 
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desenvolver nos jogos desportivos coletivos, ginástica, atletismo, dança e nos 

jogos tradicionais populares. Nas competências específicas das áreas 

alternativas os alunos desenvolvem nos jogos de raquetes, luta (combate), 

patinagem, atividades de exploração natureza e na natação. A composição 

curricular apresenta-se no quadro seguinte (ver quadro 07).  

Quadro 07. Composição curricular da disciplina de Educação Física e 

Desporto no Ensino Secundário. 

 10º Ano 11º Ano 

Matérias Nucleares 

Jogos 
Desportivos 

Coletivos 

Futebol / Futsal 

Voleibol 

Basquetebol 

Andebol 

Ginástica 

Solo 

Aparelhos 

Acrobática 

 Atletismo 

 Ginástica de Timor-Leste 

 Jogos tradicionais e populares 

Matérias Alternativas 

Raquetas 

Badminton 

Ténis 

Ténis de mesa 

Atividades de 
Exploração 
da Natureza 

Orientação 

Canoagem Campismo 

Cicloturismo Montanhismo/escalada 

 Râguebi Softebol/basebol 

 Karaté Patinagem 

 Natação Aeróbica 

Fonte: Ministério da Educação (Vieira, 2015, p. 11) 

Nas unidades temáticas para o ciclo dos estudos como objetivo da 

melhoria e qualidade de vida, saúde e bem-estar, este programa visa que os 

alunos adquiram e consolidem competências práticas e conhecimentos 

relacionados com os processos de elevação e manutenção das capacidades 

motoras. As atividades físicas inseridas na unidade temáticas são: 1) atividade 
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física desportiva nas suas dimensões técnica, tática, regular e organizativa; 2) 

atividades físicas expressivas (dança) nas suas dimensões técnica, de 

composições e interpretações; 3) atividades físicas de exploração da natureza 

nas suas dimensões técnica, organizativa e ecológica; e 4) jogos tradicionais. Na 

composição das unidades temáticas algumas são nucleares e outras são 

alternativas. Nas unidades temáticas especificas os desportos coletivos (futebol, 

voleibol, basquetebol, andebol) são obrigatórios para todas escolas. Nas 

disciplinas alternativas os professores podem realizar adaptações conforme as 

condições da escola e as opções dos alunos e do próprio professor (Vieira, 

2015).   

3.4. A Formação Professores de Educação Física em Timor-

Leste 

Ao falar sobre a formação de professores de EF em Timor-Leste durante 

os períodos de colonização a aula EF estava presente, mas não havia 

instituições superiores para formar professores de EF. No período da 

colonização Portuguesa não havia instituição superior em Timor-Leste para 

formar professores da EF, e a aula era parecida a exercícios dos militares. Até 

no fim do ano de 1975 o governo Português só estabeleceu uma escola de 

Ensino Medio Pública situada na capital, o Liceu. Até essa data, professores 

mais velhos que ainda ensinavam na escola tinham o 4º ano, sem curso 

especializado na área. Aplicavam os métodos pelos quais tinham aprendido para 

ensinar os seus alunos, e com poucos conhecimentos do currículo, o que 

prejudicava o processo de ensino aprendizagem.  

Na ocupação indonésia em 1986 foi estabelecida uma universidade 

privada era UNTIM (Universitas Timor-Timur) Universidade Timor-Leste. Nesta 

Universidade foram estabelecidas 4 faculdades: 1) Faculdade Ciências Política, 

2) Faculdade Agricultura, 3) Faculdade Educação, 4) Faculdade Economia. De 

realçar que na Faculdade de Educação foi criado o departamento de EF para a 

formação de professores nesta área. 

Entretanto, o governo Indonésio estabeleceu uma escola de formação de 

professores de EF que chamava SGO (Sekolah Guru Olahraga) para o Ensino 
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Primário. Este curso preparava professores EF apenas para ensinarem na 

escola primária e tinha a duração de 3 anos. Os finalistas, professores, desta 

escola foram colocados em todo território para ensinar a EF na escola primária. 

Entretanto o governo local fechou esta escola vocacional apenas quatro 

períodos. Esta escola era um tipo de formação acelerada para responder às 

necessidades de professores EF em todo território para o ensino básico.  

Após de 10 anos da independência, o governo tomou a iniciativa de criar 

um curso no ensino superior. Dado o número reduzido de professores de EF em 

Timor-Leste, o governo estabeleceu uma cooperação com a Universidade 

Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) para criar o curso de Educação Física e 

Desporto na UNTL. O Departamento de Educação Física e Desporto foi formado 

em 2010 na Faculdade de Educação, Artes e Humanidades, da Universidade 

Nacional Timor Lorosa’e - UNTL, pela Secretaria de Estado da Juventude e 

Desporto (SEJD) do IV Governo Constitucional e pela Universidade Nacional 

Timor Lorosa’e (UNTL). Este ato foi concretizado na Nota de Entendimento 

assinada no dia 14 de Janeiro de 2010 pelo Secretário de Estado da Juventude 

e Desporto e pelo Magnífico Reitor da UNTL, e determinou o estabelecimento 

de uma comissão conjunta com o objetivo de instituir uma nova política de 

formação de professores na área de Educação Física e Desporto na UNTL, 

baseando no próprio Estatuto da UNTL. Através do Decreto-Lei Nº 16/2010 (art.º 

6º que trata sobre a autonomia científica e cultural) (UNTL, 2020), o curso de 

Bacharelato em Educação Física e Desporto deu início a uma nova fase da 

história da educação em Timor-Leste na área do desporto e da EF ao nível do 

ensino superior, e o seu objetivo é desenvolver uma proposta progressiva na 

formação de professores, com inserção qualitativa nas escolas e nos demais 

ambientes educativos, pedagógicos e sociais mediados pelas práticas corporais. 

Entretanto no primeiro ano letivo, em 2010, foram registrados 41 

estudantes, entre eles finalistas do ensino secundário, alguns já professores que 

tinham frequentado a escola de formação de professores de EF (a SGO) no 

tempo de ocupação indonésia, e outros enviados pelo Ministério de Educação 

para a formação contínua. Já no ano de 2019 o total de estudantes do 

Departamento de Educação Física e Desporto era de 500. Em 2013, foi a 

primeira graduação dos finalistas do primeiro curso com quatro estudantes, entre 
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eles um foi professor de EF no tempo da ocupação pela Indonésia, e continuava 

a ensinar após a Independência. Até ao ano de 2019 foram 70 os graduados, 

destacados para todo o território para ensinarem nas escolas do Ensino Básico 

e Secundário. Com uma taxa de graduação muito baixa, os estudantes finalistas 

que ainda faziam a monografia também eram contratados para as Escolas 

Básicas e Secundários privadas para ensinar. Os docentes que inicialmente 

lecionavam nesse curso eram de várias nacionalidades: Portugueses, 

Brasileiros, Timorenses, Cubanos e Alemães. Estes professores foram 

contratados pelo Secretário de Estado Juventude e Desporto (SEJD) para 

assegurar o curso nos três (anos) em a cooperação com a UNTL. Com passar o 

tempo, a parte da SEJD deixou a responsabilidade e entregou o curso EFD para 

UNTL, mesmo assim até 2014 ainda não havia professores Timorenses 

permanentes no departamento EFD como professor dessa área. Os três 

diretores do curso EFD anteriores eram professores de outro curso na Faculdade 

Educação, Artes e Humanidades (FEAH) onde se situava este Departamento. 

Em 2015, a UNTL anunciou vaga para docentes e foram recrutados 4 (quatro) 

professores Timorenses na área especializada do ensino Educação Física, onde 

2 (dois) professores frequentam o curso na Indonésia (Cupão) com nível 

licenciatura e outros foram graduados deste curso com o nível de bacharelato.    

Entretanto, a universidade traça uma política estratégica no 

desenvolvimento de recursos humanos em cada Departamento da UNTL. Para 

atingir esta meta, a UNTL faz uma cooperação institucional com a Universidade 

do Porto (UP) e é assinado um memorando do entendimento (MoU) entre UNTL, 

e com representação do Departamento Educação Física e Desporto (DFED), e 

a UP com representação da Faculdade de Desporto da UP (FADEUP). A MoU 

assinado contém as obrigações e clausulas para cada uma das partes, por isso, 

a parte da FADEUP acolheu estudantes de mobilidade da UNTL para estudarem 

durante um ano. Através desta cooperação, 4 (quatro) estudantes de mobilidade 

continuaram seus estudos na FADEUP em 2015 com o objetivo de elevar o nível 

de educação e o conhecimento na área da EF e Desporto. No ano de 2019 a 

UNTL possibilitou a dois Professores no DEFD continuaram o estudo na área do 

curso de Mestrado em Ensino Educação Física na FADEUP. Esta cooperação é 
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muito importante porque abriu uma janela para a capacitação e formação 

contínua dos professores desse departamento da UNTL.  

Desde a existência do Departamento de Educação Física e Desporto da 

UNTL foram implementados dois currículos: o primeiro foi estabelecido com base 

no conteúdo Mínimo Curricular da Educação Superior de 2006 e contou com 

uma revisão curricular em 2012 (consultar anexo 01). Sobre as disciplinas em 

cada ano e em cada semestre pode consultar documento em anexo a este 

relatório (consultar anexo 02). 

 Início do ano académico de 2014 decorreu uma reformulação curricular 

baseada essencialmente no Sistema Europeu de Transferência e Acumulação 

de Créditos (ECTS), mas também num conjunto de outras referências nacionais. 

Este novo programa curricular pretende reforçar e melhorar as capacidades e 

competências dos graduados da UNTL focando-se numa formação crítica, capaz 

de assegurar um modelo de formação de profissionais comprometidos com a 

práxis social, capazes de atuar de forma crítica, reflexiva e criativa, tanto na 

produção e na aplicação de conhecimentos, como na transmissão de cultura, 

visando o bem-estar dos sujeitos e da sociedade como um todo. Portanto, a 

proposta curricular integrada procura minimizar as dicotomias históricas no 

processo de formação, e ser capaz de atender aos anseios dos diferentes 

sujeitos na apropriação do conhecimento científico, cultural, e social. 

Ao nível do departamento, a reforma curricular teve por objetivo capacitar 

os estudantes para responder às necessidades de professores do 3º Ciclo do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário, nomeadamente de professores da 

disciplina de EF e desporto tanto nas escolas públicas como nas escolas 

privadas. Para além de formar professores, o currículo permite ao graduado ser 

capaz de ser treinador e profissional de várias federações desportivas que 

existem em Timor-Leste. 

A UNTL reformula a sua política de reforma currículo (Regulamento 

Académico da UNTL, art. 5º e art. 6º), de acordo com Sistema Europeu de 

Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS) (UNTL, 2013, pp. 4-5). Por 

isso, Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Educação, 

Artes e Humanidade como um departamento que integrado na UNTL deve 
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implementar a política de reforma curricular ao elevar a qualidade de recursos 

humanos na área de formação de professores de EFD.   

O curso de bacharelato, formação inicial em Educação Física e Desporto 

da FEAH-UNTL, tem estrutura de organização com: 1) Carga horária para 

integralização: 4.860 horas, com duração mínima de 6 semestres e máxima de 

10 semestres; 2) Apresentação de trabalho científico (monográfico) de 

conclusão de curso; 3) Eixo epistêmico da formação curricular: práxis entendida 

como articulação entre teoria e prática, por meio das competências vinculadas 

ao trabalho docente. As áreas científicas que devem ser reunidas para a 

obtenção do grau, podem ser consultadas no quadro seguinte (ver quadro 08). 

Quadro 08 - Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para a 

obtenção do Grau de Bacharel. 

 Área científica  
 

SIGLA 

Créditos  

Obrigatórios  Optativos  

Formação Geral e Transversais  FGT  36  0  

Ciências do Desporto e Educação 
Física  

CDEF  77  12  

Psicologia e Ciências da 
Educação  

FPE  40  0  

Ciências Sociais  CS  6  0  

Ciências Exatas  CE  17  0  

Total     176  12  

Fonte: Currículo Curso de Bacharelato em Educação Física e Desporto (EFD, 2014)  

A implementação do Sistema ECTS no curso Bacharelato em EFD de 

2014 na EFD-FEAH (consultar anexo 03) baseia se com o currículo estabelecido 

pelo Departamento Educação Física e Desporto. 

Área 1. Formação Básica Geral   

Formação básica geral ou disciplina transversal são as disciplinas que 

foram estabelecidas pela universidade e que cada aluno tem obrigação de 

frequentar. Estas disciplinas são os conhecimentos gerais que os alunos 

necessitam estudar antes de aprender a área científica de especialidade.   
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A área da formação básica é considerada importante, com o objetivo de 

formar os estudantes não só como peritos nas suas áreas do estudo, mas 

também com uma educação básica a nível mental e de personalidade. 

Mentalmente e com boa personalidade significa que o caráter do estudante 

como candidato a futuro professor deve servir o conhecimento adquirido para 

sociedade de acordo com os valores obtido na formação básica da faculdade. 

As unidades curriculares que constituem a formação básica apresentam-se na 

tabela seguinte (ver tabela 10). 

Tabela 10. Área 1. Formação Básica Geral (Foundation Courses). 

N.º  
Unidades 

Curriculares  

Área  

Científica  

/ SIGLA  

Total Horas Total  

Horas por 
UC  

Crédito  
AT  AP  EA  

1  Língua Portuguesa 1  UNI 01  2h00  1h00  2h30  5h30  4  

2  Língua Portuguesa 2  UNI 02  2h00  1h00  3h45  6h45  5  

3  Língua Tétum 1  UNI 03  2h00  1h00  2h30  5h30  4  

4  Língua Tétum 2  UNI 04  2h00  1h00  3h45  6h45  5  

5  Língua Inglesa 1  UNI 05  2h00  1h00  2h30  5h30  4  

6  Língua Inglesa 2  UNI 06  2h00  1h00  3h45  6h45  5  

7  Educação Cívica, 
Ética e Moral  

UNI 07  2h00  0  2h00  4h00  3  

8  Matemática Básica  UNI 08  3h00  2h00  4h00  8h00  6  

Total       36  

 Fonte: Departamento EFD 

Área 2. Formação Profissional  

Esta área na formação de professores visa associar os conhecimentos e 

capacidades de intervenção no processo ensino aprendizagem na escola. 

Baseado no regulamento estagiário da Faculdade da Educação, Artes e 

Humanidades (FEAH) artigo 5º (UNTL, 2015, p. 4) declara que: 

1) O estudante estagiário no mínimo concluiu 150 créditos 

para o curso de bacharelato e 210 créditos para o curso 

de licenciatura; 2) As disciplinas Profissionais do curso 

foram concluídas; 3) As disciplinas profissionalizantes do 
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curso foram concluídas; 4) Estudante ativo e inscrito no 

semestre atual do corrente ano académico;5) O plano de 

estudo do estudante contempla a unidade curricular do 

Estágio Pedagógico. 

Os estudantes que vão assumir funções de professores precisam 

compreender a cultura escolar, e terem aprovação às unidades curriculares (ver 

tabela 11).  

Tabela 11. Formação Profissional (Profissional Courses). 

N.º Unidades Curriculares 

Área 

Científica / 

SIGLA 

Total Horas Total 

Horas por 
UC 

Crédito 
AT AP EA 

1 Psicologia da Educação – EFD FEAH 001 3h00 0 2h30 5h30 4 

2 Pedagogia do Ensino – EFD FEAH 002 3h00 1h00 2h00 5h30 4 

3 Sociologia da Educação – EFD FEAH 003 3h00 0 2h30 5h30 4 

4 Estudo Currículo – EFD FEAH 004 3h00 1h00 4h00 8h00 6 

5 Gestão e Administração Escolar FEAH 005 3h00 0 2h30 5h30 4 

6 
Prática Pedagógica 1: Estratégia 
e Avaliação do Ensino em EFD 

FEAH 006 2h00 2h00 4h00 8h00 6 

7 Prática Pedagógica II: Estágio FEAH 007 0 
12h0

0 
5h30 17h30 14 

 Total      42 

 Fonte: Departamento EFD 

 

Área 3. Formação específica  

Na formação específica apresentam-se as disciplinas obrigatórias na 

formação para obtenção de bacharel em Educação (consultar anexo 04). 

Entretanto para finalizar os estudos os estudantes têm de ser aprovados a todas 

estas unidades curriculares.  

Opções da Área Científica  

Nas opções da área científica os alunos têm de escolher uma das 

unidades curriculares para complementar o seu percurso académico (ver tabela 
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12). As áreas de formação optativa podem ser escolhidas com base nas 

necessidades dos alunos e, claro, também são muito importantes. Os alunos 

podem escolher um desses cursos, esta escolha é determinada para atingir os 

créditos desejados. 

 

Tabela 12. Lista de Opções da Área Científica. 

N.º 
Unidades 

Curriculares 

Área 

Científica 
/ 

SIGLA 

Total Horas Total 

Horas 
por 
UC 

Crédito Aulas 
Teóricas 

Aulas 
Práticas 

Estudo 
Autónomo 

1 Opção1: Tacrau 
DEFD 
018 

1h00 2h00 2h30 5h30 4 

2 Opção2: Rugby 
DEFD 
019 

1h00 2h00 2h30 5h30 4 

3 

Opção3: 
Desportos 

Individuais e 
Coletivos 

DEFD 
020 

1h00 2h00 2h30 5h30 4 

Total     12 

 Fonte: currículo departamento Educação Física e Desporto (DEFD) 

 

Na implementação no novo currículo do Sistema ECTS as disciplinas 

estabelecidas das unidades temáticas geradas por ano e cada semestre do 

programa de integralização pode ser consultadas em anexo a este relatório (ver 

anexo 05).  

Na implementação este currículo, para terminar o curso o aluno tem de 

realizar um estágio profissional numa escola, o Estágio Pedagógico ou Prática 

Pedagógica, em que a faculdade colabora diretamente com as escolas de 

Ensino Básico e Secundário, tanto do Ensino Particular como do Público, que 

recebe uma equipa de estagiários de várias áreas durante seis meses. Esses 

estagiários são responsáveis pelas suas áreas, com o acompanhamento dos 

Professores Orientadores (PO) e dos Professores Cooperantes (PC).  

Eles compartilhavam seus conhecimentos e experiências para a formação 

dos professores desse campo. Antes da realização do estágio a Faculdade tem 

uma equipa de trabalho em articulação com o Vice-decano I Assunto Académica 
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com o Presidente do Conselho Pedagógico e Científico para fazer encontros e 

planear a observação dos estagiários na escola. Esta equipa de trabalho, de 

acordo com o regulamento do estágio Artigo 10.º, tem as seguintes tarefas: 

1. Coordenar a elaboração do calendário de preparação, 

realização e avaliação das Práticas do Estágio Pedagógico. 2. 

Coordenar as atividades do Estágio Pedagógico. 3. Acompanhar 

os Estagiários. 4. Organizar reciclagem do Estágio Pedagógico; 

5. Reunir periodicamente com os supervisores para avaliar o 

desenvolvimento do Estágio Pedagógico. 

Despois os seis meses estágio na escola os alunos devem elaborar os 

seus relatórios do estágio pedagógico de acordo com artigo 19º no regulamento 

do Estágio (UNTL, 2015, p. 7) que estabelece que: 1). Os estagiários devem 

organizar o seu portefólio ou relatório Estágio Pedagógico; 2). O relatório deve 

ter os seguintes documentos fundamentais: a) Plano de atividades do Grupo de 

Disciplina ou Grupo de Trabalho; b) Registos de observação de aulas, outras 

atividades educativas e/ou registos de trabalho; c) Registo das avaliações e 

autoavaliações; d) Registo do material didático elaborado pelo estudante e/ou 

dos recursos e equipamento de trabalho; e) Registo dos resultados da avaliação 

da aprendizagem; f) Documentos normativos das escolas parceiras; 3). O 

estudante estagiário deve manter o seu portefólio sempre atualizado e disponível 

para ser consultado pelos tutores, docentes orientadores e supervisores; 4). 

Relatório do Estágio é produzido pelo estagiário seja individual ou grupo de 

acordo com a estrutura que propõe no manual do estágio; 5). O relatório do 

Estágio é elaborado na língua de instrução (exceto Departamento da Língua 

Tétum e Departamento Inglês, os outros departamentos escrever relatório em 

Português). Entretanto, os estagiários devem submeter o seu relatório para a 

comissão organizadora do estágio, e depois disto a comissão avalia e divulga as 

notas no Faculdade.  

3.5. A Educação Física em Timor-Leste  

O país está certamente pronto para competir com outros países em vários 

aspetos da vida. Neste caso, exige-se a Timor-Leste um novo país com recursos 

humanos adequados em diferentes áreas de intervenção. 
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A qualidade da educação em um novo país se torna algo fundamental 

para o desenvolvimento da nação em questão. Portanto, uma educação de 

qualidade para cada cidadão se torna uma demanda e responsabilidade 

compartilhada entre o estado e a sociedade. Geralmente, o sistema educacional 

de cada país é adaptado ao sistema político adotado. Sem ser exceção Timor-

Leste, como país independente, também tem o seu próprio sistema educacional, 

depois de ser dominado pelo sistema educacional colonial e invasor. 

Portanto, a educação tem um papel importante na criação de recursos 

humanos com qualidade e mais resilientes para enfrentar a concorrência de 

outros países. Até agora acredita-se que a educação seja um fórum ou um meio 

de formar recursos humanos de qualidade. Percebendo a importância da 

educação na formação de recursos humanos, a melhoria da qualidade da 

educação é algo que deve ser feito continuamente para responder aos desafios 

dos tempos no futuro. 

Como um país subdesenvolvido, Timor-Leste ainda enfrenta problemas 

em relação à qualidade da educação, por exemplo, sobre a língua da instrução 

na educação, a qualidade dos professores, instalações educacionais e poucas 

infraestruturas desportivas na escola. Apesar dos esforços do governo, 

continuamos nos esforçando para melhorar a qualidade da educação, 

oferecendo formação contínua aos professores, melhorando e estabelecendo 

infraestruturas apropriadas para as crianças, para que elas usufruam de uma 

educação de qualidade. O governo deve apoiar e construir as instalações e, além 

disso, preparar um corpo docente de qualidade. Por exemplo, infraestruturas 

escolares, como salas de aula, bibliotecas, campos e equipamentos desportivos 

e outras instalações para facilitar o processo de aprendizagem e para melhorar 

a qualidade da educação. 

A EF é a fase do programa geral de educação que contribui, 

principalmente por meio da expressão motora, para o pleno crescimento e 

desenvolvimento de cada criança. A EF é definida como educação através do 

movimento e deve ser realizada de maneiras significativas para as crianças. A 

EF é um programa de aprendizagem que fornece atenção proporcional e 

adequada em domínios da aprendizagem, nomeadamente psicomotores, 

cognitivos e afetivos. 
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Portanto, a EF tem um papel importante no desenvolvimento e 

capacitação dos estudantes, como um esforço para melhorar a qualidade do 

povo timorense, visando melhorar a saúde física, mental e espiritual da 

comunidade, formar e melhorar o caráter, personalidade, disciplina e espírito 

desportivo. Isso pode ser iniciado em criança até à idade adulta através da EF, 

realizada nas escolas e fora da escola.  

Com o passar do tempo, no processo de ensino e aprendizagem na 

escola também é necessário que os professores utilizem vários métodos para 

ensinar seus alunos. 

A EF não é testada em exames nacionais, mas precisa de ser entendida 

e dominada pelos alunos, sabendo os benefícios da EF na escola. Estima-se 

que a EF com apenas por 2 horas por semana, não atingirá os seus objetivos. 

Entretanto, a EF é realizada apenas 9 a 12 vezes em cada trimestre, e isto é 

muito pouco para melhorar as habilidades motora dos alunos. 

Na minha ótica, na maioria escola as condições da infraestrutura 

desportiva são precárias ou muito frágeis. As escolas publicas ainda não têm 

pavilhão desportivo o que pode prejudicar o momento de prática quando chove 

ou em horas de muito calor como meio-dia. A insuficiência de material didático é 

um problema das escolas em Timor-Leste. A minha observação nos últimos 5 

anos como professor orientador das escolas de distritos de todo o território, os 

professores lamentavam sobre a falta de materiais didáticos. A falta de 

professores de EF nas escolas Ensino Básico 3º ciclo e Secundário era o maior 

problema da educação Timor-Leste, muito porque, como já referido, os 

professores que tinham formação no tempo colonial da Indonésia no momento 

da Independência voltaram para a Indonésia.  

Depois de implantou o curso bacharelato em Educação Física e Desporto 

na UNTL, até no ano de 2019 conseguiu graduar quase 70 pessoas no 

bacharelato em EF. No entanto, este número é muito reduzido para responder 

às necessidades nas escolas em todo território. Segundo os dados da Ministério 

da Educação Timor-Leste as escolas EB 1º e 2º Ciclo com total 1.073 escolas, 

EB 3º Ciclo são 245 escolas, ESG e ESTV com total 91 escolas. Considerando 

estes dados estatísticos, numa perspetiva geral a aula EF pode considerar-se 
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como que uma aula recreio. Os professores que ensinavam na escola em cada 

ciclo, a maioria não tinha formação em EF. Na aula de EF os alunos estavam na 

sala a escrever a teoria no quadro que professor explicava, eram aulas de EF só 

em sala de aula. Os graduados e finalistas em EF fazem uma mudança na escola 

que era totalmente teórica e passam para aulas práticas. O pequeno número de 

graduados ainda responde às necessidades das escolas na cidade, mas em 

outras ainda continuam com a aula teórica e sem prática. Face a este problema, 

o governo criou uma formação contínua para os professores a ensinar nas 

escolas, mas não consegue obter os resultados desejados porque nos 

professores mais velhos já não há motivação para aprender, menos criatividade 

e estratégias para o ensino na prática. A nossa presença aqui na FADEUP no 

ano de 2015 resultou em alguns aspetos positivos para os nossos estudantes 

que já ensinavam nas escolas, como criar materiais para apoiar o ensino 

aprendizagem (exemplo na corrida estafeta, não há barreira, mas eles com 

canos de agua podiam construir a barreira, e outros materiais relacionados com 

aula atletismo). Os professores existentes nas escolas em que não há formação 

na área EF só ensinam Ginástica Timor-Leste em que o professor vai à frente e 

os alunos seguem os movimentos do professor, ou a modalidade em que tenham 

experiência, ou aulas teóricas (Baptista, Pereira, Pereira, & Torres, 2017, p. 105).  
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PROFISSIONAL 
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4.1. Enquadramento Da Prática Profissional 

4.1.1. A Escola Enquanto Instituição  

 

A escola surge como um antidoto ao obscurantismo, logo, um instrumento 

para ponderar o problema da marginalidade (Saviani, 2012). O mesmo autor 

salienta ainda que as escolas foram organizadas na forma de classes, cada uma 

contando com professor que expunha as lições, que os alunos seguiam 

atentamente e aplicava os exercícios, que os alunos deveriam realizar 

disciplinarmente. A escola é uma instituição usada para atividades de 

aprendizagem para educadores e é um local para dar e receber aulas de acordo 

com suas áreas do estudo. As escolas tornam-se em lugares para educar as 

crianças com a intenção de transmitir conhecimentos, para que possam se tornar 

seres humanos úteis para a família e também para o país. As escolas têm um 

papel muito importante na vida de um país. De acordo com Santos e 

colaboradores (Santos, Nascimento, & Menezes, 2012, p. 291) “a escola tem 

assim diversos sentidos para os jovens pobres: lugar de lazer, ambiente onde 

várias atividades podem ser feitas, lugar da obrigação e lugar da “salvação” ou 

meio de ascensão social, esperança de futuro melhor”. Importante conhecer as 

funções da escola, tais como; a) A escola preparando os Alunos para um 

Trabalho isto quer dizer que para os alunos que se formaram na escola, espera-

se que consigam encontrar certos empregos. Se não conseguiu um emprego 

adequado às suas habilidades, pelo menos tem a capacidade básica de garantir 

sua sobrevivência. Quanto maior o nível de educação, espera-se que a pessoa 

seja capaz de ter o emprego melhor desejado; b) Fornecer habilidades básicas 

para os estudantes na forma de ler, escrever e também contar, e c) Fornecendo 

conhecimentos gerais, o conhecimento pode surgiu significativamente na escola. 

Por esse motivo, essas três coisas são necessárias na vida humana. De acordo 

com António Nóvoa (Novoa, 2011, p. 537): 

a escola como organização centrada na aprendizagem sugere uma 

valorização da arte, da ciência e da cultura, enquanto elementos centrais 

de uma sociedade do conhecimento. O autor frisou ainda que o trabalho 

escolar tem duas grandes finalidades: por um lado, a transmissão e 

apropriação dos conhecimentos e da cultura; por outro lado, a 
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compreensão da arte do encontro, da comunicação e da vida em 

conjunto. É isto que a Escola sabe fazer, é isto que a Escola faz melhor. 

O papel da escola é difundir a instrução, transmitir os conhecimentos pela 

humanidade e sistematizados logicamente. Para melhorar a qualidade de 

aprendizagem há elementos importantes que suportam as atividades ensino 

aprendizagem como infraestruturas da escola como as salas de aula, a 

biblioteca, laboratórios, edifício dos professores, casa de banho, cantina e 

instalações desportivas.  

4.1.2. A Importância Da Educação Física 

A escola através da disciplina de Educação Física e do Desporto Escolar 

é por vezes o único veículo difusor e promotor da oferta de atividades físicas a 

muitas crianças e jovens. De acordo com Mota (2012) citado pelo (Costa, 2019, 

p. 12) a escola é uma entidade com responsabilidade máxima na melhoria da 

prática de atividade física em crianças e jovens. A escola é um lugar que pode 

contribuir de forma significativa para a aquisição de verdadeiros hábitos 

desportivos de crianças e jovens. A disciplina de EF tem um papel fundamental 

dado que pelas vivências no desporto promove a transmissão de valores, e é 

reconhecida como tendo um papel privilegiado e insubstituível para a criação de 

pressupostos para a aquisição de um estilo de vida ativo. De acordo com a 

Organização Nações Unidas (UNESCO, 1978) “todo o ser humano tem direito 

fundamental de acesso à educação física e ao desporto, que são essenciais para 

o pleno desenvolvimento da sua personalidade. A liberdade de desenvolver 

aptidões físicas, intelectuais e morais, por meio da educação física e do 

desporto, deve ser garantido dentro do sistema educacional, assim como em 

outros aspetos da vida social” (Batista & Queirós, 2014, p. 32). Segundo Bento 

(2009) citado por (Batista & Queirós, 2014, p. 35) “a educação física tem que ser 

encarada como uma disciplina relevante do currículo escolar, que vai muito para 

além do físico, na qual o movimento e o desporto como uma forma específica de 

lidar com a “corporalidade”, enquanto sistema comportamentos culturais, 

marcado por normas, regras e conceções socioculturais”. Para Bento (Bento, 

2003, p. 110) “A educação Física compreende também objetivos de formação 
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qualidades de comportamento, de vivência e empenhamento conscientes nas 

tarefas e problemas diário”.  

Neste sentido o professor tem um papel importante em parceria com os 

elementos da direção da escola para promover a atividade física e criando 

torneios, eventos desportivos, de maneira a envolver os alunos nesses eventos 

e transmitir os valores do desporto, da competição.  

É minha opinião que os eventos desportivos são importantes para a 

melhoria da habilidade do aluno no jogo, e quando crescer pode ser um melhor 

atleta na sociedade e no país. Participei num torneio de Basquetebol 3x3 na 

escola ESE, e as reações dos alunos no jogo foram muito positivas, porque eles 

divertem-se e ficam contentes. Vários eventos desportivos na escola podem 

ajudar na educação dos alunos. Por último, a EF está na escola, é uma matéria 

de Ensino (……) e deve sobretudo, preservar, manter e aprofundar a sua 

especificidade na escola (Batista & Queirós, 2014, p. 39). 

4.2. Enquadramento Funcional da Prática Profissional 

4.2.1. Caracterização da Escola Secundária de Ermesinde - A escola que 

me recebeu. 

Ermesinde é, das cinco freguesias que constituem o concelho de Valongo, 

a mais pequena em área – cerca de 7 km2. A freguesia de Ermesinde ocupa o 

Noroeste do Concelho de Valongo, faz fronteira com S. Pedro Fins e Águas 

Santas (do concelho da Maia), com a freguesia de Baguim do Monte (do 

concelho de Gondomar), e com as freguesias de Valongo e Alfena (NN, 2009). 

A Escola Secundária de Ermesinde fica situada na Rua D. António Ferreira 

Gomes da freguesia de Ermesinde (ver figura 02). 

Alem disso, o Agrupamento de Ermesinde estabeleceu uma missão e 

identidade própria. Segundo o professor cooperante Eduardo Rodrigues 

(Rodrigues, 2020):  

O Agrupamento de Escolas de Ermesinde, assume como missão 

identitária proporcionar condições igualitárias de serviço público 

educativo de qualidade, valorizando conhecimentos, capacidades e 

atitudes facilitadoras do prosseguimento de estudos, do acesso ao 
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mercado de trabalho e da integração social plena, colocando a inclusão 

como uma prioridade e estabelecendo o desafio de contribuirmos para o 

desenvolvimento sustentável. Enquanto instituição pública, tem a visão 

de se constituir como uma organização aprendente e de referência pela 

excelência do ensino e da formação ministrada. Estas intenções, 

alicerçam-se numa equipa que assume uma intencionalidade clara de 

formar cidadãos cultos, autónomos, interventivos e solidários, num 

compromisso coletivo (de pais, alunos, orientadores educativos, 

professores, assistentes operacionais, parceiros e outros agentes 

educativos) que sustenta uma ação educativa sustentada nos valores da 

humanidade, dignidade, autonomia e solidariedade. 

A escola não só é só um lugar para aprender as ciências, tecnologias e 

outras matérias, mas sim para formar pessoas para a tornarem-se bons cidadãos 

e a assumirem as responsabilidades na participação no desenvolvimento de um 

país.  

Figura 02. A localização da Escola Secundária de Ermesinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: via satélite pelo google maps. 

A ESE foi a escola que me acolheu para realizar as atividades de Estágio 

Profissional. Ermesinde é uma freguesia portuguesa do concelho de Valongo, na 

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

encontra-se a 9 km a nordeste desta cidade. É a menor das quatro freguesias 
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do concelho de Valongo com 7,65 km² (2013), com 38798 habitantes (INE, 2011, 

p. 2). Segundo os dados fornecidos pelo PC (Rodrigues, 2020)  os professores 

que ensinam no Agrupamento de Escolas de Ermesinde são 176 espalhados por 

vários níveis de escolaridade, e os alunos escritos são 2.160 não incluindo o Pré-

escolar. Funcionavam no total na ESE 66 turmas (ver tabela 13).  

Tabela 13. Dados do Agrupamento da Escola Secundária de Ermesinde de 

2019/2020 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor (baseado os dados da Escola Agrupamento de Ermesinde pelo (Rodrigues, 2020) 
 
 

 

As instalações desportivas na ESE proporcionam facilidades e condições 

aos professores para ensinar os alunos na aula EF. A escola tem um pavilhão 

desportivo (em que se pode praticar Andebol, Futebol, Voleibol, Dança, 

Ginástica e Badminton), e um campo exterior com várias funções. O pavilhão 

apresenta balneários para estudantes e professores, um escritório para 
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 Pré-Escolar 6 

1.º Ciclo 20 

2º,3º CEB e Secundário 150 
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Ensino Pré-Escolar Regular  -  

Ensino básico regular 1300 

Ensino Secundário Regular 600 

CEF tipo II e III 20 

Ensino Profissional  240 

Total Alunos  2160 
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2º. CEB 9 

3º CEB  18 

Secundário 26 

Profissionais  12 

CEF tipo II 1 

Total Turma 66 
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professores de EF, armazém para materiais desportivos e um espaço próprio 

para a aula de ginástica. O campo exterior tem campo Basquetebol, Futebol, 

Voleibol, Andebol, pista de Atletismo e uma caixa de areia para realização saltos. 

Relativamente à aula depende se do horário se os professores ensinam 

no pavilhão ou no campo exterior. Quando a clima não favorece na prática 

exterior os professores combinam entre eles para dividirem as horas de prática 

no pavilhão. Quando participei na aula pensei que quando os professores 

utilizavam todos os espaços no pavilhão seria muito complicado, porque um 

número elevado de estudantes ocupa o pavilhão e provoca muito barulho 

obrigando os professores a dar instruções em voz alta. O espaço exterior torna-

se mais confortável, não havia barulho porque o espaço era maior que no 

pavilhão permitindo assim uma maior facilidade no controlo e organização da 

aula.  

4.2.2. Caraterização Dos Alunos 

O meu EP na ESE foi diferente do de outros colegas estagiários que 

ensinam a uma turma residente e a uma turma partilhada. O processo ensino 

aprendizagem acontece na interação entre alunos e professores. No meu 

processo de estágio não tive nenhuma turma para ensinar, mas acompanhei e 

observei as aulas de EF dos colegas estagiários e do professor cooperante 

durante o meu percurso de estágio na escola. Os alunos são importantes no 

processo ensino aprendizagem, uma vez que sem eles nada disto é possível. A 

turma que observei era do décimo ano (10º ano) com uma média de idades entre 

os 15 e os 16 anos. Com estas idades a turma apresentava na aula alguns 

comportamentos fora da tarefa. Mas tudo isto acontece também considerando a 

personalidade de cada professor. Nitidamente, os professores experientes 

quando ensinam, os alunos estão muito atentos na explicação e facilmente 

realizam as tarefas. Na minha ótica, os professores estagiários têm um pouco de 

dificuldade na instrução ou a transmitir os conteúdos com uma linguagem não 

tão apropriada e que leva a uma perturbação no funcionamento da aula.     

A nível da saúde, penso que a maioria dos alunos se encontrava saudável 

para a idade que têm. Na minha observação, encontravam-se uma (1) aluna com 

uma deficiência física no membro superior, uma aluna com dificuldade de 
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compreensão, e outra com síndrome de hiperatividade. Com o nível de 

dificuldade dos diferentes alunos, o professor é ser capaz de reproduzir os seus 

conhecimentos e de conduzir uma aula prática. De acordo com Altet (Altet, 1997, 

p. 51) “ensinar é procurar desenvolver estratégias de ordem superior, 

antecipação, planificação, resolução de problemas, conceptualização, que 

permitem melhorar os tratamentos cognitivos”. Podemos dizer que é necessário 

o professor ter capacidade de compreensão da situação e da condição do aluno 

para proporcionar uma aprendizagem apropriada aos seus estudantes que 

precisam de tratar de forma mais especial do que os outros.    

Reflexão da aula número 01 (professor Eduardo)  

“O professor mais experienciado sabe lidar com os seus alunos. A 

dificuldade do aluno é uma preocupação, os alunos que tem 

limitação precisão de tratar com especial com o objetivo de ajudar 

e incluir na tarefa realizada”.   

Segundo Perrenoud (2000, p.142) citado pelo (Conceição & Sousa, 2012, 

p. 88) enfatizou que o professor precisa de criar situações que facilitem as 

aprendizagens, as tomadas de consciência, a construção de valores e de uma 

identidade moral e cívica. Entretanto, “o papel do professor é fazer aprender 

melhor através da organização de um ensino que respeite as fases e a logica da 

aprendizagem, para ajudar os alunos a tomar consciência daquilo que supõe 

aprender” (Altet, 1997, p. 52). Em todas as aulas que foram observadas, na 

realização das tarefas os rapazes foram mais ativos do que as raparigas. 

Entretanto, uma competência específica do professor é conseguir a adesão dos 

alunos contra o preconceito e as discriminações sexuais, étnicas e sociais 

(Conceição & Sousa, 2012, p. 89). Para evitar as discriminações na prática, os 

professores devem propor a inclusão dos alunos menos aptos em cada grupo, e 

valorizar o trabalho de grupo na exercitação dos exercícios.     

4.2.3. O Meu Núcleo De Estágio 

De acordo com Gomes e colaboradores (Gomes, Queirós, & Batista, 

2019, p. 7) “Aprender a ser professor carateriza-se, portanto, por um permanente 

envolvimento pessoal, relacional e situacional, em que as experiências 

emocionais emergem inevitavelmente relacionadas com os papéis e funções 
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inerentes à profissão, experienciados pela primeira vez em contexto de estágio”. 

Estas autoras revelam que o EP decorre em núcleos de estágio constituídos por 

dois a quatro estudantes-estagiários, supervisionados por um professor 

cooperante da escola e um orientador da faculdade (Gomes, Queirós, & Batista, 

2019, p. 8).   

O meu núcleo de estágio foi constituído, para além de mim, por mais cinco 

(5) amigos portugueses e um (1) amigo Timorense EE, pelo Prof. Eduardo 

Rodrigues e Prof. José Carlos enquanto professores cooperantes e pela Dra. 

Paula Silva como professora orientadora. O núcleo do estágio a que pertenci foi 

muito valioso, o PC era uma pessoa muito humilde, carinhoso senti-me muito 

confortável durante um mês e muito bem acolhido na escola. Mesmo só a 

observar as aulas de outros colegas EE’s, o PC sempre ajudou a explicar cada 

aula dos colegas EE’s e no fim compreendi muito bem como é que se pode 

melhorar a aula no processo ensino aprendizagem EF. O meu núcleo de estágio 

foi muito bom em comunicação e na boa relação entre uns e outros no sentido 

de melhorar o nosso desempenho durante EP. A nossa amizade na escola com 

EE’s, PC, PO e a comunidade escolar prevaleceu nos desafios que enfrentei e 

fez para me sentir com a minha família e em casa.       

De acordo com Perrenoud (2000, p.81) citado por (Conceição & Sousa, 

2012, p. 86) a cooperação profissional é uma competência essencial a fazer 

parte da rotina do ofício do professor. Os profissionais de ensino têm 

necessidade de grupo do trabalho para enfrentar e analisar as situações 

complexas nos processos ensino e aprendizagem. O núcleo de estágio para mim 

foi uma mais-valia e, sem dúvida que foi um dos grandes pilares deste ano, por 

ter sido sempre um grupo bastante unido, sempre com predisposição para nos 

apoiarmos uns aos outros no sentido de melhorarmos sempre o nosso trabalho. 

A maioria do nosso tempo na escola foi passado em conjunto e nesse aspeto 

penso que amizade já existente entre nós prevaleceu e pronunciou-se em nosso 

favor, na realização da pratica pedagogia no pavilhão ou nas instalações 

desportivas exteriores sempre nos juntamos mesmo que com papeis diferentes. 

Por exemplo, depois de uma das aulas terminar fomos jogar voleibol 3x3 com 

colegas estagiários e com PC Professor Eduardo, e foi um momento divertido e 

fez a nossa amizade mais sólida. 
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4.2.4. Docente Orientador 

O sucesso do ensino e da aprendizagem no EP tem um impacto positivo 

nos estagiários. O PO poderá promover influência no desempenho dos 

estudantes estagiários e no ambiente de aprendizagem a ser professor, que 

exige um envolvimento muito grande dos EE e de acordo com Gomes (Gomes, 

Queirós, & Batista, 2019, p. 7): 

Aprender a ser professor carateriza-se, portanto, por um permanente 
envolvimento pessoal, relacional e situacional, em que as experiências 
emocionais emergem inevitavelmente relacionadas com os papéis e 
funções inerentes à profissão, experienciados pela primeira vez em 
contexto de estágio. As experiências emocionais dos estudantes-
estagiários intensificam as experiências de ensino vivenciadas no estágio 
profissional, requerendo a capacidade de pensar, agir, integrar e aplicar 
habilidades em situações e condições diferentes e com grupos e pessoas 
distintas (Timoštšuk, Kikas e Normak, 2016; Timoštšuk e Ugaste, 2012).  

Na realização do EP cada EE tem um professor orientador que fornecerá 

orientação para atingir o desempenho máximo. Por tanto, PO são os professores 

que conduzem e orientaram os EE. Podem funcionar como fonte de informações, 

de propostas de solução para as dificuldades enfrentadas, fornecem conselhos, 

bem como monitorizam as atividades dos EE. A orientação é realizada 

regularmente e direcionada para que possa motivar as atividades de 

aprendizagem, de modo que os EE sejam capazes de alcançar na sua formação. 

4.2.5. Professor Cooperante  

O PC é muito decisivo no processo de aprendizagem ou na construção 

profissional do EE, a fim de criar um trabalho cooperativo e ajudar ao sucesso 

de aprendizado sem ter que enfrentar obstáculos que podem afetar o 

aprendizado dos estagiários.  

O primeiro contato de um EE na escola provoca um sentimento de 

insegurança, surge um turbilhão de emoções e sensações, preocupações 

relativas à possível incapacidade de atuação da realização da aula. Para 

minimizar estes problemas é necessário um trabalho conjunto de grupo e em 

que o papel do PC é essencial para o desenvolvimento da progressão do estágio. 

Entretanto, segundo (Queirós, 2014, p. 74) “(……) o professor iniciante deverá 

desenvolver as suas capacidades e aproveitar ao máximo para aprender, 
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enquanto é cooperado e orientado por profissionais mais experientes”. O PC 

assume esse papel importante de acompanhamento na formação prática do 

EE’s, e pode avaliar a evolução cada no estágio, no dia-a-dia, para que o EE’s 

se torne um profissional mais eficaz e eficiente.  

Os professores mais experientes são mais decisivos na sua atuação no 

processo aprendizagem de um professor iniciante, no aprender a ensinar, de 

forma a promover um diálogo profissional e a encorajar os EE’s, acerca do 

ensinar e do aprender e as suas práticas no contexto do processo de ensino-

aprendizagem. Segundo (Nóvoa, 2009, p. 3) os professores iniciantes devem 

saber a cultura profissional, isto é, “Ser professor é compreender os sentidos da 

instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais 

experientes”. Portanto, o professor mais experiente assume um papel muito 

importante na formação dos mais jovens.  

Na minha ótica, o PC que deve passar muito tempo com EE’s e facilitar, 

apoiar a toda a prática de ensino aprendizagem. Portanto foi observar, avaliar, 

aconselhar, trocar opiniões e com críticas construtivas para melhorar o processo 

de aprendizagem no dia-a-dia.  
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5. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 
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5.1. Área I – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA 

APRENDIZAGEM  

5.1.1. Observação da Aula de Educação Física na Escola Secundária de 

Ermesinde. 

O contexto de realização do EP na ESE permite-me descrever algumas 

experiências vivenciadas durante um mês de estágio, considerando as três 

áreas desempenho consideradas no regulamento de EP: I - Organização e 

Gestão do Ensino e Aprendizagem; II- Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade; III- Desenvolvimento Profissional. Neste capítulo relato alguma 

reflexão sobre as experiências vividas na escola durante um mês no contexto 

escolar da ESE. Assim sendo, neste capítulo vou relatar algumas reflexões das 

aulas dos meus colegas estagiários e dos PC, que foram realizadas quando 

acompanhei as suas aulas. De acordo com (Oliveira & Serrazina, 2002, p. 4) “a 

ideia de reflexão surge associada com ao mundo como se lida com pratica 

profissional, a possibilidade da pessoa aceitar de um estado de incerteza e estar 

aberta as novas hipóteses dando, assim, forma a esses problemas, descobrindo 

novos caminhos, construindo e concretizando soluções”. Este tipo de reflexão 

faz com que inovemos e influencia a prática docente. O processo reflexivo 

carateriza-se por um vaivém permanente entre acontecer e compreender, na 

procura de significado das experiências vividas. Segundo Flores, o EP (1999, 

cit.por Queirós, 2014) “(…..) marcada por intensas aprendizagens que 

possibilitam ao professor a sobrevivência na profissão, sendo um período rico 

em termos de novas experiências pedagógicas, durante o qual confrontam 

expectativas e realidades (Queirós, 2014, p. 70). 

Antes do primeiro dia de EP, desloquei-me à escola com a diretora do 

Curso e PO para nos apresentarmos como EE’s na ESE. Reunimos com a 

Diretora da ESE e com os PCs que nos acompanhariam. No dia seguinte cheguei 

à escola, não sabia o que iria fazer, mas o PC era um homem extremamente 

sensível e apercebeu-se da nossa situação, e disse logo para o acompanharmos 

a observar as aulas, que foram de Voleibol. Mesmo já tendo experiência no 

ensino há alguns anos, este primeiro contacto na escola num contexto diferente 

foi um choque com realidade. De acordo com (Queirós, 2014, p. 73 ) “(……) uma 



 
 

78 
 

expressão normalmente utilizada para se referir à situação pela qual passam os 

professores no seu primeiro contacto com a docência, quando os dilemas vividos 

assumem uma dimensão assustadora, fruto muitas vezes de um distanciamento 

entre o idealizado e o realmente vivido”.  Entendemos que são contextos de 

escolas muito diferentes, ainda mais de outro país. O meu grande problema 

durante no EP foi a falta de habilidade para comunicar em língua portuguesa, 

não facilitando a conversação e comunicação com Professores, PC, EE’s e os 

alunos, e nesses momentos surgiam sentimentos de isolamento e outros fatores.  

Mas tentei sempre, e esforcei-me para aprender e pratiquei conversando 

diariamente quando estava na escola, e consegui melhorar a minha aptidão na 

língua portuguesa. Com o passar do tempo, e com a frequência do curso de 

Português aumentando o vocabulário, pouco a pouco vou conseguindo 

comunicar com outra pessoa em língua portuguesa. A comunicação é importante 

porque através da conversação podemos criar laços de amizade entre colegas 

EE’s, Professores e os nossos alunos na escola para melhor conhecemos cada 

um.  

O PC Professor Eduardo apresentou-nos aos meus colegas EE para nos 

conhecermos e fiquei muito confortável para iniciar o estágio na ESE. 

Ao longo do EP identifiquei algumas características dos alunos, conforme 

tinha referido o PC, havia alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), com autismo, deficiência intelectual (síndrome de Down), problemas 

motores, e uma aluna que durante a minha observação nunca realizou qualquer 

atividade, ela estava presente no momento da aula e ajudava o professor EF 

para fazer registos ou outras coisas. Segundo o PC Eduardo referiu, esta aluna 

só tinha realizado a aula de dança e não fez outra modalidade desportiva. 

Mesmo assim, o professor com a experiência de muitos anos e com a 

capacidade de gestão da aula, a maioria dos alunos gostam de participam na 

aula. 

A primeira aula observada foi a aula dada pelo Professor Eduardo a uma 

turma de 10º ano com conteúdo de voleibol. Em termos conceptuais, a aula 

estava delineada em três partes: inicial, fundamental e final. O professor 

preparou os materiais necessários, como montagem dos postes e rede de 
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voleibol. Seguindo a conceptualização da aula, o professor começou a explicar 

e a introduzir os exercícios. O professor perguntava se havia dúvidas sobre o 

exercício, e se alguns não tivessem compreendido o professor explicava de novo 

e demonstrava para começarem a praticar.      

A modalidade de voleibol é um desportivo coletivo com o objetivo de 

sustentar a bola para não poder cair no chão. Como o conteúdo era introduzir a 

tática do jogo, alguns alunos tinham dificuldade na receção de bola, reenviar a 

bola e apresentavam alguma confusão na posição em jogo. Mesmo assim os 

feedbacks do professor foram muito úteis, e os alunos conseguiram melhorar o 

seu desempenho durante a aula. Nesta turma a aluna com deficiência cerebral 

precisava de uma comunicação apropriada para que ela conseguisse participar 

na aula. A intervenção do professor foi aconselhar os alunos e colegar do grupo 

que tentassem ajudar a incluí-la no jogo até a aula terminar. Também observei 

a aula de Atletismo e Futebol realizada pelo Professor José Carlos, o outro PC. 

No Atletismo na parte aquecimento os alunos fizeram exercícios como skippings 

(baixo, medio e alto) e treino ataque perna na barreira. O professor propôs 

diferentes atividades segundo o nível de habilidade motora do aluno. Na corrida 

de estafeta, o professor punha sinalizações na zona de partida, na de 

transmissão e na final para facilitar a exercitação os alunos. Ainda nesta aula, 

continuou com o conteúdo de futebol. Dois alunos com uma bola para exercitar 

os gestos técnicos de passe e receção. Durante a exercitação com a sequência 

logica nos exercícios e com a progressão pedagógica de fácil para difícil, do 

simples para complexo. No entanto durante os exercícios os estudantes não 

ficaram aborrecidos, e estavam motivados com a metodologia do professor que 

era muito atraente e em que realizaram jogos 3x3 no futebol. 

 O clima de aprendizagem que professores iniciantes (EE) e os 

professores experientes (PC) conseguiam apresentavam algumas 

características diferentes, sendo que o professor experiente era autoconfiante, 

motivado e um líder na sua aula. O professor principiante no início de carreira 

sente menos autoconfiança, apresenta alguma insegurança no momento do 

ensino e isto pode prejudicar o clima de aprendizagem. Como refere (Queirós, 

2014, p. 69) “o início da aprendizagem da docência é uma tão importante quanto 

difícil na carreira de um professor”. Flores 1999, cit. por (Queirós, 2014, p. 70) 
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refere-se de um período vivido com emoção e entusiasmo, mas também com 

alguma apreensão e ansiedade face às novas responsabilidades geradas pelas 

tarefas que se assumem.  

No dia 11 de fevereiro de 2020, fui acompanhar um colega estagiário a 

turma de 10º ano na lecionação de unidade didática de ginástica e na de 

basquetebol. Na parte principal da aula a maioria dos alunos apresenta 

dificuldade na realização das tarefas. No meu ver, é preciso aprender com as 

metodologias do ensino dos professores experientes, isto, é pode imitar algumas 

estratégias utilizadas na aula para facilitar o processo ensino aprendizagem. A 

nível da capacidade dos alunos em captar a informação do professor parece 

diferente, por isso, é necessário a introdução dos exercícios, e para a explicação 

de realização exercícios será útil: 1) utilizar palavra-chave (curta e clara), 2) 

demonstração cada tarefa antes os alunos executar em cada estação, 3) cada 

estação ter sinalização sobre o exercício que vai realizar. Ainda nesta aula no 

ensino do basquetebol realizaram situações de jogo 3x3. Os alunos gostaram 

quando ouviram que iam jogar, tão motivados. Mas não podem esquecer a 

inclusão, sendo que o mais hábil não trabalhava com o colega menos apto. Isto 

significa que mesmo o jogo correndo bem, alguns estavam fora do jogo, por isso 

é necessária mais atenção com este aspeto.  

No mesmo dia, depois do intervalo, continuamos a observar a aula de 

outro EE’s, com outra turma de 10º ano com lecionação da unidade didática de 

basquetebol e andebol. Na realização das tarefas o professor enfrenta uma 

grande dificuldade na introdução dos exercícios. A metodologia que utilizou para 

a aprendizagem não foi eficiente ou eficaz. O professor dividiu os alunos em dois 

grupos, um grupo foi exercitar andebol e outro basquetebol. No entanto, na 

realização das tarefas o professor tinha obrigação de explicar os exercícios para 

cada modalidade. Na minha observação, durante o processo de ensino 

aprendizagem os alunos pouco exercitavam os exercícios porque no momento 

em que o professor estava a explicar as tarefas para o grupo de andebol, outro 

grupo praticava basquetebol sem o professor a supervisionar e, por isso, alguns 

alunos apresentavam comportamentos inapropriados. Com dois conteúdos a 

ensinar ao mesmo tempo parecia ser muito difícil para professores iniciantes em 
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lidar com questões como a gestão de tempo, a dificuldade de supervisão e os 

feedbacks aos alunos. 

 “Não se pode ensinar conteúdos diferentes num momento 

simultaneamente. Pode ser dificuldade na organização da aula”.  

Reflexão da aula número 02 (Professor José Carlos)  

 

No meu ver, para o professor iniciante é importante o comunicar e partilhar 

com os professores experientes trocando opiniões sobre o plano de aula antes 

de realizar o ensino aprendizagem. Como refere (Queirós, 2014, p. 78) “aprender 

a ensinar é um processo longo e difícil, por envolver múltiplas dimensões tais 

como o pensar, o fazer, o sentir, o partilhar e o decidir”. Para melhorar a aula o 

professor iniciante deve essencialmente partilhar com o colega de EP e o PC 

sobre a reflexão da aula, para que na próxima aula possa melhorar o ensino 

aprendizagem.   

No dia de 14 fui observar a aula do professor José Carlos. O conteúdo foi 

Ginástica para a turma de 10º ano no pavilhão. Não há nada a sugerir ao 

professor na realização desta aula, muito bom. Como já sabem, e como os 

professores experientes já ensinaram várias vezes e dominam os conteúdos, 

selecionam os melhores exercícios. O professor já acompanhava esta turma há 

alguns anos, então já conhecia as características e comportamentos cada um 

dos alunos. Os conteúdos que foram ensinados estavam divididos por cada 

estação: 1) salto em plinto, 2) salto minitrampolim, 3) ginástica do solo e 4) 

ginástica acrobática. Foi uma aula extraordinária e aprendi muito com este 

professor sobre a metodologia do ensino da ginástica para alunos com idades 

dos 14 e 15 anos. A aula não foi difícil para realizar porque a sequência logica 

dos exercícios estava bem explicada e utilizava palavras-chave na explicação 

dos exercícios, o que facilitava os alunos compreenderem a execução dos 

exercícios. Uma coisa importante é que o professor tinha muita atenção e 

ajudava o aluno na execução dos exercícios no plinto garantindo a segurança. 

Isto quer dizer que o professor estava preocupado com alguns exercícios que 

poderiam colocar o aluno em risco.  
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Durante a aula o professor sempre deu atenção aos exercícios que 

considerava com maior risco, por isso sempre acompanhava para corrigir e 

sempre dava feedbacks na realização das tarefas. A aula foi decorrendo em um 

clima de muita motivação, porque todos os alunos queriam fazer os exercícios e 

a aluna que tinha deficiência no membro superior conseguia realizar ginástica no 

solo e juntava-se aos colegas na realização da ginástica acrobática. A aula EF 

também ensina como superar as suas limitações. 

No dia 18 de fevereiro continuei a observar um colega EE’s que foi 

lecionar basquetebol a alunos de 10º ano. Já tinha participado em uma outra 

aula em que ele teve dificuldade em organizar a aula. Entretanto, esta segunda 

aula deste colega estagiário verifiquei melhoria no processo de ensino 

aprendizagem, mesmo que no início demorasse algum tempo em que esperava 

pelos alunos. Na realização de ensino aprendizagem na fase fundamental, em 

termos de organização, correu muito bem. Depois de cada exercício, verificou-

se a utilização da palavra-chave na explicação do exercício, e isto facilitou a 

aplicação no princípio de progressão pedagógica de simples para complexo. 

Colocou algum desafio, tentou explicar e adequar as estratégias, e a maioria dos 

alunos estava mais motivada na realização das tarefas. Nesta aula, na minha 

opinião queria recomendar que quando vemos que a aula não funciona ou não 

está organizada considerando e de acordo com o objetivo de aprendizagem, 

deve ser explicado outra vez o exercício. Pode se dar feedback individual caso 

um ou dois alunos que não conseguem exercitar o exercício, mas quando a 

maioria dos alunos ainda não entende pode e deve ser um feedback para a turma 

e repetindo na explicação os exercícios para economizar tempo e proporcionar 

mais tempo de prática. 

A última aula foi no dia 29 de fevereiro de 2020, a aula dada pelo professor 

Eduardo com o conteúdo de corrida de barreiras. Na minha observação, a aula 

foi boa porque antes da aula o professor preparou os materiais adequados para 

a aula. Na progressão do ensino, os alunos praticavam na barreira mais baixa, 

na média ou na alta dependendo do nível motor de cada um dos alunos. Na 

exercitação do exercício primeiro os alunos começavam com o fácil, e depois 

desafiava-os para o difícil quando a maioria dos alunos já exercitavam o 

exercício anterior. O feedback do professor mais relevante foi com a técnica de 
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corrida de barreiras focando na perna de ataque, e ultrapassar a barreira com a 

braço ao contrário da perna de ataque. No ensino de corrida de barreira a nível 

escolar parece haver algum risco porque utilizam a barreira na exercitação que 

podem resultar em lesões. Mesmo assim, na aula do professor no início a maioria 

dos alunos apresentava dificuldade na execução técnica de corrida de barreiras, 

mas o professor corrigiu as técnicas e deu feedbacks fornecendo informação de 

qualidade e no fim da aula a maioria dos alunos já conseguira realizar.   

5.1.2. A Prática Profissional Durante o Primeiro Ano na FADEUP  

Nesta parte pretendo descrever algumas experiências do ensino durante 

a frequência do 1º ano do curso do mestrado, no 2º semestre em que assumi 

papel como professor na prática do ensino em grupo nas escolas EB 2/3 de 

Paranhos. A prática do ensino permite que os futuros professores aprendam a 

ensinar em contextos facilitadores, com os colegas, proporcionando 

experiências de ensino em contexto real antes de assumir na escola a função de 

EE no EP. 

5.1.2.1. Planeamento  

A aprendizagem é basicamente um processo de atividades realizadas de 

forma ordenada e regular, ocorrendo de forma lógica e sistemática, seguindo as 

regras previamente acordadas. Quando frequentei o primeiro ano os 

conhecimentos que esta formação académica me forneceu tornaram-se muito 

importantes, para poder planear a aula segundo a necessidade dos alunos em 

contexto processo ensino aprendizagem, para definir as tarefas e estratégias 

adequadas tendo em conta as condições gerais e locais da escola, e 

especificamente da Educação Física. Como refere Jorge Bento (Bento, 2003, p. 

15) “a planificação é o elo de ligação entre pretensões, imagens ao sistema de 

ensino e aos programas das respectivas disciplinas, e a sua realização prática”. 

Portanto, o professor deve primeiro compreender as exigências do currículo e, 

em seguida, traduzi-lo na prática na forma de planeamento de aulas utilizando-

o como guia operacional de aprendizagem. 

O planeamento da aprendizagem é uma elaboração, enriquecimento e 

desenvolvimento do currículo. Ao fazer planos de aula o professor, além de se 



 
 

84 
 

referir às demandas do currículo, também deve considerar a situação e as 

condições, bem como as potencialidades existentes em suas respetivas escolas. 

É claro que isso terá implicações no modelo ou conteúdo do planeamento de 

aprendizagem desenvolvido por cada professor, ajustado às reais condições 

enfrentadas por cada escola. 

Segundo Bento (Bento, 2003, pp. 17-18) “um instrumento de planificação 

funciona melhor, como meio auxiliar de preparação de ensino, quanto mais se 

consiga guiar o comportamento de planificação e aquilo que é planificado”. 

Planear o programa de aprendizagem implica, nomeadamente, um processo de 

gestão, organização e formulação de elementos de aprendizagem, como a 

formulação de objetivos, matérias ou conteúdo, métodos de aprendizagem e 

formulação de avaliações de aprendizagem. 

Considero que é necessário adotar o Modelo de Estrutura de 

Conhecimento (MEC) como um guião para fazer o planeamento da sua aula. 

Portanto, assumir a responsabilidade como professor é fundamentalmente 

aprofundar o conhecimento para fazer o planeamento, a ligação entre teórica e 

a prática.  

5.1.2.2. Modelo de Educação Desportiva 

No meu percurso na Faculdade aprendi o Modelo de Educação 

Desportiva (MED) que os professores utilizam nas aulas práticas tais como no 

Atletismo, Andebol, Basquetebol e outros. Na prática do ensino na Escola EB 2/3 

de Paranhos a nossa turma da didática específica foi aplicar este modelo para 

ensinar. De acordo com Siedentop (1987) e como refere Mesquita e 

colaboradores (Mesquita & Graça, 2009, p. 59); 

“o modelo define–se como uma forma de lúdica e critica as abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador 

de uma experiencia desportiva autêntica, conseguida pela criação de um 

contexto desportivo significativo para os alunos, o que pressupõe resolver 

alguns equívocos e mal-entendidos na relação da escola com o desporto 

e a competição”.   

O MED é o modelo que integra característica do desporto 

institucionalizado, ou por um longo período de tempo, normalmente a época 
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desportiva, a afiliação (promoção da integração dos alunos em equipas e 

consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo), a 

competição formal, o registo estatístico, a festividade e o evento culminante. 

Para alguns autores “o MED aposta ainda na democratização e humanização do 

desporto, de forma a evitar problemas associados a uma cultura desportiva 

enviesada, tais como elitismo, a iniquidade e a trapaça” (Mesquita & Graça, 

2009, p. 59). 

A implementação do MED é um algo positivo porque pode incluir todos os 

alunos na aprendizagem e a assumirem diferentes papéis dentro da sua equipa, 

tais como capitão, treinador, árbitros, estatísticos, jogadores. Entretanto, a turma 

divide-se em várias equipas, dependendo do número de alunos. As equipas têm 

nomes, gritos, símbolos, cores, bandeiras etc. O valor mais importante neste 

modelo de ensino é desenvolver as relações de cooperação e entreajuda dentro 

de um grupo durante um longo período de aprendizagem e, por outro lado, 

estabelecer critérios para assegurar o equilíbrio na competição. 

O MED envolve três eixos fundamentais da EF atual, são eles a 

competência desportiva, a literacia e o entusiasmo pelo desporto, e com a 

finalidade de formar a pessoa desportivamente competente, desportivamente 

culta e desportivamente entusiasta. Tem sentido conhecer e valorizar as 

tradições e os rituais associados ao desporto e saber o que distingue a boa da 

má prática desportiva. Entusiasta significa que a prática do desporto o atrai e 

que é um promotor de qualidade e um defensor da autenticidade da prática 

desportiva (Siedentop, 1996). 

As características do MED têm um significado especial e tornam-no um 

modelo diferente. De acordo com Siedentop incorpora seis caraterísticas 

(Siedentop, 1994): 

“i- épocas desportivas substituem as unidades didáticas. Esta 

consolidação das aprendizagens, engloba com a época 

desportiva; ii- A filiação tem como objetivo promove a integração, 

no imediato, dos alunos em equipas que os alunos pertencem em 

equipas de trocam assumir função como por exemplo, dirigentes, 

jornalistas, árbitros, jogadores, etc; iii- um quadro competição 

formal são efetuado registos de resultados, comportamentos, 
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estatísticas individuais ou de equipa que marcam a história e 

verifiquem importância o que se faz na competição; iv- o evento 

culminante é um torneio realizado a nível da turma. A competição 

realizada de forma valorizar estabelecidos mecanismos de 

promoção de igualdade de oportunidades para participar e 

premiar a colaboração na aprendizagem e no treino no seio de 

cada equipa; v- o registo estatístico é registar todas as 

informações sobre o empenhamento cada aluno e cada equipa. É 

importante porque pode fornecer o feedback para os jogadores e 

equipa para atingir a meta; vi- a festividade pode ser vista como 

comemorar a vitória ou satisfação no final de competição 

(Mesquita & Graça, 2009, pp. 60-63). 

Durante as aulas de atletismo adotamos o MED no processo ensino 

aprendizagem. As aulas foram orientadas pelo professor Ramiro Rolim ao longo 

do semestre. Antes de realizar as aulas o professor fez a introdução ao MED, e 

depois distribuiu temas ou unidades didáticas para cada grupo elaborar o plano 

de aula. A construção do plano de aula era acompanhada pelo professor, por 

isso no primeiro momento realizava um encontro com o grupo que ia ensinar 

para fazer a discussão sobre as dificuldades e confusões que o grupo teria. O 

professor explicava a estratégia de ensino específica a cada unidade didática e 

partilhava o vídeo em relação aos exercícios constantes na construção do plano 

de aula.  

O MED privilegia o processo ensino aprendizagem maioritariamente 

centrado no aluno. Os alunos assumem diferentes papéis, e cada equipa 

constitui um treinador, atleta, nomes, gritos, símbolos, cores, bandeiras etc. 

Durante o semestre os alunos e as equipas trocam os diferentes papéis. O 

professor faz intervenções nos momentos necessários, e no final do semestre 

realiza-se o evento culminante.  

Na realização da prática de ensino, no início fazia-se aquecimento, e 

evidentemente que como muitas unidades didáticas na modalidade de atletismo 

eram necessários exercícios específicos para cada modalidade. Na fase 

fundamental os alunos exercitavam os exercícios importantes sobre os 

conteúdos a abordar. Durante aula existia competição como na modalidade por 

exemplo de corrida de barreiras. Cada equipa com 4 pessoas, e cada grupo 
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apresentava uma pessoa para competir, sendo que o grupo tinha mais três para 

competir com o outro grupo. Relativamente à classificação, cada aluno tinha de 

mostrar o seu melhor para no fim o grupo poder ter uma classificação melhor. 

Na competição o grupo de ensino assumia papéis como organizador, arbitro, 

registrador, estatístico, repórter ou jornalista, etc., com o objetivo de registar as 

faltas, pontos, organização dos resultados, anunciar os resultados no final e 

classificar cada equipa no ranking que os participantes obtiveram durante a 

prova ou competição. Cada grupo participante depois da competição recebia um 

certificado para valorizar os esforços ao longo da competição. Os certificados 

tinham diferentes categorias, como por exemplo, melhor grupo, Fair play, etc.     

A diferença fundamental do MED e de outras abordagens tradicionais é 

que o MED preocupa-se com a inclusão e com o sentimento de pertença no 

grupo, equilibra a oportunidade de participação. No meu ponto de vista, na 

implementação deste modelo os alunos ficam mais motivados e há mais 

entreajuda dentro do grupo, porque os resultados da competição não dependem 

de uma pessoa, mas sim do esforço do grupo. Na competição o desempenho de 

cada aluno ou atleta contribui para a sua equipa, e cada elemento do grupo 

mostra o seu melhor para ajudar a própria equipa. 

Na final de aula, os alunos assumem papéis como atletas e faziam a 

avaliação os que assumiam papel como professor ou treinador sobre os seus 

desempenhos e de como decorria a aula. De acordo com (Mesquita & Graça, 

2009, p. 60) “as práticas de avaliação não suspendem o processo ensino 

aprendizagem, são, antes de mais, oportunidades para os alunos aprenderem 

os resultados desejados e receberem feedback sobre o seu desenvolvimento da 

sua aprendizagem”.        

 Entretanto, relativamente à avaliação, cada aluno e o grupo que ensinava 

precisava de fazer a sua reflexão individual e de grupo sobre a sua prática de 

ensino, para depois melhorar a sua aprendizagem na próxima aula.  

5.1.2.3. Unidades Didáticas 

A unidade didática, como unidade de programação e modo de 

organização da prática docente, é constituída por um conjunto sequencial de 
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tarefas de ensino e aprendizagem que se desenvolvem a partir de uma unidade 

temática central de conteúdo e um elemento integrador num determinado espaço 

de tempo. Tem o propósito de alcançar os objetivos didáticos definidos e dar 

resposta às principais questões do desenvolvimento curricular: o que ensinar 

(objetivos e conteúdos), como ensinar (tarefas de ensino e aprendizagem, 

organização do espaço e do tempo, materiais e didáticos) e como avaliar 

(critérios e instrumentos). De acordo com Jorge Bento (Bento, 2003, p. 75) “as 

unidades temáticas ou didáticas são partes essenciais do programa de uma 

disciplina”. O autor frisou ainda que “as unidades didáticas constituem unidades 

fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores 

e os alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem”.  

As unidades didáticas que foi necessário planificar foram: Dança, 

Ginástica, Natação, Atletismo, Andebol, Basquetebol e Voleibol. Sabemos que 

“um planeamento da unidade temática cria pressupostos correctos para a 

aquisição de conhecimentos, habilidades e capacidades fundamentais e para o 

desenvolvimento integral da personalidade dos alunos (…)”. (Bento, 2003, p. 79). 

É necessário elaborar um planeamento ajustado ao nível do aluno de maneira 

que possa melhorar o seu desempenho na aprendizagem.   

A elaboração do planeamento da unidade didática foi de grande 

dificuldade porque é uma nova aprendizagem num contexto muito diferente em 

relação a metodologias de ensino, à utilização dos materiais didáticos e às 

aprendizagens, sendo que a maioria só as aprendei quando cheguei à FADEUP. 

A minha formação no Ensino Básico, Secundário ate na Universidade sobre o 

conhecimento estas áreas era muito fraca. Com a esta situação na minha 

formação enfrentei entrar na FADEUP, era um novo espaço da contextualização 

no meu conhecimento. Foi tudo uma nova experiência para mim, mas consegui 

ultrapassar algumas destas dificuldades. 

A integração ou afiliação do grupo foi uma grande ajuda no meu percurso 

académico no primeiro ano, porque aprendi muita coisa com os meus colegas 

de grupo. No momento em que os professores avisaram sobre a prática de 

ensino na escola, fizemos primeiro uma observação da escola para verificar as 

instalações e materiais didáticos existentes. Depois fizemos planificação das 

unidades didáticas como base para a organização e planificação das aulas. Senti 
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dificuldade em elaborar as UDs, mas com a entreajuda no grupo trabalho 

consegui compreender.  

5.1.2.4. Planos de Aula 

Um professor competente necessita ter conhecimentos e habilidade para 

planear a aula de modo a nortear os seus alunos para atingirem o objetivo de 

aprendizagem. O inicio da aula é necessário definir o objetivo de um 

planeamento especifico e quais os passos que se devem alcançar. O professor 

faz um planeamento específico para cada aula e precisa de um documento para 

seguir o objetivo de aula, e esse documento é o plano de aula (PA). Para planear 

uma aula “as reflexões anteriores, sobretudo as determinações acerca dos 

objetivos e do controlo de resultados, e também o balanço da «matéria de 

ensino» e do tempo disponível constituem pressupostos directos para a 

elaboração do plano de ensino na unidade didática” (Bento, 2003, p. 99). Pode-

se dizer que o plano de aula é uma reflexão ou conjunto de anotações sobre o 

que será ensinado, um documento detalhado com informações específicas e um 

formato padrão. Sabemos que o PA é uma ferramenta muito importante para o 

professor e que define o que vai ensinar, quais métodos utilizados, como vai 

avaliar, etapas de ensino aprendizagem e contendo informações específicas em 

relação ao tema da aula. Para o professor a preparação do PA é muito 

importante para evitar problemas na realização da aula, por isso a sua 

elaboração é, também, um momento de aprendizagem para o professor. No 

entanto, preciso de fazer reflexão sobre a aula anterior e reavaliar os métodos, 

sendo necessário identificar lacunas e criar um novo plano de aula.  

O desenvolvimento do PA precisa de uma estrutura desenhada em todo 

processo planeamento. O PA deve apresentar informações para contextualizar 

a aula, preferencialmente no cabeçalho do PA, tais como o dia, hora e número 

de aula, ano e turma, número de alunos, modalidade, local da aula, materiais 

utilizadas no ensino e conteúdos para lecionar. O PA apresenta-se dividido em 

três partes: inicial, fundamental e final. Na parte inicial considera-se informações 

sobre a ativação geral ou aquecimento com o objetivo de preparar o organismo 

para o exercitar, com exercícios específicos. Na parte fundamental estão os 

conteúdos mais importantes da aula com exercícios variantes e outras 
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informações importantes relacionadas e necessárias. Na parte final será o 

relaxamento ou retorno a calma com o objetivo de relaxar os músculos. 

Como já disse que o PA baseia-se na reflexão da aula anterior para 

podemos saber o pregresso da aprendizagem do aluno como uma referência 

para planear o tema seguinte. No primeiro encontro, o nosso grupo teve 

dificuldade em organizar a aula porque ainda não estava familiarizado com o 

ambiente da escola e com os alunos, mas como passar tempo ficou tudo mais 

tranquilo e tudo ocorreu em ambiente amigável. De acordo com o MED os alunos 

dividem-se em grupos e trabalham juntos durante a aula para acompanhar todo 

o progresso, empenhamento e entusiasmo.  

5.1.2.5. Realização 

5.1.2.5.1. Primeiro Contato Com o Contexto Prático Pedagógico  

As expetativas no meu pensamento eram muito fortes, assim na primeira 

experiência prática de ensino na escola estava com ansiedade e nervosismo. No 

segundo semestre estivemos oportunidade para prática de ensino na escola, 

nomeadamente a Faculdade tinha cooperação com EB Areosa e EB 2/3 de 

Paranhos. A minha dificuldade foi muito na habilidade de comunicar ou dialogar 

dentro ou fora da sala de aula, mesmo assim durante a aula adaptei-me e 

esforcei-me para dialogar com colegas no grupo e com alunos. A prática de 

ensino sobre a unidade didática Dança, Ginástica, Basquetebol, Atletismo, 

Andebol e Natação foram ensinamos na Faculdade e na escola. No meu ver, 

sobre a aula Voleibol e Atletismo não há muito problema, mesmo sentindo muita 

dificuldade em explicar ou introduzir os exercícios aos colegas e mais ainda em 

dar os feedbacks, mesmo assim eles cooperavam e ajudavam muito na 

realização das tarefas desenhadas no plano de aula.  

Outras unidades didáticas foram praticadas na escola EB Areosa e EB 

Paranhos. Antes a nossa turma ir para escola, os professores da Faculdade já 

nos dividiam em grupos, cada com 3 ou 4 para ensinar os alunos na escola. 

Antes de fazer planeamento, no primeiro dia fomos à escola verificar a condição 

da escola sobre as instalações desportivas, espaços, materiais didáticas. No dia 

seguinte o grupo I ia ensinar o conteúdo elaborado no PA, e os outros grupos 
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iam avaliar a aula. O grupo que ensinava fazia a reflexão de grupo e individual 

sobre os conteúdos ensinados, e os outros grupos também faziam uma reflexão 

crítica sobre a aula dada. 

Chegava a altura de ser o meu grupo na prática de ensino na escola. 

Dividimos as partes do plano de aula para cada pessoa estudar e abordar os 

exercícios aos alunos sobre o conteúdo que o nosso grupo ia apresentar. Dentro 

do grupo cada pessoa assumiu responsabilidade ou no mínimo de apresentar 

uma parte do exercício que constituíam o PA, porque tinha influência na nota do 

grupo. Eu tinha sorte no grupo porque o meu grupo muito colaborou para me 

sentir mais confortável. Primeiro elaboramos o PA e selecionamos os exercícios 

que compunham a fase inicial, a fundamental e a final. O nosso grupo sempre 

no tempo livre praticava várias vezes antes de ir à escola para ensinar. Então, 

quando chegou o meu tempo para apresentar já não tinha muita dificuldade para 

demonstrar os exercícios. Mesmo assim reconheço que ainda foi difícil dar 

informação muito clara para a realização dos exercícios e dar feedback sobre o 

desempenho do aluno, porque os alunos também se confundiam com o meu 

português. 

Durante a prática do ensino nas escolas a minha maior dificuldade foi a 

falta de conhecimentos para as unidades didáticas de Dança, Ginástica e 

Natação. Para as outras UDs os conhecimentos eram suficientes, mas tinha 

dificuldade de introduzir os exercícios de maneira a que a informação chegasse 

aos alunos para executar os exercícios.    

5.1.2.5.2. Disciplina e Controlo da Turma 

O problema que os professores sempre enfrentam na sala de aula no dia-

a-dia relaciona-se com problemas de ensino e problemas na gestão da aula. O 

problema de ensino é tentar ajudar os alunos para atingir metas de 

aprendizagem contemplados no PA. O maior problema para professores com 

menos experiência no ensino parece ser em problemas de gestão da aula. A 

gestão da aula exige ao professor tentar criar e manter as condições favoráveis 

para que o processo de aprendizagem decorra com, obviamente, o reforço de 

informações, desenvolvendo relações entre professor-aluno e criando regras 

para cada atividade para evitar situações indesejáveis. Portanto, para controlar 
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a aula é necessário impor regras para regularizar todo o processo de ensino 

aprendizagem, algo que é da competência do professor, a gestão da aula. 

Durante a prática de ensino na escola não havia muita dificuldade, porque 

tínhamos um grupo a ensinar constituído no mínimo por 3 pessoas em que um 

dava instrução e os outros ajudavam na viabilização da aula. Mas alguns alunos 

cada vez mais apresentavam comportamentos inapropriados e, por isso, 

precisamos de uma atenção máxima e uma aproximação apropriada para poder 

integrar no processo ensino aprendizagem. 

Os comportamentos inapropriados resultavam, às vezes, da incapacidade 

do professor em apresentar os exercícios de forma clara, com explicações que 

confundia os estudantes na realização das tarefas e, consequentemente, os 

alunos distraíam-se da explicação e começava a dificuldade em controlar a 

turma. É necessário que o professor EF tenha boa colocação da voz na instrução 

para facilitar que toda a informação chegue aos alunos e para ajudar os alunos 

na realização. Para uma boa gestão da aula o professor criará um bom clima 

disciplinar na aula, de uma forma ideal para regularizar as atividades de 

aprendizagem.    

5.1.2.5.3. Gestão do Tempo de Aula 

O professor precisa ter habilidades eficazes de gestão do tempo para 

aproveitar ao máximo o tempo da aula. A aula de EF tem normalmente um 

período que a antecede em que o professor começa por preparar o material 

didático e em que todos os alunos trocam de roupa. No que respeita ao tempo 

da aula, há tempo em que os alunos recebem informações do professor sobre 

os conteúdos e a organização da aula, há tempo gasto na organização e ou na 

mudança de atividade (transições), e há o tempo utilizado para a prática. Para o 

professor novato, com menos experiência e no início da carreira, a gestão do 

tempo de aula é bastante difícil bem como gerir imprevistos que surgem. A 

colocação prévia do material é um ponto de uma organização da aula que tem 

de ser bem analisada e estruturada de forma a os alunos utilizam mais tempo 

possível em atividade motora. 
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Na instrução dos exercícios é necessário utilizar palavras-chave, curtas e 

claras. Os alunos devem receber informação sobre os exercícios que vão ser 

realizados. São necessárias explicações claras aos alunos acerca dos exercícios 

e da forma de organização para que não haja confusões no momento de 

realização das tarefas. Nesta parte, durante as minhas observações das aulas 

dadas pelos colegas do grupo foram bastante difíceis de conseguir porque 

utilizavam muito tempo na explicação dos exercícios e o tempo para a 

exercitação era menos. Com o tempo e as reflexões, individuais e de grupo, 

verificou-se uma grande melhoria em aulas seguintes. 

As transições também sempre acontecem na aula EF, com o objetivo de 

introduzir nos exercícios variantes para motivar os alunos e manter a exercitar. 

Depois de terminar um exercício os alunos de seguida recebem informação 

sobre o exercício seguinte. Há um intervalo de tempo em que é precisa uma 

intervenção para introduzir o exercício, e os alunos esperam para ouvir as 

informações. Quanto menor for o tempo de explicação e se for feita de forma 

clara mais fácil será provavelmente para os alunos absorverem as informações 

e começarem logo a exercitar o exercício seguinte. Para gastar menos tempo 

será necessário exercitar novos exercícios com estruturas semelhantes e 

organizá-los atempadamente de forma explicar as tarefas indicando as suas 

regras de funcionamento principais. 

Tempo útil é o tempo que aos alunos para a prática que não inclui o tempo 

de informação e as transições de atividades. É necessária uma cuidadosa 

utilização do tempo na explicação para introduzir novos exercícios. Para os 

alunos terem mais tempo na exercitação é necessário reduzir os períodos de 

informação e transição e de colocar equipamento, não ter alterações estruturais 

nas transcrições, de dar explicação clara e necessárias acerca dos exercícios, e 

de evitar de reunir os alunos muitas vezes na aula.   

Durante o meu grupo de prática de ensino, nunca chegamos atrasados, e 

tivemos sempre a preocupação de preparar previamente a aula e o material para 

que o tempo e a gestão da aula fossem melhorados. Entretanto, os professores 

orientadores também ajudavam na organização da colocação materiais, quando 

ainda não estávamos bem organizados. 
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5.1.2.5.4. Avaliação de Aprendizagem 

Em todas as atividades em sala de aula, é claro que todo o professor 

deseja que a qualidade do aprendizado seja aprimorada de várias maneiras. Um 

dos fatores para que a aprendizagem atinja o nível mais alto é a realização de 

uma avaliação. Bento refere que “analise/avaliação do ensino é uma tarefa 

central do professor”. “O professor deve controlar e avaliar sempre também os 

seus próprios resultados pedagógicos e a realidade” (Bento, 2003, p. 177). 

A avaliação é uma etapa estruturada que o professor utiliza para decidir a 

finalidade de um valor em uma aprendizagem, desempenho, atividade, processo 

e assim por diante, com base em determinados parâmetros. A avaliação da 

aprendizagem é uma atividade para verificar os resultados da aprendizagem que 

foram obtidos com base em parâmetros pré-determinados. 

A função e o propósito da avaliação educacional é obter informações 

sobre as capacidades e as realizações dos alunos no cumprimento da missão 

almejada. Além disso, a avaliação também pode ser usada por professores e 

outros educadores para ver os parâmetros do valor de quão eficazes são as 

atividades de ensino e o modelo de ensino que foi realizado. Assim, pode-se 

concluir que a avaliação tem uma contribuição fundamental no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Entretanto, de acordo com Bento (Bento, 2003, p. 181) a análise e 

avaliação do ensino orientam por dois sentidos dominantes: 1) o que o professor 

e alunos alcançaram na aula ou unidade temática, o que está bem, etc, e 2) o 

que deve ser melhorado. Na avaliação das aprendizagens na escola utilizamos 

a avaliação diagnostica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

A avaliação diagnostica realizada na primeira aula para conhecer pontos 

fortes e fracos do conhecimento e capacidade do aluno, e com essa base o 

professor pode encontrar soluções para que os alunos possam se desenvolver 

de forma otimizada. Os benefícios desta avaliação diagnóstica é que os alunos 

podem ver o andamento de sua aprendizagem veiculado pelo professor. 

A avaliação formativa é uma atividade do professor e do aluno que visa 

monitorar o progresso da aprendizagem do aluno durante o processo. Esta 
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avaliação fornecerá feedback para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem e para identificar e reduzir erros que requerem melhorias. O 

objetivo da avaliação formativa é melhorar o processo de aprendizagem, não 

apenas determinar o nível de habilidade dos alunos. Além disso, a avaliação 

formativa visa obter informações sobre os pontos fortes e fracos da 

aprendizagem realizada e usar essas informações para melhorar, alterar ou 

modificar a aprendizagem, para a tornar mais eficaz e aumentar a competência 

do aluno. 

Na última, a avaliação sumativa se preocupa em resumir o desempenho 

do aluno e é direcionada para o relatório final de um programa de estudo. A 

avaliação sumativa não tem um impacto direto na aprendizagem, embora muitas 

vezes influencie decisões que podem ter consequências para os alunos na 

aprendizagem. A função de avaliação sumativa é medir as habilidades e 

compreensão dos alunos, como um meio de fornecer feedback aos alunos. 

De acordo com Darsie (Darsie, 1996, p. 48) a avaliação é uma atividade 

intrínseca e indissociável a qualquer tipo de ação que visa provocar mudanças. 

O mesmo autor frisa ainda que a avaliação toma a possibilidade de superação 

da própria ação e que, se permanente, provocará mudanças na ação educativa, 

rumo à efetivação de sua intencionalidade. Com a presença da avaliação, haverá 

um impacto sobre a eficácia de uma aula para atingir os objetivos. Para que 

melhorias possam ser aplicadas a fim de obter um aprendizado superior. 

5.2. Área II - Participação na Escola e o Envolvimento com a 

Comunidade 

O estágio é uma etapa muito importante no contexto dos programas de 

formação de professores e de divergentes conhecimentos que deve acontecer 

em grupo. O EP tem um caracter de trabalho de grupo entre EE’s, PC e PO na 

faculdade e que trabalham juntos, enfim, com o objetivo principal de construção 

de novo conhecimento. A participação na escola e a relação com a comunidade 

escolar envolve as atividades não letivas na integração do EE’s. 

“Independentemente da posição de uma comunidade prática (……) contribuem 

para a construção e partilha de novo conhecimento da forma mais adequada ao 
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contexto em que se inserem” (Alves, Queirós, & Batista, 2017, p. 164). A 

integração do EE’s na comunidade educativa é muito importante com o objetivo 

de como um sentimento de pertença. Desde o primeiro dia que me senti bem-

vindo, desde que pisei no ambiente escolar da ESE e encontrei a diretora da 

escola, professores cooperantes e os funcionários. A forma de comunicação da 

Diretora da escola e do Professor cooperante, fez-me sentir em casa e permitiu-

me ser da família dessa comunidade escolar. Na minha ótica, esta inserção foi 

bastante importante para mim, pois ajudou-me a sentir-me confortável numa 

etapa importante como é a da realização do estágio na escola. 

5.2.1. Participações nas Reuniões 

Inicialmente tinha um pouco de receio que os professores mais 

experientes pudessem não gostar da intervenção de um elemento como EE’s no 

decorrer de um encontro de professores, mas mostraram-me o contrário e não 

acontecia o que pensava. O professor sempre me perguntava e motivava-me a 

falar sobre o processo de ensino aprendizagem e as atividades realizadas na 

escola. Sempre me respeitaram e responderam às minhas questões e 

respeitaram o meu pensamento.  

Relativamente às reuniões, participei por duas vezes durante o estágio na 

ESE. Na primeira aula do PC acompanhei a aula do voleibol, e o professor 

Eduardo disse-me que ia enviar um documento sobre a ficha de identificação 

dos Estagiários para eu e meu colega João preenchemos esta ficha para entrega 

na semana seguinte. O professor tinha combinado com o nosso colega de 

estágio orientado pelo professor Eduardo para fazermos uma reunião no 

gabinete dos professores EF. Na primeira reunião o professor deu 

conhecimento, a mim e ao meu colega, sobre a ficha para preencher com o 

objetivo para EE, para partilharmos as experiências de cada sobre o estudo e as 

experiências na prática desportiva. Como sabemos que os nossos colegas já 

ensinavam, o PC levantou a questão para perceber como realmente 

funcionavam a aula. Na reflexão da aula, os EE’s, discutem como melhorar a 

aula, fazer análise crítica ao plano de aula na realização prática. No meu ponto 

de vista, a reunião com o PC é muito importante para dar sempre sugestões, 
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críticas construtivas e feedback para o EE’s melhorar o seu plano de ensino em 

todas as aulas.  

     O segundo encontro foi com o PC José Carlos e a PO Paula Silva. Esta 

reunião iniciamos com a reflexão sobre as aulas foram dadas pelos colegas EE’s 

orientados pelo PC José Carlos. Esta reunião de reflexão da aula, a PO faz 

questão sobre a organização da aula, a realização das tarefas pelo estudante 

sobre os exercícios que compunham o PA e dar algumas críticas e sugestões 

para melhorar o ensino aprendizagem. Entretanto, os EE’s faziam críticas e 

autocriticas construtivas sobre a aula do colega e a sua própria. Com a esta 

reunião de reflexão da aula importante porque sempre nos lembrámos para fazer 

a melhoria da nossa aula em cada ensino aprendizagem.  

5.2.2. Atividades 

5.2.2.1. Participação atividades desportivas na Escola Secundária de 

Ermesinde  

A escola propõe atividades curriculares e extracurriculares para 

desenvolver e construir o conhecimento e a capacidade do aluno ao longo do 

ano. Relativamente às atividades na ESE tem várias atividades tais como 

Torneio Voleibol 2x2, o mega sprint, o corta-mato e o torneio de basquetebol 3x3. 

Mesmo que estas várias atividades que foram realizadas na escola, apenas 

consegui participar no torneio basquetebol 3x3 porque as atividades de o mega 

sprint, o corta-mato já tinham sido realizadas, entretanto o voleibol torneio de 

duplas Gira Vólei não se conseguiu realizar por causa de Pandemia da Covid-19 

que afetou todo mundo e colocou a escola em regime não presencial, por isso 

não foi realizado.     

A atividade em que participei no decorrer do estágio foi o torneio de 

basquetebol de 3x3, envolvendo toda a comunidade escolar. A competição do 

jogo basquetebol 3x3 foi realizada no dia 20 de Fevereiro de 2020 as oito e um 

quatro (08:15). Este evento foi dirigido pelo professor Rxxx como um dos 

professores EF deste agrupamento da ESE, e com a colaboração de todos 

professores EF e os EE’s. Os núcleos, como sempre, trabalharam em equipa 

para corresponder às expectativas. Quanto ao evento em si, começamos um 
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pouco desorganizados, pelo facto de ser muita gente, isto gerou alguma 

confusão, porque o soundsystem não conseguia dominar os gritos dos alunos, 

mas acabamos por conseguir controlar a situação. 

Esta competição é importante que se realize porque através deste evento 

podemos descobrir o talento do nosso aluno. Entretanto, o objetivo neste jogo 

depois de conversamos com o professor Rxxx, disse que através desta 

competição o professor pode escolher os alunos que demonstrem melhor 

capacidade durante a competição e que podem representar este agrupamento 

em competição com outra escola/agrupamento. Segundo a explicação do 

professor Eduardo disse que os alunos que foram selecionados para a equipa 

como jogadores podem representar a escola agrupamento, e depois continuar 

para representar o Município e, caso escolhido como melhor na competição, 

pode entrar na seleção nacional dependendo da prestação do aluno. Frisou 

ainda que as competições foram realizadas por nível de escolaridade, turma e 

género. No meu ponto de vista, alguns aspetos mais importantes nesta 

competição foi os alunos estarem envolvidos na comissão organizadora. 

Este evento pode transmitir algumas tarefas de responsabilidade para os 

alunos assumirem papéis como árbitros e secretários da mesa e que pode 

promover futuras organizações de eventos desportivas. Isto pode transformar a 

mentalidade do aluno acerca das competições realizadas em espaços públicos 

com muito espetadores, porque já aprenderam na escola que cada equipa tem 

o suporte na bancada para dar apoio.  

Enfim, a competição realizada foi bem-sucedida porque a maioria dos 

professores da EF marcou presencia, promoveram a entreajuda e viabilizavam 

a situação de jogo quando havia desentendimentos entre alunos durante a 

competição. Em virtude disso, a presença do professor deu um impacto positivo 

na ajuda ao professor organizador e no final tudo correu bem. Os colegas EE’s 

tiveram disponibilidade de ajudar nesta competição.  
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5.2.2.2. Participação em Atividades da FADEUP 

5.2.2.2.1. Evento Culminante 

O evento culminante decorreu em Junho nas instalações desportivas 

exteriores da FADEUP no ano 2015. Este evento Culminante fez parte de uma 

característica do MED no ensino de Atletismo ao longo de um semestre. De 

acordo com (Mesquita & Graça, 2009, p. 62); 

“a implementação um quadro competitivo formal é efetivada logo no início 

da época pela constituição de equipas, através do estabelecimento de 

mecanismos promotores da igualdade de oportunidades para participar, 

nomeadamente pelo premiar da colaboração na aprendizagem e pelo 

treino no seio de cada equipa”.   

Ao longo de uma época, os alunos treinam e competem na preparação 

para no fim participarem no evento culminante. Segundo Mesquita e 

colaboradores (Mesquita & Graça, 2009) “cada época tem um evento culminante 

e procura-se que esta seja revestido de um caracter festivo”. A característica do 

evento culminante tais como a constituição da equipa (clube, atleta e treinador), 

na organização do evento constituem com árbitros, assistentes e estatísticas. O 

evento culminante determinado no calendário da FADEUP sempre envolve os 

estudantes a assumirem diferentes papéis como atleta, arbitro, júri, treinador, 

organizador, estatístico, jornalista e outras. Com o objetivo de dar oportunidade 

aos estudantes em terem experiência na organização de uma competição de 

Atletismo entre alunos do Mestrado em Ensino e estudantes do 1º ciclo em 

Ciências do Desporto (licenciatura). As modalidades desportivas em competição 

eram o lançamento de peso, a corrida velocidade, o salto em cumprimento, a 

corrida estafeta e o lançamento do peso. Todas estas modalidades 

apresentavam as categorias de masculino e de feminino. No final do evento, 

eram considerados os pontos acumulados durante a prova para determinar as 

classificações obtidas pelos alunos das turmas.  

Neste evento assumi papel como atleta na corrida de estafeta e na corrida 

de velocidade e fui membro do júri na modalidade de lançamento do peso como 

responsável para medir a distância que cada atleta obtinha. O evento culminante, 

tem como principal responsável o Professor Doutor Ramiro Rolim e apoio com 

outros Professores no gabinete do Atletismo.   



 
 

100 
 

 

5.2.2.2.2. Sarau Desportivo: O envolvimento de toda a comunidade 

educativa 
 

O sarau desportivo é um evento realizado em FADEUP onde os 

estudantes se juntavam para se expressar ou se manifestar artisticamente. 

Geralmente o sarau envolve dança, poesia, leitura de livros, música acústica e 

também outras formas de arte como pintura, teatro e comidas típicas. De acordo 

com (Castro & Araújo, 2020, p. 4) “o sarau é um evento cultural que viabiliza a 

expressão de uma gama de manifestação artísticas, como dança, musica, teatro, 

poesia, etc., o que ativa varias competências e habilidades”. No sarau participei 

a apresentar uma coreografia de dança e ginástica. O sarau da FADEUP foi 

realizado no pavilhão polivalente FADEUP, assinalando desta forma o final do 

ano letivo. Esta atividade com o objetivo de promover o trabalho de grupo 

durante o semestre, como por exemplo, a dança e ginástica como uma unidade 

didática que nós aprendemos, por isso, na nossa turma fazíamos discussão para 

apresentar a coreografia que fizemos para a professora de dança e Ginástica. 

Finalmente, esta coreografia utilizávamos na prática de ensino na escola EB 2/3 

da Areosa e que apresentamos no Sarau Desportivo na Faculdade.   

Este evento sarau foi concretizado com sucesso porque foi uma 

cooperação mutua entre professores, funcionários e estudantes. Para participar 

neste evento tivemos treinos de preparação durante a hora de aula e 

utilizávamos os espaços livres no pavilhão para treinar. Tive sorte com a turma 

porque uma colega tinha experiência como treinadora de ginástica e tinha 

conhecimento sobre a dança, ajudando a turma a realizar a coreografia de 

ginástica e dança. Na construção da coregrafia é uma capacidade de estudantes 

no processo de ensino aprendizagem como parte essencial do processo do 

desenvolvimento humano.   

Chega a hora de apresentação, tive ansiedade e medo com o público, 

muitos espectadores, e por falta de autoconfiança na apresentação desta 

coregrafia de dança e ginástica. “Muitos estudantes se sentiram desafiados a 

romper barreiras, como a timidez de falar/aparecer para um público maior e, 

assim, ser alvo do julgamento alheio” (Castro & Araújo, 2020, p. 4). De facto, 
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senti estes desafios no momento de apresentação porque não tinha experiência 

de apresentação na dança e na ginástica em anos anteriores, mas os colegas 

da turma ajudaram-me a treinar e no fim com a vontade e motivação dos colegas 

consegui superar esta dificuldade. 

A minha participação neste evento foi uma experiência extraordinária 

porque ainda não tinha qualquer experiência de apresentação e coreografia na 

dança e na ginástica e com um grande número de espectadores, mas com o 

esforço e uma equipa sempre amigável e motivada durante o treino consegui 

sentir-me confortável. Esta experiência contribuiu positivamente para a minha 

integração na comunidade educativa e para compreender a importância da 

educação desportiva e da participação em atividades não letivas.  

Este sarau não é uma atividade letiva, mas considero uma aprendizagem 

importantíssima que contribuí para o futuro dos professores como uma bagagem 

de conhecimento, na compreensão da organização da atividade e possível de 

aplicar no seu ofício. O bom professor não só sabe ensinar na sala de aula, mas 

também promover as atividades que contribuam para o conhecimento através 

de eventos desportivas. A afiliação dos estudantes nas atividades desportivas 

pode ajudar no aumento das competências profissionais. O evento Sarau, em 

que a principal responsável foi a professora Lurdes Ávila como professora de 

Dança e a Professora Cristina Corte Real como professora Ginástica.  

5.2.2.2.3. Futebol Salão - Jogo amizade entre Turmas 2º ciclo Mestrado do 

Ensino. 

Esta atividade foi realizada no pavilhão desportivo FADEUP. Este jogo 

não foi uma atividade da faculdade, mas uma iniciativa dos estudantes do 

mestrado em ensino para fazer este jogo com o objetivo de manter a relação de 

amizade entre turmas durante 1º ano que sempre estão juntos na Faculdade, 

mas no 2º ano continuam com os estágios nas escolas. Este jogo foi realizado 

durante um dia inteiro e organizado por estudantes de mestrado em ensino. 

Foi uma experiência inesquecível, foi a primeira vez na minha vida que 

joguei futebol com colegas portugueses. A minha participação foi total neste 

evento, joguei desde o início da competição até ao final. Durante o jogo a minha 

posição como guarda-redes era uma defesa extraordinária na baliza, e o 
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resultado foi bastante satisfeito no fim do jogo. A nossa equipa foi uma equipa 

muito forte em termos técnicos e táticos, e o resultado mostrou isso. A equipa 

chegou à final, jogo em que fomos derrotados por 3 a 2, e com este resultado 

ficamos no segundo lugar deste evento. Este jogo foi uma honra específica para 

mim por ter jogado com colegas futebolistas talentosos, e foi uma nova 

experiência em contexto diferente.    
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5.3. Área III – Desenvolvimento Pessoal - Profissionalização do 

Professor 

5.3.1. Formação Professor  

Num esforço para melhorar a qualidade do ensino, são necessários 

especialistas nas suas áreas, de acordo com a sua capacidade, para que todos 

possam desempenhar um papel máximo, incluindo o professor como profissão 

que exige competências e competências próprias. Os professores têm uma 

profissão que exige habilidades especiais e profissionalismo docente. O 

significado de profissional é de uma profissão que não pode ser exercida por 

qualquer pessoa. Como refere (Altet, 2001, p. 25); 

Definimos o professor profissional como uma pessoa autônoma, 

dotada de competências específicas e especializadas que 

repousam sobre uma base de conhecimentos racionais, 

reconhecidos, oriundos da ciência, legitimados pela Universidade, 

ou de conhecimentos explicitados, oriundos da prática. Frisou 

ainda que a profissionalização é formada por um processo 

fundamentar os conhecimentos ofícios em ação e por práticas 

eficazes em uma determinada situação. O profissional sabe 

colocar as suas competências em ação em qualquer situação; é 

o” homem da situação”, capaz de “refletir em ação” e de adaptar-

se, dominando qualquer nova situação.  

Os professores têm um papel estratégico na melhoria da qualidade da 

educação. Ser profissional valoriza a sua capacidade de adaptação, sua eficácia, 

sua experiência, sua capacidade de resposta e de ajuste a cada demanda e ao 

contexto. Em outras palavras, os professores são uma componente chave nos 

esforços para melhorar a qualidade da educação e tornam-se um dos 

determinantes do sucesso educacional, como a formação de caráter da nação e 

o desenvolvimento do potencial dos alunos no âmbito do desenvolvimento 

educacional de um país. 

A presença de professores, desde este momento até o fim dos tempos, 

nunca pode ser substituída por nenhuma tecnologia sofisticada. Portanto, o 

desempenho das tarefas de professores é bastante complexo e único, e é 
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necessário ter professores que tenham a máxima capacidade para realizar os 

objetivos da educação nacional, esperando-se que os professores possam 

continuamente melhorar suas competências. A competência prioritariamente de 

formação contínua segundo Perrenoud (Perrenoud, 1998, p. 210):  

tudo isso, assim, explica a tônica colocada em dez grandes áreas 

de competências: 1) Organizar e animar situações de 

aprendizagem; 2) Gerir a progressão da aprendizagem; 3) 

Conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação; 4) 

Envolver os alunos em sua aprendizagem e seu trabalho; 5) 

Trabalhar em equipa; 6) Participar da gestão da escola; 7) 

Informar e envolver os pais;8) Servir-se das novas tecnologias; 9) 

Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 10) Gerir 

sua própria formação contínua. 

Para ser capaz de realizar bem esta tarefa, além de cumprir os requisitos 

de maturidade, física e mentalmente saudáveis, os professores também devem 

ter conhecimentos e habilidades para a docência, perceções educacionais 

(pedagógicas) e essas habilidades são adquiridas durante as aulas em 

instituições de formação de professores. O professor é o principal detentor da 

atratividade e eficácia de um processo de aprendizagem, portanto, um professor 

não só precisa ser capaz de animar o ambiente de sala de aula, mas também de 

fazer da aprendizagem um processo de melhoria da personalidade dos alunos. 

“Todos os professores são chamados a organizar e animar situações de 

aprendizagem. Se não tiverem nenhuma competência nessa área, pode-se 

perguntar por que escolheram essa profissão e como obtiveram o direito de 

ensinar” (Perrenoud, 1998, p. 212) 

Nóvoa (2000), citada por Paula Queirós (Queirós, 2014, p. 77), avança 

mesmo com cinco propostas de trabalho que devem inspirar os programas de 

formação de professores. São elas: 

i) assumir uma forte componente práxica, centrada na aprendizagem dos 

alunos e no estudo de casos concretos, tendo como referência o trabalho 

escolar; ii) passar para “dentro” da profissão, baseando-se na aquisição 

de uma cultura profissional e concedendo aos professores mais 

experientes um papel central na formação dos mais jovens; iii) dedicar 
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uma atenção especial as dimensões pessoais da profissão docente, 

trabalhando essa capacidade de relação e de comunicação que define o 

tato pedagógico; iv) valorizar o trabalho em equipa e o exercício coletivo 

da profissão, reforçando a importância dos projetos educativas de escola 

e caracterizar-se por um principio de responsabilidade social, 

favorecendo a comunicação publica e v) a participação profissional no 

espaço publico da educação (Nóvoa, 2009, pp. 2-9).    

Os esforços para melhorar a qualidade dos educadores e do pessoal da 

educação para resolver os problemas enfrentados no desempenho das suas 

funções terão um impacto positivo, nomeadamente, em primeiro lugar, resolver 

problemas na educação e aprendizagem através de uma investigação 

controlada será capaz de melhorar a qualidade do conteúdo, incluindo, o 

processo e resultados de aprendizagem; segundo, a capacidade de resolver 

problemas educacionais vai evoluir; e terceiro, desenvolver o profissionalismo de 

educadores e outros profissionais da educação. 

Os professores profissionais serão vistos por meio de suas 

responsabilidades como professores no desempenho de todos os seus serviços. 

Eles têm responsabilidade dos seus alunos, sociedade e do país, manifestada 

por meio da competência dos professores do meio social e possuem habilidades 

interativas eficazes. 

Os professores devem ter qualificações acadêmicas, certificação para ser 

professor, competência, ser física e mentalmente saudáveis, e ter capacidade 

para realizar os objetivos da educação nacional. A competência do professor é 

a habilidade de um professor de cumprir suas obrigações de maneira 

responsável e adequada. “O propulsor mais seguro do desenvolvimento das 

competências de um professor é o crescimento do sentido, da identidade, do 

domínio e do prazer profissionais que ele espera”  (Perrenoud, 1998, p. 239). No 

entanto, para melhorar a qualidade do ensino é essencial ser um professor 

inovador, produtivo e criativo, ser um professor que está sempre em busca e 

encontrando novidades e novidades em prol da qualidade do aprendizado em 

sala de aula. 
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5.3.2. Da Formação à Profissão Professor – Da Teoria a Pratica.  

O progresso do futuro da educação de um país é determinado pelos 

alunos candidatos a professor que são pessoas valiosas e que se espera que se 

tornem educadores, mentores e também modelos de comportamento para seus 

alunos. Portanto, os futuros educadores devem ter uma visão e missão pessoais 

como professores, partindo de sua conceção do caráter e traços de um professor 

profissional que tiveram desde a formação inicial na faculdade. De acordo com 

Queirós (Queirós, 2014, p. 68)“ o que deve a formação inicial de professor 

fornecer e o que vai a profissão exigir”. Por isso é necessário construir o 

conhecimento teórico acerca do ensinar e do aprender na sua prática e em 

contextos reais, determinantes para o início profissional na comunidade 

educativa. Atendendo a estas perspetivas podemos considerar que a formação 

inicial é um dos momentos mais importantes da carreira docente, pois é nesta 

altura que o futuro docente adquire as bases necessárias para fundamentar, gerir 

e refletir acerca das suas práticas pedagógicas, mobilizando todo um conjunto 

de conhecimentos científicos e pedagógicos.  

Os professores iniciantes no início de carreira certamente enfrentam 

muitas dificuldades e confusão, por isso nas instituições de formação é 

necessário fornecer uma formação especificamente durante a passagem da 

formação para a profissão. Para Tardif (2002), citado pelo (Queirós, 2014, p. 70), 

“a entrada na carreira é igualmente um período importante na história profissional 

do professor determinando inclusive o seu futuro e a sua relação como o 

trabalho”. Todos nós sentimos que no primeiro contato na realidade da escola é 

uma experiência vivenciadas pelos professores iniciantes como um choque com 

a realidade e que pode influenciar diretamente na sua decisão de continuar ou 

não na profissão. A chegada à realidade da escola é um período marcado por 

sentimentos contraditórios com o trabalho na prática docente. A aprendizagem 

na prática docência é um processo construído ao longo da vida, entretanto a 

construção da identidade profissional de um professor é um processo complexo.  

A entrada no mundo de trabalho implica para o professor iniciante a 

transição faculdade para a escola, é que o professor em início da carreira já foi 

aluno durante muitos anos, de facto que lhe proporcionou o contato com 
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diferentes tipos de atuação e múltiplos métodos de ensino por partes dos seus 

professores (Queirós, 2014, p. 71). Ainda para a mesma autora, ainda que o 

primeiro ano na carreira profissional esteja marcado por um choque com a 

realidade devido as várias dificuldades que os professores iniciantes encontram 

na escola tal como medo de falar, insegurança, desconforto, sentir-se sozinho 

pois ainda não estão integrados no núcleo de professores da escola onde está 

entre outros. Num estudo das fases do desenvolvimento profissional dos 

professores, segundo Huberman (2000), citada pela Queirós (2014, pp.72-73), 

refere que: 

“A entrada na profissão nem sempre é vivida de modo positivo pelos 

professores principiantes identificando dois estádios nesta fase da 

carreira docente: o da sobrevivência – que é representada pelo choque 

com o real, pelo confronto inicial com a complexidade da situação 

profissional, sendo caracterizado pelo catear constante e pealo 

preocupação consigo próprio; e o da descoberta – que o entusiasmo 

inicial, a experimentação e a exaltação pela responsabilidade e o 

sentimento de ser professor. Ainda como o autor, a experiência da 

entrada na profissão pode ser vivida pelos professores como fácil ou 

como difícil. Os que consideram fácil associam-na com a manutenção de 

relações positivas com os estudantes, com o domínio do ensino e 

manifestam entusiasmo. Os que vivem difícil, negativa, referem uma 

carga de trabalho excessiva, ansiedade, dificuldades com os alunos, 

vivência de um sentimento de isolamento, entre outros fatores”.    

Para diminuir o sentimento de insegurança que pode provocar a 

desistência da profissão e voltar a dar autoconfiança aos professores iniciantes, 

refere Queirós que “o professor iniciante deverá desenvolver as suas 

capacidades e aproveitar ao máximo para aprender, enquanto é cooperado e 

orientado por profissionais mais experientes” (Queirós, 2014, p. 74). A mesma 

autora acrescentou ainda que o professor principiante precisa de uma 

cooperação e de trabalho fundamentalmente com o PC e a união do grupo de 

estágio que se revela indispensável.   

“As escolas de formação oferecem a prática do ensino aos futuros 

professores de imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas 

componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e 
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praticas daquela comunidade específica” (Queirós, 2014, p. 78). Nas instituições 

de formação devem ser programadas o EP para os futuros professores, 

especialmente aquelas relacionadas a estratégia do ensino e aprendizagem, 

gestão de sala de aula e psicologia do desenvolvimento do aluno. Esta atividade 

de aprendizagem visa unicamente moldar as competências dos futuros 

professores para que, após a formação, tenham aptidões e sejam produtivos.  

Na cultura do EP o chamado de aprender a ensinar é um processo longo 

e difícil, por envolver múltiplas dimensões tais como o pensar, o fazer, o sentir, 

o partilhar e o decidir (Queirós, 2014, p. 78). A mesma autora frisou ainda que o 

EP é um momento de excelência de formação e reflexão. É uma etapa 

convergência, de confrontação entre saberes teóricos da formação inicial e os 

saberes práticos da experiência profissional e da realidade social do ensino 

(Rodrigues & Ferreira, 1997 cit. por Queirós, 2014.p.79). Neste sentido, o 

professor experiente precisa de promover um diálogo profissional e de encorajar 

e motivar os professores principiantes na construção teórica acerca do ensino 

aprendizagem e das suas práticas no contexto do ensino aprendizagem. 

Entretanto, os PC têm um papel muito importante na formação dos professores 

principiante (Batista & Queirós, 2013; Novoa, 2009; Carrega, 2012 cit. por 

Queirós, 2014.p.79). Ser professor é compreender os sentidos da instituição 

escolar, integrar-se numa profissão, e aprender com os colegas mais 

experientes.  

De acordo com Novoa (2009) citado pela Queirós, 2014.p.81) “a formação 

deve passar para “dentro” da profissão, isto é, deve basear-se na aquisição de 

uma cultura profissional, (…) os professores mais experientes um papel central 

na formação dos mais jovens”. Frisou ainda de construir uma formação de 

professores dentro da profissão, o estágio profissional constitui-se 

inequivocamente como um terreno privilegiado para início dessa construção.  

5.3.3. Professor Reflexivo 

A capacidade reflexiva é uma das competências que um professor deve 

ter. Ser reflexivo é muito importante porque, refletindo, os professores podem 

encontrar fatos sobre seus pontos fortes e fracos na implementação de um 

ensino e usá-los como uma competência para melhorar a qualidade da 



 
 

109 
 

aprendizagem. Como refere Alarcão (Alarcão, 1996, p. 175) ser-se reflexivo é ter 

a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido. É que a 

reflexão baseia-se na vontade, no pensamento, em atitudes de questionamento 

e curiosidade, na busca da verdade e da justiça. De acordo com Zeichner (1993) 

citada pela Alarcão (Alarcão, 1996, p. 176) o conceito de professor como prático 

reflexivo reconhece a riqueza da experiência que reside na prática dos bons 

profissionais. Assim, o professor essencialmente procura conhecimentos todos 

os dias e o questionamento da sua própria aprendizagem para encontrar uma 

resposta na melhoria a atividade de processo ensino aprendizagem e tornando-

se assim um profissional mais competente. Frisou ainda que quanto maior a 

capacidade de reflexão, maior a capacidade de autonomização.  

A atividade e a função do professor como objeto de reflexão, em que “a 

função do professor, o foco é colocado no aluno, na sua capacidade de pensar, 

de construir o seu saber a partir da reflexão sobre a sua prática, na sua 

capacidade de gerir a sua aprendizagem, de ser autónomo” (Alarcão, 1996, p. 

177). Assim, a reflexão visa encontrar fatos para um propósito específico, 

portanto, refletir envolve a análise e a tomada de decisão sobre o que aconteceu.  

O ser professor reflexivo se forma a partir do modo como o professor 

pensa reflexivo de forma que afeta a forma como ele ensina. O pensamento 

reflexivo significa mudar um assunto no pensamento e dar uma consideração 

séria e sustentável. Um professor reflexivo sempre pensa e examina criticamente 

sobre a implementação de seu ensino, neste caso o professor não se concentra 

apenas nos resultados de aprendizagem do aluno, mas também em todos os 

aspetos do processo de aprendizagem. Para que tal aconteça, surge a 

reflexividade, pois é fulcral que o docente tenha a capacidade de refletir sobre 

as suas práticas, tendo em conta as funções que desempenha, adequado e 

ajustando cada tomada de decisão no contexto do dia-a-dia. 

Na verdade, para se tornar um professor reflexivo, isso não acontece por 

acaso, a capacidade de agir reflexivamente deve ser formada, treinada e 

desenvolvida. Isso pode ser feito a partir da faculdade com os professores 

orientados para o desenvolvimento da qualidade do ensino. Neste sentido 

Formosinho (2000, P.104) citada pela (Jarimba, 2015, p. 33) defende que: 
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“a verdade é que o aluno universitário, quando confrontado com um curso 

com um peso maioritariamente teórico, sente a necessidade de colocar 

em prática a teoria que aprendeu. É neste sentido que a prática 

pedagógica aparece como uma componente intencional da formação de 

professores cuja finalidade explícita é iniciar os alunos no mundo da 

prática profissional docente. Frisou ainda que a prática pedagógica é a 

componente curricular que visa, em termos formais, a aprendizagem das 

competências básicas para o desempenho docente, aqui entendidas com 

a capacidade de mobilização dos saberes necessários para a resolução 

de problemas colocados pela prática docente no quotidiano das escolas”. 

É neste contexto que a prática pedagógica se torna um elemento chave, 

pois é na sala de aula que o estagiário, futuro docente, se confronta com todos 

esses cenários e aprende a gerir as situações com as quais se vai deparando 

(Jarimba, 2015, p. 35).    

O EP como um programa que pode ajudar os futuros professores a 

tornarem-se professores reflexivos é por meio de um programa de experiência 

no terreno, ou seja, prática de ensino nas escolas. O EP é uma atividade de 

aprendizagem holística relacionada ao desenvolvimento de competências do 

professor iniciantes. O EP é parte integrante do programa de preparação de 

professores que se concentra em praticar as habilidades que os EE’s 

aprenderam no contexto real. 

O foco da reflexão do professor não deve centrar-se apenas no decorrer 

na aula, mas sim em toda a atuação do professor. Alarcão defende (Alarcão, 

1996, p. 177) “o conceito de professor reflexivo não se esgota no imediato da 

sua ação docente”. O pensamento reflexivo oferece espaço para que os 

professores examinem criticamente todas as suposições sobre objetivos e 

métodos, problemas e soluções aceitáveis. 

5.3.4. Observação Das Aulas  

A análise da aula dada pelo EE na presença dos seus colegas, do PC e 

PO constitui uma das técnicas de formação aparentemente muito utilizadas na 

prática do ensino do futuro professor no contexto do EP. 
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A observação é uma atividade de um processo ou objeto com a intenção 

de sentir e então compreender o conhecimento de um fenômeno. De acordo com 

Reis (Reis, 2011, p. 11) “a observação desempenha um papel fundamental na 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, constituindo uma fonte de 

inspiração e motivação e um forte catalisador de mudança na escola”. Através 

da observação é possível tirar conclusões e proporcionar feedbacks e 

estabelecer uma discussão de qualidade sobre o desempenho que constituem 

uma componente extremamente importante, como foco da observação para 

apoiar o desenvolvimento profissional. Para Estrela (Estrela, 1986, pp. 60-61) o 

feedback sobre os aspetos específicos do comportamento do professor é mais 

eficaz quando dado pelos colegas ou supervisores do que quando o professor 

deixado sozinho perante o registo da sua aula. O autor acrescentou que o 

feedback pode facilitar ao professor a tomada consciência de si em situação 

própria, pode ser a base de uma pedagogia auto-corretiva ou de auto-

aperfeiçoamento ao mesmo tempo que permitem controlar a evolução sofrida 

pelo professor no período de formação.    

 “A observação é uma ferramenta fundamental no processo de descoberta 

e compreensão do mundo” (Silva & Aragão, 2012, p. 58 ). A aprendizagem pode 

ser compreendida como sendo o resultado de processos interativos entre os 

indivíduos e das observações que realizam sobre o meio, os elementos, os fatos 

e os acontecimentos. Pela atividade de observação no dia-a-dia torna-se 

simultaneamente mais consciente de si próprio em situação de aprendizagem. 

Estrela (Estrela, 1986, p. 62)  enfatizou que “ a observação poderá ajudar o 

professor a reconhecer e identificar fenómenos; apreender relações sequências 

e causais; ser sensível às reações dos alunos; pôr problemas e verificar 

soluções; recolher objetivamente a informação, organiza-la e interpreta-la; situar-

se criticamente face aos modelos existentes; e realizar a síntese entre teoria e 

pratica”. 

No meu EP compreendi que foi um método aprendizagem através da 

observação da aula que foram realizadas na escola. Durante um mês de estágio, 

observei sempre que me era possível observar as aulas dos meus colegas, 

assim como as aulas lecionadas pelos PCs do núcleo da ESE. O meu foco 

principal na observação de aula foi a metodologia de ensino aprendizagem, 
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gestão de aula e também o comportamento do aluno e do professor a cada 

conteúdo abordado durante a aula. Através desta observação segundo Schon 

(Schön, 1988, p. 83) é possível olhar retrospetivamente e refletir sobre a reflexão 

na ação. O autor frisou ainda que após da aula, o professor pode pensar no que 

aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na eventual adoção 

de outros sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma 

observação e uma descrição, que exige o uso de palavras.  

Para Silva e Roldão (2015) citado por (Nobre, 2016, p. 21), (…..) a 

necessidade de supervisão com recurso à observação de aulas permite o 

feedback através da análise partilhada das práticas letivas. Esse retorno, 

construtivo e formativo, com partilha de olhares dos pares, foi considerado 

importante para a melhoria do desempenho dos professores. 

O objetivo da observação na aula é promover a reflexão sobre a 

concretização e adequação das metodologias de ensino e aprendizagem 

utilizadas (Nobre, 2016, p. 32). O meu papel foi observar a aula, por isso registo 

tudo o que aconteceu durante o processo ensino aprendizagem para obter uma 

informação sobre pontos fracos e fortes com o objetivo de procurar uma solução 

para melhorar. O PC acompanha e sempre deu feedback sobre o que correu 

mal, refletimos sobre como modificar a nossa estratégia para melhorar e sugerias 

o que e deveria ou não fazer. Este papel observador foi para mim bastante 

enriquecedor em conhecimento, sendo um dos pontos essenciais para aumentar 

a minha competência pedagógica através de observação de pares.  
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6. CONCLUSÃO - REFLEXÃO FINAL 
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Este capítulo marca a chegada ao fim de um caminho. Um caminho 

percorrido com ambição, querer e vontade, que me fez crescer a nível pessoal, 

profissional e académico. Chegou ao fim mais uma etapa importante da minha 

vida. Por um lado, sinto-me feliz por ter terminado, mas já sinto saudades dos 

tempos que ainda não acabaram. No entanto, tenho plena consciência que a 

minha aprendizagem não fica por aqui, a aprendizagem continua para 

contextualizar o conhecimento através de uma formação em continuação.  

Durante a formação na FADEUP, essencialmente, cresci tanto a nível 

pessoal como profissional, estive a realizar o estágio durante um mês na escola 

em que participei em todas as aulas que foram lecionadas pelos colegas EE’s e 

PC, contudo, pudendo fazer a aprendizagem através das observações e 

reflexões das aulas.  

O meu principal objetivo, desde o início do EP era observar a aula como 

é que a aula EF eram realizadas no contexto escolar em Portugal. No meu ponto 

de vista, a aula EF na escola em Portugal já está muito desenvolvida 

comparando com os países subdesenvolvido. Portanto, a minha experiência 

vivida durante realização EP na escola ESE será como um armazenamento de 

conhecimento, e quando terminei o curso queria levar estas experiências que 

tive para implementar no meu país.  

Sinto-me particularmente satisfeito por ter construído e partilhado o meu 

sonho com excelentes PCs e os meus colegas de estágio. Queria agradecer aos 

professores tanto cooperante como orientadora, por toda a partilha de 

conhecimento, e igualmente ao grupo de EF da ESE, uma vez que foram neles 

que me apoiei sempre que foi necessário. Quanto à comunidade escolar, não há 

muito a acrescentar, nunca nos sentimos mal, pois havia sempre um sorriso 

quando entrava no portão da escola, sendo acarinhado por todos os 

intervenientes e pela forma como nos acolheram. 

O EP foi fantástico, tive um NE onde as atitudes de companheirismo, 

cooperação e partilha foram uma constante; e porque tive PC experientes e 

humilde que me “ajudou a esclarecer em todo momento na aula”, de forma 

incansável, na descoberta e aprendizagem da profissão. 
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Em suma, o RE permitiu-me uma maior reflexão acerca da minha 

observação da aula do EE’s e PC. Sendo a reflexão uma ferramenta 

indispensável, de modo refletir toda a ação dos professores durante processo 

ensino aprendizagem enquanto profissionais.  
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Anexo 01 

O Currículo Conteúdo Mínimo (CCM) ofertadas no curso Bacharelato em 

Educação Física e Desporto de 2010 a 2013 na EFD-FEAH. 

Nú Código Cadeiras/Disciplinas Crédito SMT 

A B C D E 

I. Cadeiras Básica Gerais 

1 UN-EM 01  Ética e Moral  2  I 

2 UN-EC 02  Educação Cívica  2  II 

3 UN-IF 03  Introdução da Filosofia  2  III 

4 UN-LT 04  Língua Tétum  2  I 

5 UN-LP1 05  Língua Portuguesa 1  2  I 

6 UN-LP2 06  Língua Portuguesa 2  2  II 

7 UN-LI1 07  Língua Inglesa I  2  I 

8 UN-LI2 08   Língua Inglesa 2  2  II 

II. Cadeiras Básicas Específicas 
 

9 PED 0301  Introdução à Pedagogia  2  I 

10 PED 0302  Psicologia da Educacional   2  II 

11 PED 0303  Administração e Supervisão Escolar  2  III 

12 PED 0304  Orientação e Aconselhamento  2  VI 

III. Cadeiras da Especialidade 

13 EFD 0911  Atletismo 1  2  I 

14 EFD 0912  Anatomia 1  2  I 

15 EFD 0913  Basquetebol 1  1  I 

16 EFD 0914  Fisiologia 1  2  I 

17 EFD 0915  Futebol 1  1  I 

18 EFD 0916  Ginástica 1  1  I 

19 EFD 0917  Natação 1  2  I 

20 EFD 0918  Voleibol 1  1  I 

21 EFD 0921  Anatomia 2  2  II 

22 EFD 0922   Ginástica 2  2  II 

23 EFD 0923   Jogos Lúdico-Desportivos (“Fun Games”)  2  II 

24 EFD 0924  Basquetebol 2  1  II 

25 EFD 0925  Ciências do treino  2  II 

26 EFD 0926  Estatística 1  2  II 

27 EFD 0927  Fisiologia 2  2  II 

28 EFD 0928  Treino da Condição Física 1  2  II 

29 EFD 0931 Administração e Sistemas de Jogos  1  III 

30 EFD 0932  Basquetebol 3  2  III 

31 EFD 0933  Estatística 2  2  III 

32 EFD 0934  Estratégia do Ensino e da Aprendizagem da 
E.F.D  

3  III 

33 EFD 0935  Fisiologia Desportiva 1  2  III 

34 EFD 0936  História do Desporto   1  III 

35 EFD 0937  Natação 2  1  III 

36 EFD 0938  Nutrição 1  1  III 
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37 EFD 0939  Primeiros Socorros 1  2  III 

38 EFD 09310  Treino da Condição Física 2  2  III 

39 EFD 09311  Voleibol 2  2  III 

40 EFD 0941  Avaliação em Educação Física  3  IV 

41 EFD 0942  Andebol 1  2  IV 

42 EFD 0943  Atletismo 2  2  IV 

43 EFD 0944  Dança Educativa   2  IV 

44 EFD 0945  Estudo do Currículo de Educação Física  2  IV 

45 EFD 0946  Futebol 2  2  IV 

46 EFD 0947  Ginástica 3 (Especialização)  2  IV 

47 EFD 0948  Metodologia da Investigação em Ed. Física  3  IV 

48 EFD 0949  Micro do Ensino  2  IV 

49 EFD 09410  Psicologia Desportiva  2  IV 

50 EFD 09411  Saúde e Higiene 1  2  IV 

51 EFD 0951  Andebol 2 (Especialização)  2  V 

52 EFD 0952  Basquetebol 4 (Especialização)  2  V 

53 EFD 0953  Biomecânica  2  V 

54 EFD 0954  Computação    2  V 

55 EFD 0955  Estágio Pedagógico   3  V 

56 EFD 0956  Gestão Desportiva 1  2  V 

57 EFD 0957  Necessidades Educativas Especiais  2  V 

58 EFD 0958  Nutrição 2  2  V 

59 EFD 0959  Saúde e Higiene 2  2  V 

60 EFD 09510  Produção Textual e Seminário 1  2  V 

61 EFD 0961 Atividade complementar  2  VI 

62 EFD 0962  Especialização optativa 1  2  VI 

63 EFD 0963  Gestão Desportiva 2  2  VI 

64 EFD 0964  Monografia  5  VI 

65 EFD 0965  Produção Textual e Seminário 2  2  VI 

66 EFD 0966  Sociologia Desportiva  2  VI 

67 EFD 0967  Especialização Optativa 2  2  VI 

  TOTALIDADE DE CRÉDITO  132   

  TOTALIDADE DE HORAS   2112   
Fonte: adaptado pelo currículo departamento EFD 
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ANEXO 02 

Implementação CCM nas distribuições disciplinas cada ano no 

DEFD-UNTL 

 

 

 

Fonte: currículo departamento Educação Física e Desporto (DEFD) 

1º Ano 

1º Semestre 2º Semestre 

Ética e Moral  
Língua Portuguesa I  
Língua Inglesa I  
Língua Tétum  
Introdução à Pedagogia Educação  
Atletismo 1  
Anatomia 1  
Basquetebol 1  
Fisiologia 1  
Futebol 1  
Ginástica 1  
Natação 1  
Voleibol 1  

Educação Cívica  
Língua Portuguesa 2  
Língua Inglesa 2  
Psicologia da Educação  
Anatomia 2  
Ginástica 2  
Fun Games   
Basquetebol 2  
Ciências do treino  
Estatística 1  
Fisiologia 2  
Treino da Condição Física 1  

2º Ano 

3º Semestre 4º Semestre 

Administração e Supervisão Escolar  
Administração e Sistemas de Jogos  
Basquetebol 3  
Estatística 2  
Estratégias do Ensino Aprendizagem 
da E.F.D  
Fisiologia Desportiva 1  
História do Desporto   
Introdução à Filosofia  
Natação 2  
Nutrição 1  
Primeiros Socorros 1  
Treino da Condição Física 2  
Voleibol 2  

Avaliação em Educação Física  
Andebol 1  
Atletismo 2  
Dança Educativa   
Estudo Curriculum de EDF.   
Futebol 2  
Ginástica 3 (Especialidade)  
Metodologia da Investigação em EFD  
Micro do Ensino  
Psicologia Desportiva  
Saúde e Higiene 1  

3º Ano 

5º Semestre 6º Semestre 

Andebol 2 (Especialidade)  
Basquetebol 4 (Especialidade)  
Biomecânica  
Computação   
Estágio Pedagógico   
Gestão Desportiva 1  
Necessidades Educativas. Especiais  
Nutrição 2  
Saúde e Higiene 2  
Produção Textual e Seminário 1  

Atividade complementar  
Especial. Optativa 1  
Gestão Desportiva 2  
Monografia  
Orientação e Aconselhamento  
Produção Textual e Seminário 2  
Sociologia Desportiva  
Especial. Optativa 2  



 
 

128 
 

ANEXO 03 

As Disciplinas oferecidas no curso Bacharelato em Educação 

Física e Desporto 

 
N.
º  

Unidades Curriculares  

Área  

Científica  

/ SIGLA  

 Total Horas   

Crédito  Aulas 
Teóric

as  

Aulas 
Práticas  

Estudo 
autónomo  

Total 
Horas 
por UC  

1.  Língua Portuguesa 1  UNI 001  2h30  1h00  2h00  5h30  4  

2.  Língua Tétum 1  UNI 003  2h30  1h00  2h00  5h30  4  

3.  Língua Inglesa 1  UNI 005  2h30  1h00  2h00  5h30  4  

4.  Matemática Básica  UNI 008  3h30  1h30  3h00  8h00  6  

5.  
Introdução à Educação Física e 
Desporto  

DEFD  

001  
2h30  1h00  2h00  5h30  4  

6.  Anatomia do Corpo Humano e 
Fisiologia do Desporto  

DEFD  

002  

5h00  1h45  4h45  10h45  8  

7.  Língua Portuguesa 2  UNI 002  2h00  1h00  3h45  6h45  5  

8.  Língua Tétum 2  UNI 004  2h00  1h00  3h45  6h45  5  

9.  Língua Inglesa 2  UNI 006  2h00  1h00  3h45  6h45  5  

10.  Educação Cívica, Ética e Moral   UNI 007  2h00  1h00  2h00  4h00  3  

11.  
Tecnologia da Informação e 
Comunicação  

DEFD  

016  
2h00  2h00  4h00  8h00  6  

12.  Teoria e Metodologia do Treino 
Desportivo  

DEFD  3h00  2h00  4h00  8h00  6  

13.  Gestão e Animação do Sistema 
de Jogos  

DEFD 004  3h00  0  2h30  5h30  4  

14.  Atletismo  DEFD 005  0  4h00  4h00  8h00  6  

15.  Ginástica   DEFD 006  0  3h00  3h45  6h45  5  

16.  Futebol   DEFD 007  0  4h00  4h00  8h00  6  

17.  Natação   DEFD 012  0  3h00  3h45  6h45  5  

18.  Psicologia da Educação - EFD  FEAH 001  3h00  0  2h30  5h30  4  

19.  Voleibol  DEFD 008  0  3h00  3h45  6h45  5  

20.  Andebol   DEFD 010  0  3h00  3h45  6h45  5  
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21.  Basquetebol   DEFD 009  0  4h00  4h00  8h00  6  

22.  Estatística   DEFD 014  0  3h00  2h30  5h30  4  

23.  Estudo Currículo - EFD  FEAH004  3h00  1h00  4h00  8h00  6  

24.  Pedagogia do Ensino - EFD  FEAH 002  3h00  1h00  2h00  5h30  4  

25.  Nutrição   DEFD 013  3h00  0  3h45  6h45  5  

26.  Sociologia da Educação - EFD  FEAH 003 3h00  0  2h30  5h30  4  

27.  Desporto de Raquete   DEFD 011  0  2h00  3h45  6h45  5  

28.  Gestão e Administração 
Escolar  

FEAH 005 3h00  0  2h30  5h30  4  

29.  Prática Pedagógica 1: 
Estratégia e Avaliação do 
Ensino em EFD  

FEAH  

006  
3h00  1h00  4h00  8h00  6  

30.  Metodologia da Investigação e 
Seminário  

DEFD 015 
3h00  1h00  4h00  8h00  6  

31.  Prática Pedagógica II: Estágio  FEAH 007  0  12h00  5h30  17h30  14  

32.  Monografia  DEFD 017  1h00  1h00  13h00  15h00  12  

33.  UC de Opção  Optativa  0  3h00  2h30  5h30  4  

   Fonte: currículo departamento Educação Física e Desporto (DEFD) 
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ANEXO 04 

Formação Específica (Specialization Courses) 

N.º  Unidades Curriculares  

Área  

Científica 
/  

SIGLA  

 Total Horas   

Crédito  Aulas 
Teóricas  

Aulas 
Práticas  

Estudo 
autónomo  

Total  

Horas 
por UC  

1  Introdução à Educação Física 
e Desporto  

DEFD 
001  

3h00  0  2h30  5h30  4  

2  Anatomia do Corpo Humano e 
Fisiologia do Desporto  

DEFD 
002  

5h00  1h00  4h45  10h45  8  

3  Teoria e Metodologia do 
Treino Desportivo  

DEFD 
003  

3h00  1h00  4h00  8h00  6  

4  Gestão e Animação do 
Sistema de Jogos  

DEFD 
004  

3h00  0  2h30  5h30  4  

5  Atletismo  DEFD 
005  

0  4h00  4h00  8h00  6  

6  Ginástica   DEFD 
006  

0  3h00  3h45  6h45  5  

7  Futebol   DEFD 
007  

0  4h00  4h00  8h00  6  

8  Voleibol  DEFD 
008  

0  3h00  3h45  6h45  5  

9  Basquetebol   DEFD 
009  

0  4h00  4h00  8h00  6  

10  Andebol   DEFD 
010  

0  3h00  3h45  6h45  5  

11  Desporto de Raquete   DEFD 
011  

0  3h00  3h45  6h45  5  

12  Natação   DEFD 
012  

0  3h00  3h45  6h45  5  

13  Nutrição   DEFD 
013  

3h00  0  3h45  6h45  5  

14  Estatística   DEFD 
014  

0  0  2h30  5h30  4  

15  Metodologia da Investigação 
e Seminário  

DEFD 
015  

0  0  4h00  8h00  6  

16  Tecnologia da Informação e 
Comunicação  

DEFD 
016  

1h00  3h00  4h00  8h00  6  

17  Monografia  DEFD 
017  

1h00  2h00  13h00  15h00  12  
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18  Opção 1: Tacrau  DEFD 
018  

0  3h00  2h30  5h30  4  

19  Opção 2: Rugby  DEFD 
019  

0  3h00  2h30  5h30  4  

20  Opção 3: Desportos 
Individuais e Coletivos  

DEFD 
020  

0  3h00  2h30  5h30  4  

   Total        110  

  

Total   ECTS  180  

   
Carga 

Horária  
4860  

 

Fonte: currículo departamento Educação Física e Desporto (DEFD) 
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ANEXO 05 

Currículo Bacharelato EFD: Plano estudos ECTS em cada Semestre 

 

Fonte: currículo departamento Educação Física e Desporto (DEFD) 

 

1º ano 

Unidade curricular 

Nú 1º Semestre Créditos Nú 2º Semestre Créditos 

1 Língua Portuguesa 1 4 1 Língua Portuguesa 2 5 

2 Língua Tétum 1 4 2 Língua Tétum 2 5 

3 Língua Inglesa 1 4 3 Língua Inglesa 2 5 

4 Matemática Básica 6 4 Educação Cívica, Ética 
e Moral 

3 

5 Introdução à 
Educação Física e 

Desporto 
4 

5 Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

6 

6 Anatomia do Corpo 
Humano e Fisiologia 

do Desporto 

8 6 Teoria e Metodologia 
do Treino Desportivo 

6 

Total 30 Total 30 

2º ano 

Unidade curricular 

Nú 3º Semestre Créditos Nú 4º Semestre Créditos 

1 Gestão e Animação 
do Sistema de Jogos 

4 1 Voleibol 5 

2 Atletismo 6 2 Andebol 5 

3 Ginástica 5 3 Basquetebol 6 

4 Futebol 6 4 Estatística 4 

5 Natação 5 5 Estudo Currículo - EFD 6 

6 Psicologia da 
Educação - EFD 

4 6 Pedagogia do Ensino - 
EFD 

4 

Total 30 Total 30 

3º ano 

Unidade curricular 

Nú 5º Semestre Créditos Nú 6º Semestre Créditos 

1 Nutrição 5 
1 Prática Pedagógica II: 

Estágio 
14 

2 
Sociologia da 

Educação - EFD 
4 

2 Monografia 
12 

3 Desporto de Raquete 5 3 UC de Opção 4 

4 
Gestão e 

Administração Escolar 
4 Total 30 

5 
Prática Pedagógica 1: 
Estratégia e Avaliação 

do Ensino em EFD 
6 

6 
Metodologia da 
Investigação e 

Seminário 
6 

Total 30 


