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RESUMO 

O Estágio Profissional incorpora em si grande parte de uma etapa final e 

fundamental da minha formação sendo que o intuito do presente relatório é 

explanar a minha evolução, crescimento e toda a experiência pedagógica 

enquanto professora de Educação Física, ao longo do ano letivo 2019/2020. O 

Estágio Profissional decorreu no Agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nº3 

(Escola Secundário de Rio Tinto e Escola Básica Frei Manuel de Santa Inês), 

no conselho de Gondomar, sendo que o núcleo de estágio foi constituído por 

três estudantes-estagiárias. Todo o processo foi acompanhado pelo Professor 

Cooperante da Escola e pela Professora Orientadora da Faculdade. O presente 

relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos principais. O primeiro trata-

se de uma introdução onde faço uma breve referência geral acerca da temática 

deste trabalho. No segundo capítulo, procuro transmitir quais as minhas 

expectativas iniciais enquanto estudante e futura professora tendo em conta os 

conhecimentos e vivências que fui adquirindo ao longo do meu percurso 

académico. Ocorre também uma contextualização pessoal e institucional onde 

procuro descortinar quem sou eu no agora e quem pretendo ser no depois. No 

terceiro capítulo, exploro a interação entre todos os intervenientes (escola, 

professor, alunos e sociedade), bem como a caracterização das turmas que 

lecionei). O quarto capítulo espelha todo o processo pelo qual passei durante 

todo este ano letivo peculiar e das opções relativas ao ensino que tomei ao 

longo do Estágio Profissional. É também apresentado um projeto de estudo no 

âmbito do desenvolvimento das competências sociais da turma. Nesse mesmo 

capítulo está exposta aquela que foi a minha participação na escola e relações 

com a comunidade culminando por fim numa reflexão profunda acerca do meu 

desenvolvimento profissional. Por fim, o quinto capítulo trata-se da conclusão 

onde faço uma reflexão acerca da importância que o Estágio Profissional teve 

no meu crescimento integral tanto profissional como pessoal na busca de me 

tornar uma professora de educação física de excelência.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, REFLEXÃO, 

PROFESSORA, EDUCAÇÃO FÍSICA, DOMÍNIO SOCIOAFETIVO.  
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ABSTRACT 

The professional internship incorporates in itself a large part of a final and 

fundamental stage of my training and the purpose of this report is to explain my 

evolution, growth and all the pedagogical experience as a physical education 

teacher, throughout the academic year 2019/2020 . The professional internship 

took place at Agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nº3 (Escola Secundário de 

Rio Tinto e Escola Básica Frei Manuel de Santa Inês) in the council of 

Gondomar, with the internship group consisting of three student-interns. The 

entire process was accompanied by the school's cooperating professor and the 

faculty's advisor. This report is structured in five main chapters. The first is an 

introduction where I make a brief general reference about the theme of this 

work. In the second chapter, I convey what my initial expectations were as a 

student and future teacher, taking into account the knowledge and experiences 

that i acquired over the course of my academic career. There is also a personal 

and institutional contextualization where i try to discover who I am in the now 

and who I intend to be in the after. In the third chapter, I explore the interaction 

between all stakeholders (school, teacher, students and society), as well as the 

characterization of the classes I taught). The fourth chapter reflects the whole 

process that I went through during this peculiar academic year and the options 

related to teaching that I took during the professional internship. A study project 

is also presented aiming to develop social the skills of the class. In that same 

chapter, my participation in school and relations with the community is exposed, 

culminating in a deep reflection about my professional development. Finally, the 

fifth chapter is the conclusion where I make a reflection about the importance 

that the professional internship had in my integral professional and personal 

growth in the search to become an excellent physical education teacher. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, REFLECTION, TEACHER, 

PHYSICAL EDUCATION, SOCIOAFFECTIVE DOMAIN 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Era uma vez”… E assim começou o conto, esperemos que encantado, 

onde a personagem principal é uma jovem estudante com a aspiração de ser 

professora de educação física. A Beatriz é uma jovem de vinte e dois anos que 

sempre sonhou seguir uma carreira no mundo do desporto e assim o fez. Essa 

jovem, que vive um dia de cada vez e acredita que pode sempre ser mais e 

melhor a cada dia que passa, sou eu. Foi então que, após quatro anos que 

passaram a uma velocidade tal que se espraiaram em meros segundos, me 

deparei com o segundo ano do mestrado de ensino, o tão esperado e receado 

ano de estágio profissional onde finalmente poderia pôr em prática todas as 

aprendizagens que tive ao longo de todos estes anos de estudo.  

Num abrir e fechar de olhos lá estava eu, frágil, insegura mas confiante 

ao mesmo tempo (uma dicotomia em tudo equilibrada), feliz e entusiasmada, 

numa escola pronta para iniciar essa nova demanda. Nessa altura ainda 

parecia tão insólito encarar essa realidade…E foi assim que começou a minha 

aventura, o meu primeiro impacto com a realidade. Foi uma sensação 

indescritível! Transbordava de ânsia e de entusiasmo. Senti-me onde queria 

estar, onde o meu trabalho me tinha levado, onde pertencia. O nervosismo 

inicial foi-se dissipando à medida que avançava no tempo. O pavilhão, o 

contexto desportivo, o material... Tudo me envolveu com tamanha ferocidade 

que me senti no aconchego de casa. Ainda em estado embrionário no que diz 

respeito a ser professora, procurei sempre ir ao encontro das referências que 

trazia na minha bagagem estudantil.   

Cada vez mais é sabido que o professor deve ser uma agente facilitador 

da aprendizagem e deve permitir que os alunos construam também parte do 

seu próprio conhecimento sendo que “a escola deve ser integradora sob três 

pontos de vista: o funcional, o sistémico e o do processo de aprendizagem” 

(Patrício, 1993, p. 78) e deve “propiciar uma aprendizagem integradora 

substancialmente, com base num programa educativo uno e coerente, em que 

as componentes curricular e de complemento curricular se conjuguem e 

interajam harmoniosamente, permitindo e promovendo a educação integral e a 

realização pessoal dos educandos” (Patrício, 1993, pp. 78-79).O mesmo autor 

defende que a Escola deve ser participativa, onde o professor deixa de ser um 
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agente de ensino passivo e passa a ser um elemento ativo da comunidade 

escolar, “sabendo conjugar a sua liberdade de ensinar com a liberdade de 

aprender dos seus educandos, o direito tutelar educativo da família e as 

grandes linhas culturais de força da comunidade envolvente” (p. 79). Nesta 

medida, Ferreira (2003, p. 4) refere que “ser professor significa tomar decisões 

pessoais e individuais constantes, porém sempre reguladas por normas 

coletivas, as quais são elaboradas por outros profissionais ou regulamentos 

institucionais”. Significa também, ser “capaz de utilizar o seu conhecimento e a 

sua experiência para desenvolver-se em contextos pedagógicos práticos 

preexistentes” (Ferreira, 2003, p. 4). 

Para isso, a sua formação deve conseguir dotá-lo de aptidões e prepará-

lo para a profissão docente. Na sua formação inicial, a experiência mais 

marcante e fundamental é o estágio profissional. Este “permite uma primeira 

aproximação à prática profissional e promove a aquisição de um saber, de um 

saber fazer e de um saber julgar as consequências das ações didáticas e 

pedagógicas desenvolvidas no quotidiano profissional” (Freire, s/d, p. 2). 

A mesma autora refere que “o estagiário é considerado um aprendiz que 

aprende através da imersão da prática, no desempenho do ofício, observando 

o mestre a realizar as aulas e aceitando as sugestões dele quando é 

observado na situação de ensinar.” Assim, “os estagiários adquirem um 

conhecimento profissional de natureza prático à medida que vão realizando as 

diferentes atividades docentes” (p. 9). 

Este documento foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional, 

unidade curricular do 2º ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

Todo o Estágio Profissional é organizado por quatro áreas: área 1, 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; a área 2, “Participação 

na Escola e Relações com a Comunidade”; e a área 3, “Desenvolvimento 

Profissional”. A primeira “engloba a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino”, a segunda abrange “todas as atividades não letivas 

realizadas, tendo em vista a integração na comunidade escolar” e a terceira 

expõe as “vivências importantes na construção da competência profissional”.   
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Esta unidade curricular, o Estágio Profissional, assenta também, no 

modelo do professor reflexivo, na prática reflexiva. “O pensamento reflexivo 

contribui, decisivamente, para a promoção do progresso” e este “filiado no 

pensamento reflexivo, abre a oportunidade de antecipar o conhecimento da 

ocorrência dos fenómenos e ampliar a extensão do prognóstico das suas 

consequências. Poderão, então ser tomadas as providências necessárias e 

mais adequadas a evitar ou minimizar os inconvenientes ou prolongar a 

duração das vantagens (Lalanda & Abrantes, 1996, p. 54). 

O Estágio Profissional ocorreu na Escola Secundária de Rio Tinto e na 

Escola básica Frei Manuel de Santa Inês, concelho de Gondomar. Durante 

todo o ano letivo fui estudante-estagiária de duas turmas. Estive responsável 

por todo o processo de ensino-aprendizagem de um 12º ano, lecionando todas 

as aulas, enquanto no 5º ano partilhei a intervenção pedagógica com as 

minhas colegas de estágio.   

Neste documento podem encontrar-se diferentes capítulos, desde a 

Introdução até à Conclusão e Perspetivas Futuras, passando pelo 

Enquadramento Pessoal, Enquadramento Institucional e a Realização da 

Prática Profissional. No que concerne ao Enquadramento Pessoal, poderá 

compreender-se um pouco do meu trajeto de vida e das minhas expectativas, 

bem como o meu entendimento relativamente ao Estágio Profissional. 

Seguidamente, no Enquadramento Institucional será apresentado o contexto no 

qual me encontrei ao longo do ano letivo, dando particular destaque à turma 

residente, que teve um papel fundamental no meu percurso. Na Realização da 

Prática Profissional encontram-se todos os aspetos relativos ao 

desenvolvimento da minha atividade enquanto professora, passando pelos 

processos e intervenções que foram realizadas. Também neste capítulo está 

apresentado o projeto de estudo realizado com o intuito de desenvolver as 

competências sociais da turma. 

Em suma, o propósito deste relatório passa por descrever todas as 

vivências pelas quais passei no estágio naquele que é o seu grande palco de 

atuação, a escola. Foi neste contexto de aprendizagem que se deu a grande 

transformação do conhecimento e onde todo este conto, esperemos que 

encantado, se tornou real.  
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2. A MINHA HISTÓRIA 

 

Como em todas as histórias, antes de chegarmos ao presente, importa 

saber o caminho percorrido pela personagem principal e como todo o seu 

passado a levou ao exato momento em que se encontra. Assim sendo, neste 

capítulo residirá talvez a mais perplexa e íntima reflexão acerca de quem sou 

eu e para onde pretendo ir dando especial ênfase aos pilares que sempre me 

suportaram e apoiaram em todos os momentos, a minha família, e todos 

aqueles que contribuíram de forma ativa para a minha formação e 

desenvolvimento integral.  

Nas próximas secções, irei discorrer acerca de todo o trajeto que 

percorri até aqui e sobre o impacto que a minha ligação ao desporto teve nas 

minhas escolhas e naquela que é a minha realidade atual. Faço também uma 

breve contextualização sobre o meu percurso e formação na FADEUP e quais 

as minhas expectativas iniciais para o estágio profissional.  

 

 

2.1 Convergência de ensinamentos: quem sou eu 

 

O meu nome é Beatriz Manuela Oliveira Baptista, tenho 22 anos e, 

atualmente sou Licenciada em Ciências do Desporto, pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), sendo que me encontro a 

escassos passos de me tornar Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. O meu objetivo é, nesta fase de constante 

aprendizagem e aquisição de conhecimentos, ingressar no Programa Doutoral 

em Ciências do Desporto tendo-me candidatado e ingressado no mesmo. Mas 

mergulhemos mais profundamente até aos primórdios do meu ser onde tudo 

começou a ganhar forma. Antes de mais, desde sempre tive três grandes 

alicerces essenciais na minha vida sendo eles a minha irmã, a minha mãe e o 

meu pai. Desde tenra idade nutro uma grande admiração por cada um deles, 

cada um com a sua peculiaridade tendo-me, ao longo dos anos, transmitido 

ensinamentos e valores que permitiram a construção do meu Eu e 

convergência naquilo que sou hoje. A minha irmã, sendo mais velha, sempre 

me acompanhou desde o primeiro dia da minha vida. Motivada e empenhada 
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na busca de novos conhecimentos (não fosse ela médica de corpo e alma), de 

uma inteligência e persistência sem igual e levando-me sempre com ela para 

aqueles que viriam a tornar-se os meus caminhos, permitiu-me conhecer o 

mundo com os olhos dela também, levando-me a querer sempre sempre mais 

e melhor e a lutar pelos meus objetivos sem medo do que viria depois. Por sua 

vez, a minha mãe, uma força da natureza. Toda ela sinónimo de força, de raça, 

de assertividade, apoiou-me deste sempre incondicionalmente. Professora de 

Educação Física de profissão, sempre foi a minha aspiração e exemplo a 

seguir…e cá estou eu, prestes a tornar-me colega de profissão da minha mãe, 

o orgulho sentido é desmedido. Por fim, o pai, dono de uma astúcia, 

criatividade e teimosia tamanha (que para meu lamento se prolongou até ao 

meu ser), difundiu também em mim essas características que sempre me 

acompanharam e ajudaram durante todo este ano letivo. Toda esta 

convergência de ensinamentos me levou a considerar que sou um misto das 

minhas influências, pois como afirmam Cardoso et al. (2016), a identidade é um 

fenómeno complexo que incorpora uma dimensão individual, mas também um 

parte coletiva que remete o conceito de identidade para um nível de análise 

grupal ou coletivo.  

Como refere o magnífico heterónimo Ricardo Reis, “Para ser grande, sê 

inteiro: nada/; Teu exagera ou exclui./; Sê todo em cada coisa. Põe quanto és/; 

No mínimo que fazes/; Assim em cada lago a lua toda/; Brilha, porque alta 

vive.” (Reis, 2009, p. 43). E assim me guio sem travão pela vida, sempre com 

esta vontade imensa de colocar tudo aquilo que sou no mínimo que faça, gosto 

de viver na dicotomia entre a tranquilidade e a agitação saudável, a aventura e 

a incerteza do amanhã. Contudo, procuro as certezas necessárias para ter a 

confiança e bases necessárias para perseguir sonhos e objetivos traçados.  

Para falar de mim é imprescindível que fale de todo o meu percurso desportivo 

que me marcou enormemente e que foi parte crucial da minha formação e 

desenvolvimento integral. Enquanto atleta e amante incontestável de todas as 

formas e feitios de desporto, sempre vi este curso como “O Tal”. Nada me 

demoveu desse meu caminho que parecia já ter sido traçado mesmo antes de 

eu mesma o ter percebido. Estando inserida numa família de amantes 

incontestáveis do desporto, como seria expectável, fui exposta a este 

fascinante mundo desde tenra idade. Ingressei na Ginástica Artística no Sport 
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Clube do Porto onde aprendi o ABC dos movimentos e, posteriormente, as 

mais complexas melodias motoras, o que me deixou totalmente rendida a essa 

modalidade. Esse treino proveu-me de bases sólidas tanto ao nível motor como 

ao nível comportamental tendo-me permitido singrar não só no remo mas 

também na minha mais recente paixão, o Salto com Vara e, mais importante, 

como Ser Humano com valores e ética que são transmitidos na prática 

desportiva e no treino. Esta jornada pelo mais recente fascínio, iniciou-se 

graças ao Professor Doutor Filipe Conceição que, com a sua simpatia e 

profissionalismo, me deu a conhecer o mundo do Atletismo. Foi então que fui 

crescendo enquanto atleta, aluna e pessoa. Após anos de maturação e 

aprofundamento nesta área de conhecimento, percebi que ainda existem 

diversas matérias pelas quais tenho um gosto especial. A minha insaciedade 

pela aquisição de novos e mais aprofundados conhecimentos, sempre me 

levou a explorar novas matérias e a querer ser perfecionista em toda e 

qualquer actividade que desempenhe. Sendo eu uma constante inconformada, 

percebi que não faria sentido passar por este curso sem atingir o pináculo do 

conhecimento e sem passar pelas experiências que este me poderia oferecer.  

Todo este percurso aliado ao meu gosto pelo conhecimento aprofundado 

acerca das matérias em que estou envolvida, levou-me a procurar dar sempre 

o melhor de mim enquanto professora estagiária aliando os conhecimentos do 

treino com a pedagogia e modelos de ensino trabalhando simbioticamente com 

os mesmos na busca da criação de uma professora mais dotada e com novos 

e amplos horizontes.  

O meu percurso académico nesta mui nobre faculdade, FADEUP, veio 

em tudo prover-me de ferramentas essenciais para que pudesse neste tão 

importante ano de EP, realizar um trabalho de excelência e refletir 

aprofundadamente acerca dos problemas surgidos de modo a soluciona-los 

rapidamente sendo que, todos os sublimes profissionais com quem tive o 

privilégio de aprender, tiveram um papel fundamental para que fosse possível 

convergir na profissional que sou hoje e que pretendo ser no futuro.  

Após breve passagem pelo percurso de vida e influências da 

personagem principal desta história, chegamos a um passado recente, o início 

desta aventura que foi o EP. Um motim de sentimentos invadiu todo o meu Ser, 

voltar ao ambiente escolar, a uma escola onde outrora fora aluna, mas agora 
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tudo mudara…Agora estava do outro lado. Percebi rapidamente que agora 

tinha o poder de mudar algo, de fazer melhor, de agir tendo em conta os 

ensinamentos que me haviam sido transmitidos mas também tendo em conta 

as próprias vivências e experiências enquanto estudante, os dois lados da 

moeda eram visíveis. Senti uma enorme satisfação em poder mostrar e quase 

que contaminar os alunos com a minha paixão pelo desporto e exercício físico 

de tal modo que eles mesmos saíssem da escola com uma perceção e gosto 

diferentes acerca do mesmo.  

 

 

2.2 Atleta de corpo e alma: a paixão  

 

“In the end, it is the extra effort that separates the first from the second 

place. It takes desire, determination, discipline and sacrifice. If we put 

everything together, even if we don't win, it's impossible to lose”, Jesse Owens. 

Após dezasseis anos enquanto atleta federada de diversas modalidades 

individuais, grande parte da pessoa que sou hoje foi construída no treino. A 

perseverança, o desejo e luta para alcançar objetivos traçados, a determinação 

afincada, a disciplina e rigor e o enorme sacrifício são conceitos que sempre 

estiveram presentes no meu crescimento e que sempre deram sentido a tudo 

na minha vida fosse no desporto, na vida académica ou social. São em tudo 

valores/atitudes transversais a todas as valências da vida humana, mostrando 

assim a enorme importância e influência que o desporto e as vivências 

enquanto atleta têm na formação integral de um indivíduo. Alguém capaz de 

reconhecer uma aparente derrota no resultado como uma vitória no seu 

entender pessoal, tendo em conta o seu objectivo, é alguém que será 

futuramente capaz de retirar de cada situação o melhor, é alguém que se 

sentirá realizado quando sabe que colocou tudo de si na busca do seu 

objectivo, é alguém para quem a derrota se torna impossível, quase como que 

uma transcendência da definição de vitória e derrota dissolvidas numa só 

noção.  
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Voltemos ao início de tudo, sempre estive rodeada de amantes e 

praticantes de desporto desde que me lembro de existir tendo sido, 

consequentemente, estimulada a brincar e a explorar o mundo, a trepar 

árvores, a correr, a saltitar, a cair e a levantar-me. A vida de atleta 

propriamente dita começou uns anos mais tarde quando, aos seis anos, 

ingressei na ginástica artística no Sport Clube do Porto. Todo um novo mundo 

estava prestes a imergir. Dizem que a primeira paixão adquire sempre um 

papel importante na vida de alguém… posso confirmar. Amante incondicional 

da ginástica artística, praticante da mesma durante seis gratificantes anos, 

cresci enquanto atleta mas também ganhei inúmeras noções que levei comigo 

para a vida como o respeito, entreajuda, superação, modos de interacção e de 

comunicação, entre outros. A disciplina, rigor e busca da perfeição tão 

característicos desta modalidade, acabaram por se tornar parte ativa da minha 

personalidade e foram também transferidos para a minha ação enquanto 

professora. Foi também ao longo desses anos que comecei a potenciar ainda 

mais características já intrínsecas a mim como a persistência, perseverança e 

entrega de corpo e alma. “Champions play until they win!” afirmou Billie Jean 

King, lema que me tem guiado até hoje e que surgiu após a minha primeira 

competição de ginástica. Lembro-me como se fosse hoje daquela sensação de 

impotência, desânimo, desalento, quando na minha primeira competição não 

ganhei nenhuma medalha. Na cabeça pensante e em constante construção de 

uma criança de seis anos competitiva, essa vivência é marcante. Foi então que 

tudo começou! Foi nesse dia que após instrospeção profunda tomei uma 

decisão. Não iria parar até ganhar, não uma, mas várias medalhas. E assim foi. 

Até hoje, esse pensamento mantém-se intacto. Toda a minha vida se alinhou 

numa só direção. Pierce et al. (2016) afirmam que o desporto tem solicitações 

subjacentes como a competição e interação social que potenciam a 

aprendizagem de competências para a vida. Também Martinek e Hellison 

(2016) demonstram que as atividades desportivas têm, ao longo dos anos, 

contribuído enormemente para o desenvolvimento de jovens, uma vez que lhes 

são transmitidas habilidades para a vida, tais como o esforço, cooperação, 

capacidade de liderança e o de encontrar uma direção para a vida. Todas estas 

vivências constituíram um aprendizado de competências que se prolongaram 

para a vida.   
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Seis anos depois, acabei por investir naquele que é considerado o 

desporto da família, o remo! Ingressei no CDUP remo onde pratiquei esta 

modalidade, mais uma vez individual, sendo que competia em skiff. Foram 

mais seis anos de prática de um desporto federado de competição onde fui 

dando corpo ao legado familiar tendo-me tornado campeã nacional, título este 

que me proporcionou uma das maiores alegrias da minha vida enquanto atleta 

nessa fase de crescimento. Tudo isto permitiu-me perceber que com trabalho 

árduo, com empenho e dedicação, com desejo e vontade, tudo era possível na 

vida, que era possível atingirmos os objetivos traçados, que tudo dependia de 

nós e do quanto o queríamos verdadeiramente.  

Mais tarde, já na faculdade, acabei por encontrar outra grande paixão, o 

salto com vara. É uma disciplina do Atletismo que acaba por ser uma parte 

atletismo, a parte da corrida e chamada, e outra parte ginástica, a fase aérea e 

de transposição da fasquia. Uma mistura fascinante e aliciante para quem 

experimenta mas aparentemente assustadora para expectadores externos 

(Figura 1). 

 

                         

                           Figura 1 - Salto com Vara 

 

 Sendo antiga ginasta e tendo já adquiridas algumas competências que 

poderiam ser vantajosas para esta disciplina, decidiram encaminhar-me para a 

mesma e foi assim que começou o sonho que ainda perdura. Iniciei a carreira 

de saltadora com vara na Escola do Movimento, um clube familiar, acolhedor e 

que me deu bases sólidas não só ao nível físico mas também mental e social 

para poder voar, quase que literalmente. Foi então que ingressei no Sport 

Lisboa e Benfica onde me tornei campeã nacional, de salto com vara, pela 

primeira vez (Figura 2).  
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           Figura 2 - Campeã Nacional de Salto com vara 

 Mais tarde fui transferida para o Sporting Clube de Portugal, clube que 

me acolhe até hoje. A insaciedade e busca de superação estão cada vez mais 

íntimos para comigo sendo que atualmente procuro tornar-me melhor atleta ao 

nível internacional, sendo um sonho de criança representar Portugal ao mais 

alto nível.  

Sempre acreditei que alguém que já tenha experienciado aquilo que 

pretende transmitir, que tenha sentido na própria pele, tem uma maior 

capacidade de cativar e transmitir as suas sensações e sentimentos acerca 

desse tema. Assim sendo, porque não aliar o gosto pelo ato de ensinar e pelo 

desporto enquanto atleta e transmitir o enorme potencial do mesmo?  

 

 

2.3 Poesia Humana: O Teatro  

O Homem, um animal racional que procura explicar e dar sentido a tudo 

aquilo que acontece no mundo, que procura dominar a própria natureza, 

expressar de alguma forma aquilo que sente e fazer com que todos o sintam 

também. Um animal inteiramente social, que depende disso para a sua 

sobrevivência. Desde os primórdios que o teatro e expressão dramática 

adquirem uma função estabilizadora da sociedade. O Ser Humano tem a 

necessidade constante de se expressar, de conhecer diferentes realidades, 

sendo o teatro um modo subtil de, por momentos, viver uma outra realidade. 

Desde cedo me tornei espectadora frequente em salas de teatro, de musicais, 

de espectáculos de dança, canto ou declamação de poesia. Não me apercebi 

desde logo que, na realidade, me sentiria totalmente em casa no momento em 

que pisasse pela primeira vez um palco.  
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Essa aventura teve início quando ingressei no Clube de Teatro escolar 

do Colégio Paulo VI denominado “Didascálias”. Uma nova Beatriz surgiu. 

Outrora uma jovem com dificuldades de comunicação, aparentemente 

introvertida, envergonhada, conservadora, conheceu um novo mundo, a 

mudança foi acentuada! Com esta nova experiência adquiri inúmeras 

habilidades que não só me permitiram tornar-me melhor cidadã e pessoa, mas 

também potenciar ao máximo a minha ação enquanto professora e nas 

relações sociais. O teatro ajudou-me a libertar-me de complexos ou timidezes, 

a ser eu mesma sem receios. Foi também o principal modo de treino da 

comunicação verbal e corporal sendo muito trabalhada a capacidade de falar 

em público e pontos como a expressão e consciência corporais, a organização 

de pensamentos e a empatia, que são imprescindíveis nas relações humanas. 

São também trabalhados aspetos como a concentração, a memorização e o 

autoconhecimento. Posteriormente tudo isso irá ajudar na construção da 

responsabilidade e da consciência, formando indivíduos muito mais 

capacitados e inteligentes. É também essencial o trabalho em equipa e a 

passagem pela experiência e desenvolvimento da liderança. Para além disso, 

também a criatividade e pensamento “out of the box” são imensamente 

trabalhados em momentos de improviso, de criação de cenários e de debate. 

Para além de auxiliar no desenvolvimento de um pensamento próprio e fora do 

senso comum, o teatro ajuda na resolução rápida de problemas e no 

fortalecimento do raciocínio lógico sendo que se entra em contato íntimo com 

as emoções humanas, observando situações por óticas completamente novas 

e aprendendo a lidar com experiências que jamais viveria no mundo real.  

Todos estes ganhos que me foram incutidos no teatro, permitiram-me 

alargar horizontes, criar novas perspetivas e desenvolver uma capacidade, 

antes quase inexistente em mim, de interpretar melhor o outro e saber 

comunicar e expressar-me de forma confiante e clara. Apesar de nessa altura 

ainda não perspetivar vir a tornar-me professora de EF, já estava a desenvolver 

inúmeras skills essenciais para um professor que todos os dias lida com 

inúmeros indivíduos e que tem de ser capaz de comunicar e passar 

mensagens nítidas e eficazes aos seus alunos. Segundo Reverbel (1979), 

teatro é a arte de manipular os problemas humanos, apresentando-os e 

equacionando-os.    
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Esta minha envolvência e paixão pelo mundo do espetáculo foi a origem 

de uma ideia em tudo diferente do usual. E porque não recorrer ao teatro e às 

suas formas básicas de transmissão de habilidades para desenvolver certas 

competências inerentes nas aulas de EF?  

 

2.4 Formação de Excelência: FADEUP 

 

É então que, em 2015, uma nova e desafiante etapa se inicia, o tão 

esperado ingresso naquela que é considerada a melhor faculdade de desporto 

do país, a FADEUP. No 1º ciclo de estudos, abundavam as aulas práticas que 

sempre me cativaram de forma exponencial sendo que a atividade, o ato de 

fazer, de experienciar e sentir sempre me entusiasmaram. Contudo, também 

existiram as aulas teóricas que foram promotoras de uma enorme dedicação e 

fonte de novos conhecimentos. Em cada ano que passou, senti-me cada vez 

mais capaz e dotada de uma maior panóplia de conhecimento profundo e 

específico sobre diversas modalidades e conceitos. Quando ingressei no 

Mestrado de Ensino, todo um novo campo de visão foi desvendado. Fazendo 

uma analogia propícia, senti que, pela primeira vez, tinha acesso privilegiado 

aos bastidores onde na realidade as personagens se preparavam para o 

espetáculo que é mostrado ao público. A aparente facilidade em lecionar, da 

perspetivada enquanto aluna, estilhaçou-se ferozmente quando me foi 

mostrado o lado do professor, o que me desafiou e cativou imensamente.  

O grande alicerce FADEUP, foi ainda proporcionador de um primeiro ano 

de mestrado repleto de vivências práticas não só na faculdade mas também 

em contexto real, nas escolas. Na várias didáticas específicas do desporto, 

pude experienciar diversos contextos e realidades tendo adquirido inúmeras 

competências para o EP, tais como a adaptação das situações de 

aprendizagem tendo em conta o espaço e as individualidades dos alunos, o 

aprofundamento de conhecimentos, a capacidade de guiar e transmitir 

informação a uma turma, entre outras. Foi uma etapa exigente e trabalhosa 

para a qual foi necessária dedicação total e onde foi necessário fomentar o 

espírito de grupo e entreajuda na elaboração dos trabalhos, planeamentos e 

reflexões. Nas didáticas específicas, existiram abordagens distintas no que 

concerne aos estilos e modelos de ensino operacionalizado o que me permitiu 
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assimilar diferentes perspetivas de ensino. Em algumas didáticas como a 

ginástica e a natação, foi adotado predominantemente o Modelo de Instrução 

Direta (MID), um estilo mais centrado no professor que me permitiu 

desenvolver um sentido de liderança e de comando que me foi muito útil no EP. 

Passar por essa experiência em contexto real permitiu-me ganhar uma noção 

concreta e precisa da realidade na escola. Contudo, também experienciei 

modelos mais centrados nos alunos, como o Modelo de Educação Desportiva 

(MED), por exemplo, na didática de atletismo. Este modelo afasta-se 

nitidamente do MID e privilegia a adoção de estratégias onde os próprios 

alunos participam de forma ativa na construção do seu próprio conhecimento. 

Outras valências pedagógicas podem emergir, pois o MED salienta o lado 

afetivo e social dos alunos em contexto competitivo, priorizando a inclusão de 

todos (Mesquita e Graça, 2009, pp 39-68). Passar por essa experiência no 

papel de aluna mas também de professora, permitiu-me verificar na prática as 

potencialidades desse modelo como a estimulação do lado afetivo e social dos 

alunos, fomentação da união, trabalho de equipa e entreajuda, a inclusão de 

todos e estimulação de espírito crítico e capacidade de observação. Por outro 

lado, enquanto professora, exige uma grande capacidade de organização e 

planeamento minucioso para que seja possível incutir nos alunos o espírito 

pretendido e leva-los a esse estado. Torna-se então fundamental criar 

exercícios que fomentem a competição e criar sistemas de pontuação para que 

exista um objetivo claro. A implementação de situações de aprendizagem 

cooperativa em equipa, pode ser uma boa estratégia antes de iniciar a 

competição. As dinâmicas de grupo, de responsabilização ou de 

desenvolvimento positivo dos alunos são bons instrumentos para a conquista e 

compreensão dos discentes. 

Em jeito de conclusão, verifico que foram cinco anos, naquela que é a 

minha segunda casa, a FADEUP, de aprendizagens e vivências que me 

acompanharão para toda a vida seja a nível profissional, desportivo e pessoal. 

Cinco anos de enorme dedicação e em tudo prazerosos, que me levaram a 

apreciar cada detalhe do mundo do desporto. Sinto-me agora munida de 

conhecimento específico e em tudo preparada para a prática docente onde 

pretendo contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e jovens. 

Torná-los capazes de lidar com a vitória e a derrota, com os obstáculos que a 



 14 

vida teima em colocar no caminho dos que por ela passam, torná-los 

resilientes, dedicados, prontos a enfrentar qualquer adversidade. Na FADEUP, 

encontrei sempre um espaço familiar, pessoas profissionais e amigas, sempre 

prontas a contribuir para o meu crescimento profissional e pessoal, que me 

guiaram e orientaram de um modo exemplar, pessoas que carrego comigo para 

a vida. A FADEUP, é e será sempre uma casa para mim, pelas recordações, 

pelo espaço, pelo cheiro, pelas pessoas, pelas lições de vida, por tudo, 

obrigada!  

 

2.5 Estágio profissional: inquietação intrépida  

 

O início de uma nova etapa, enquanto professora estagiária, traz 

consigo inúmeros desafios, momentos de superação, dificuldades e, acima de 

tudo, aprendizagem. Foi assim que iniciei o meu percurso enquanto docente, 

construindo os alicerces para que pudesse evoluir e ser cada vez melhor na 

prática pedagógica.  

Encarei toda essa nova experiência com inúmeras expectativas mas 

também com inquietações, o que seria de esperar tendo em conta que um 

novo mundo estava por descobrir e ser explorado. As minhas expectativas 

iniciais sempre foram positivas mas também contidas para que pudesse 

crescer nesta nova experiência consoante os novos desafios, que fossem 

aparecendo, para os quais trabalhei ao máximo com o objetivo de os superar.  

Parti para essa aventura tendo como principais expectativas ter um ano 

repleto de aprendizagens, adquiridas através de conhecimentos transmitidos 

pelos docentes em ação na escola, pelo contacto com os alunos e por todo o 

ambiente escolar em que estaria inserida. Assim, esperava sair do estágio com 

uma “bagagem” de novas aprendizagens sobre a ação do professor na escola, 

a educação física e a interação professor-aluno. Tinha também uma enorme 

ânsia em ter uma turma empenhada, que gostasse de aprender e de se 

superar, para potenciar ao máximo a lecionação, sendo que o objetivo passava 

por proporcionar a evolução da turma ao longo do ano a nível prático, cognitivo 

e socioafetivo. Outro objetivo era ter o apoio e transmissão de conhecimentos 

dos professores de educação física e de todo o grupo docente, para sair da 

experiência com a maior aprendizagem e pronta para exercer exemplarmente.   
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A formação inicial de um professor é um momento crucial de 

aprendizagem que vai servir de base à profissão, neste caso, à profissão 

docente. Na perspetiva de Alonso e Roldão (2005) “a formação inicial é a base 

da constituição da profissionalidade. Durante esta formação, adquirimos 

conhecimentos basilares para podermos desempenhar corretamente a 

docência, mas tomamos também conhecimento de quais as características 

mais importantes para se ser um professor de qualidade”. Este contacto é feito 

aquando do estágio profissional que, como em qualquer outra formação para 

uma outra profissão, é o momento de ligação/articulação entre a teoria e a 

prática, entre um conhecimento académico e um conhecimento profissional e o 

momento em que se contacta efetivamente com a realidade que até então 

apenas se conhecia através dos livros, o chamado “choque com a realidade”.  

Com o culminar de um ciclo, o ano do estágio profissional corresponde a uma 

etapa pela qual todos aguardamos ansiosamente e onde podemos finalmente 

mobilizar todas as nossas vivências e aprendizagens para a prática, no sentido 

de conseguirmos envolver os alunos no processo de ensino-aprendizagem. É o 

momento de um primeiro contacto profissional. Neste sentido, durante o 

estágio, existe um conhecimento, no terreno, da prática profissional, 

aprofundando os conceitos do saber e do saber fazer. É fundamental refletir 

sobre as consequências das ações didáticas e pedagógicas desenvolvidas. É 

através dessas reflexões que nos provemos de ferramentas para que 

possamos aperfeiçoar e até mudar a nossa ação de modo a contribuir para 

uma melhoria da própria aula e consequentemente, uma melhoria na 

aprendizagem dos discentes.  

A formação docente não é realizada maioritariamente durante o estágio, 

é neste momento singular e diferenciado que os estagiários se veem 

verdadeiramente professores e onde formam as suas ideias e crenças mais 

sólidas sobre a profissão, sendo que o estágio pode ser considerado como 

uma “oportunidade de aprendizagem da profissão docente e da construção da 

identidade profissional” (Pimenta, 2004, p.99). Segundo Pelozo (2007) o 

estágio não garante uma preparação completa para o estudante-estagiário, 

mas possibilita-lhe obter as noções básicas da profissão.  
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Assim, o estágio profissional é o momento experienciado mais próximo 

ao contexto real, onde o futuro professor vai interrelacionar a teoria e a prática 

visando a construção de uma aprendizagem mais profunda e inserida num 

contexto real. O estágio profissional “constitui a vertente prática dos cursos de 

preparação dos professores que permite a iniciação à prática letiva, através do 

envolvimento dos estagiários em atividades letivas e em atividades de 

formação que possibilitam a reflexão, quer sobre as experiências vividas e o 

seu impacto no pensar e agir profissional, quer sobre os efeitos das suas ações 

nos alunos” (Freire, s/d, p. 19). Permite também “aos estagiários a aquisição de 

saberes relacionados com o como ensinar e o como agir profissionalmente e 

também a consciencialização das mudanças que neles se vão realizando, 

possibilitando a compreensão do sentido de mudança, o que pode facilitar a 

transição do pensamento académico para o pensamento pedagógico” (Freire, 

s/d, p. 19).  

Adquiriu também um papel fundamental, para que esta adaptação e 

crescimento fossem possíveis, a criação de uma boa relação com os outros 

elementos do grupo de estágio permitindo-nos partilhar experiências e, assim, 

(entre) ajudarmo-nos de forma a podermos todos aprender e crescer mais 

enquanto profissionais.   

  Apesar de, desde o início, ter expectativas positivas, confesso que aliada 

à ansiedade inicial, também existia algum receio de não conseguir estar 

preparada para os desafios que iriam surgindo ao longo deste percurso, pois 

segundo Braga (2001) a formação inicial de um professor dá mais importância 

a aspetos teóricos do que aos práticos, idealizando uma visão diferente da 

realidade. Este aspeto pode levar o professor a sofrer um impacto, aquando do 

início da profissão, pois tudo aquilo que este idealizou pode ser desmoronado 

“face à dura e crua realidade quotidiana” (Braga, 2001, p. 65). 

Aos poucos, com a aproximação progressiva da comunidade educativa e 

com a ambientação e adaptação que tão caracteristicamente definem o Ser 

Humano, todo o processo se foi tornando mais fácil e sereno. Das expectativas 

que criei, antes do ano letivo iniciar, o bom relacionamento com a comunidade 

educativa veio a confirmar-se. Desde logo, fui bem recebida por todos os 

elementos da Direção, pelo pessoal docente e não docente e pelos alunos. No 

que diz respeito à relação com o grupo de Educação Física, apesar de 
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bastante pessoal e saudável, o tempo passado com os mesmos era reduzido 

tendo-nos restringido a possibilidade de também com ele aprendermos novas 

visões e modos de atuação que decerto acrescentariam algo útil para a nossa 

formação e desenvolvimento.   

Infelizmente, outra das expectativas que se veio a confirmar foi o estado 

atual da educação e o lugar que a Educação Física tem na Escola. Patrício 

(1993) menciona que a escola de hoje não satisfaz, dado que o conteúdo do 

programa educativo é muito estrito, sendo constituído apenas pelas diferentes 

disciplinas do currículo. Desta forma, o programa das diferentes disciplinas 

deveria ser analisado e corrigido para que fosse ao encontro das necessidades 

dos alunos. O mesmo acontece com a Educação Física, o programa é 

demasiado extenso para o pouco tempo dedicado à disciplina. E dado que é a 

única disciplina que envolve questões relacionadas com o corpo e com a saúde 

em uníssono, deveria ser dada uma maior importância à sua lecionação dado o 

seu carácter único e excecional que não se encontra em qualquer outra 

disciplina.   

O professor de Educação Física é educador do homem por meio da 

corporalidade, pois “o ato desportivo constrói e revela o homem por dentro e 

por fora.” (Bento, 2008, p. 54). As particularidades dos valores e ética 

transmitidos pela aparentemente menosprezada Educação Física, adquirem 

uma beleza única e imensurável que ensina a Ser-se um Ser Humano íntegro, 

ser um tudo, ser um todo, simplesmente Ser. Citando Bento (2008), “Vale a 

pena exercitarmo-nos a partir do corpo, porque a experimentação das 

capacidades ou afectabilidades corporais encaminha para a perceção e 

vivência de estados que estão para além do âmbito físico e motor. Além de que 

o corpo é a pessoa de fora a dar-nos a medida da pessoa de dentro. Ou seja, 

transcendido aponta para o transcendente.”.  

Não passou tudo, portanto, de uma inquietação intrépida, uma dicotomia 

de sentimentos que em tudo espelhava aquilo que estava a sentir. Existia 

inquietação sem nunca chegar a ser medo pois, apesar do futuro ser 

desconhecido, sentia o conforto e tinha fé em como todo o meu percurso até 

então me tinha preparado em todos os sentidos para aquele momento. Estava 

pronta! E saltei… sem paraquedas, mas com asas.  
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2.6 O primeiro impacto   

 

Improvisar e adaptar em momentos que assim o exijam, são em tudo 

conceitos que adquirem uma enorme importância no palco de atuação de um 

professor estagiário. Ao longo de todo o ano deparamo-nos com inúmeras 

problemáticas que podem constituir uma barreira na nossa progressão, caso 

não sejamos capazes de pôr em prática ensinamentos anteriormente 

adquiridos, com o fim de nos ajudar a ultrapassar possíveis problemas com os 

quais nos depararíamos. Numa instância inicial, pré-estágio, e após longas 

reflexões e exposição de ideias nas aulas do primeiro ano do mestrado de 

ensino, percebemos que existia uma grande panóplia de problemas plausíveis 

de acontecer durante o nosso ano de prática profissional na escola. Contudo, 

no meu entender, ainda para além um novo mar de problemáticas estava por 

surgir, aquele que só após o choque com a realidade decidiu emergir das 

profundezas e mostrar-se no seu esplendor. Foi então que chegou o derradeiro 

dia, o dia em que iria contactar, pela primeira vez, com a minha turma 

residente. De antemão tinha já algumas informações relativas à turma que me 

foi atribuída contudo, nada me fazia prever qual seria na realidade da mesma. 

Lembro-me daquele dia como se de hoje se tratasse. Sentia um misto de 

inquietação e energia simultaneamente, estava irrequieta e com os 

pensamentos aprisionados no mundo dos “se´s”. Queria estar pronta para 

qualquer eventualidade que pudesse acontecer e saber responder e agir no 

momento. A primeira parte da aula decorreu num pequeno auditório e só 

depois nos dirigimos para o pavilhão onde teria lugar a componente prática. A 

primeira parte servia exclusivamente para conhecer a turma e a turma 

conhecer a sua nova professora de EF. A ânsia para que tudo corresse bem 

era tanta que fui para o auditório, juntamente com as minhas colegas de 

estágio, cerca de meia hora antes do início da aula, para que pudesse ligar 

todos os equipamentos eletrónicos e olhar para cada uma daquelas cadeiras 

imaginando diferentes alunos especados e curiosos. Respirei fundo, talvez 

mais do que três vezes, preparei-me psicologicamente para o que poderia 

encontrar, sendo que o feedback dado pelo PC, que já conhecia a grande 

maioria dos alunos dessa turma, não tinha sido totalmente positivo. Segundo 

as informações que me foram fornecidas, apesar de ser uma turma com boa 
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disponibilidade motora, tinha também alguns problemas relativos a atrasos, a 

falta de dedicação e empenho e alguma rebeldia. Assim sendo, e tratando-se 

de alunos com idades muito próximas da minha, tinha já determinado que iria 

recorrer a um tom e primeiro impacto de comando, mais rígido e direto para 

que pudesse controlar e conquistar o respeito da turma, sendo assim vista 

como a líder, a autoridade. Esperei de pé a chegada dos alunos… Foi então 

que começaram a chegar.  

 

 “Num abrir e fechar de olhos lá estava eu, frágil, insegura mas confiante ao mesmo 

tempo, feliz e entusiasmada, em frente à minha turma. Ainda parece estranho dizê-lo. 

Após a reunião do conselho de turma fui para casa analisar cuidadosamente cada um 

dos alunos do 12ºano, queria saber tudo sobre eles e ir para a primeira aula a 

conhecê-los e a saber cada um dos pormenores que os caracterizava. Achava eu, 

inocentemente, que já sabia com o que contar da parte de cada um deles... Enganei-

me! Contactar realmente com os alunos sem ser apenas num papel foi, inicialmente, 

uma sensação de desconhecido e novo, sendo que mais tarde comecei a associar 

caras e nomes aos feedbacks que tinha recebido dos restantes professores. Ali estava 

eu, no auditório, a ser apresentada como a professora de educação física dos jovens 

que estavam sentados à minha frente me observavam atentamente e com uma 

fisgada de curiosidade acerca de quem seria aquela pessoa e como seria a sua 

conduta com eles. E foi assim que começou a minha aventura, o meu primeiro impacto 

com a realidade. Foi uma sensação indescritível! Transbordava de ânsia e de 

entusiasmo ao mesmo tempo. Senti-me onde queria estar, onde tinha trabalhado para 

estar, onde pertencia. O nervosismo inicial foi-se dissipando à medida que avançava 

na minha apresentação. Quando nos dirigimos para o pavilhão para a parte prática da 

aula já pouco ou nada restava desse nervosismo e tudo se transformou em alegria e 

prazer. O pavilhão, o contexto desportivo, o material... Tudo me envolveu com 

tamanha ferocidade que me senti no aconchego de casa. Não era de todo o que 

esperava sentir na primeira aula que lecionei. Esperava mais receio, sentir-me mais à 

deriva, não saber bem como devia fazer tudo no papel de professora, mais “drama”.”  

                                               (Reflexão de aula (RA), 23 de Setembro de 2019)    

 

Um desafio com o qual me deparei logo nesta fase inicial foi a ausência 

de cooperação e entreajuda entre os diversos elementos da turma. Mas 

estendia-se para além disso, era notório um afastamento emocional e choque 
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de personalidades, existiam nitidamente pequenos grupos que se relacionavam 

entre eles mas parecia existir falta de motivação ou de ferramentas para que se 

relacionassem entre si e construíssem uma noção de turma como um só 

grande grupo de trabalho e de união. Isto levou-me a uma intensa e 

aprofundada reflexão para que pudesse adotar estratégias na aula que 

estimulassem a interação e a vertente socioafetiva dos estudantes. Apesar 

desse aparente afastamento entre os diversos elementos da turma, desde cedo 

percebi a génese humilde, pacata, espirituosa e respeitosa dos discentes, o 

que me permitiu não assumir uma posição de comando tão acentuada como 

aquela que pensara anteriormente que teria de utilizar, abrindo-me espaço para 

que nas aulas, para além das componentes prática e cognitiva, pudesse 

também dar ênfase às questões relacionais.  

Em suma, no meu entender, foi um primeiro impacto onde, de facto, 

aconteceu o denominado “choque com a realidade” não pela realidade em si 

mas sim pelos receios e pensamentos de como seria essa realidade antes 

mesmo de esta acontecer. Essa sensação de inquietação vai-se dissipando 

com a crescente interação e familiarização com os alunos, o espaço envolvente 

e toda a dinâmica da minha própria atuação enquanto professora estagiária. 

Tudo era agora novidade, descoberta:        

 

“Havia passado a primeira semana de aulas, a semana dos tão célebres 

descobrimentos característicos do povo português. Acarretava assim em mim o peso 

de uma nação, a nação dos curiosos, lutadores e insaciados. Tudo em mim exalava o 

verdadeiro português.”  

                                                                             (RA, 29 de Setembro de 2019) 

  



 21 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

Este capítulo terá retratada uma sucinta contextualização sobre a 

Educação Física nas escolas e sobre o ponto de situação do desporto na 

atualidade, ao discorrer acerca das principais dificuldades que os docentes 

encontram na escola e as estratégias de luta para que a EF seja dignificada e 

assuma um papel de relevo na escola. É também efetuado um enquadramento 

legal e institucional sobre o EP.   

 

3.1 Reflexos de uma sociedade: a EF e o Desporto na Escola 

 

 No decorrer dos séculos, a escola sempre foi representativa da 

sociedade em que se encontra inserida, refletindo em si as ideologias, crenças, 

políticas, entre outros, vigentes na sua época. Parto do princípio de que a 

Escola não é uma instituição neutra, pois pelo contrário, ela expressa os 

aspetos dominantes da sociedade onde se insere (Queirós, 2004). Contudo, se 

se pretende construir uma sociedade emancipada e cada vez mais evoluída, a 

escola deve ser um dos principais focos de modernização e mudança para que 

as crianças e jovens sejam formados nesse sentido e não presos a ideologias 

antiquadas e ultrapassadas. Cada vez mais, o desporto adquire um papel de 

realce na sociedade e desenvolvimento da cultura, devendo ser parte 

integrante da formação de indivíduos. Na EF lecionada nas escolas, pretende-

se proporcionar novas e variadas experiências aos alunos para que seja 

incutida neles a importância e valência prazerosa e desafiante do desporto, 

transmitindo-se também valores imprescindíveis à vida.  

Um problema que atualmente enfrentamos na nossa área são os “falsos 

conhecedores”. Enquanto atleta, treinadora e estudante de desporto, sou 

muitas vezes alvo de depreciações e opiniões diversas de meros observadores 

e pesquisadores insaciados, acerca daquela que é a minha área de estudo e 

trabalho. Muitos adeptos, encarregados de educação, entre outros, sentem 

que, por terem acesso a algumas informações através de programas 

televisivos ou através da internet, estão providos de conhecimento específico e 

rigoroso de tal forma que podem questionar ou comentar o trabalho de um 

profissional do desporto, vulgarizando assim os nossos estudos e profissões 
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inerentes ao mesmo. Este é um problema que urge na nossa área sendo 

urgente que os profissionais do desporto sejam eles treinadores, professores, 

ou outros, vinquem o seu profissionalismo e façam de nós uma classe cada vez 

mais especializada e valorizada, incapaz de ser posta em questão. Para isso é 

essencial que os profissionais estejam providos de conhecimento específico e 

aprofundado relativo à sua área e também deve ser publicitada a ação integral 

que o desporto tem na formação e desenvolvimento dos indivíduos que se 

estende muito para além da questão física e estética como está incutido na 

sociedade atual. Crum (1993) afirma que a participação ativa numa cultura de 

movimento permite aos participantes adquirir valores de recreação, saúde, 

aventura, excitação, união e realização pessoal. Contudo, a realidade a que 

assisti nas escolas não foi de todo a idealizada, ainda é visível a 

marginalização da disciplina sendo que não lhe é dada a devida importância e 

é deixada para segundo plano tendo um horário bastante reduzido e sendo 

aquela que mais sofre alterações quando é necessário encaixar alguma 

atividade no horário.  

Apesar de, nos tempos que correm, o desporto estar a adquirir um maior 

relevo na sociedade e um maior alvo de apreciação e valorização, sendo capaz 

de mover multidões, parece não existir um transfer para a realidade na escola. 

Muitos professores de EF que atualmente exercem, continuam a dar ênfase a 

estilos/modelos de ensino focados no professor, conferindo ao aluno um papel 

passivo, em que o principal objetivo do docente é transmitir conhecimentos de 

forma direta e executar a simples reprodução de movimentos. Segundo Gomes 

et al. (2017) um estilo de comando pressupõe que exista uma total 

dependência do aluno a nível físico, emocional, social e cognitivo. Este estilo 

de ensino tem uma associação direta ao MID, que vincula o professor a um 

papel ativo de liderança. O conceito de Direct Instruction (Instrução Direta) está 

associado à investigação processo-produto, que pretende identificar as 

relações entre o processo de interação pedagógica sob a forma de 

comportamentos do professor e os produtos da aprendizagem em termos de 

realizações dos alunos (Brophy, 1979). Contudo, cada vez mais a EF reivindica 

por modelos onde o aluno é a peça central do processo de ensino 

aprendizagem. O Modelo de Educação Desportiva (MED), é um desses 

modelos em que, segundo Siedentop et al (2004, pp.7), foi criado com o 
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objetivo de tornar os estudantes desportivamente competentes, 

desportivamente cultos e desportivamente entusiastas. Este autor coloca a 

aprendizagem de um desporto em ambientes semelhantes à realidade (neste 

caso desportiva institucional), onde os estudantes aprendem atribuindo 

significado à sua participação e favorecendo as relações interpessoais entre os 

indivíduos numa aprendizagem cooperativa. Assim, são fomentadas relações 

interpessoais, a autonomia e a emancipação dos discentes.     

Atualmente, é também visível o crescente interesse da comunidade pelo 

culto e cuidado do corpo, pela imagem e adoção de estilos de vida saudável 

como promoção de uma melhor qualidade de vida. Neste âmbito, tem-se 

debatido que o corpo ocupa um lugar muito alto na hierarquia axiológica da 

pós-modernidade (Queirós, 2004). Assim, mais uma vez, a EF torna a ter 

ferramentas preciosas para a sua emancipação e conquista progressiva de 

respeito e importância, crucial na formação das crianças e jovens. Sendo a 

aula de EF, em muitos casos, representativa da totalidade de empenhamento 

motor das crianças, torna-se essencial potenciá-las ao máximo e incutir o gosto 

pela prática desportiva não só pelo seu poder formativo mas também por 

representar um estilo de vida vantajoso e saudável, orientando-se também para 

a vertente da educação para a saúde.  

Como na Máxima proferida por Juvenal (Sátiras, X, 256): “mens sana in 

corpore sano”, percebe-se que desde os primórdios da existência humana 

reflexiva, é atribuída uma importância imensa ao equilíbrio entre o corpo e a 

alma sendo que a saúde do corpo adquire uma condição essencial para que 

seja possível a saúde da alma. Podemos concluir destas palavras que o 

desenvolvimento físico e motor, do domínio do corpo, incorpora em si também, 

literalmente, a transcendência e emancipação da vertente da vida em si, da 

alma que em todos os Seres reside. Assim, evidencia-se a enorme 

potencialidade do desporto e a importância da EF nas escolas e na formação 

dos estudantes que se pretendem capacitados e dotados, de forma 

exponencial, para que futuramente possam vir a tornar-se cidadãos 

excecionais.  
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Poema: PARA Ti 

 

Para ti, 

Que me dás a conhecer a mim próprio 

Que através de um singelo corpo pões em prática teorias e 

conhecimentos 

Que incorporas em ti valores, éticas 

Que fazes de mim um Ser Humano 

Fico muito feliz por existires… 

 

Para ti, 

Que me fazes doer o corpo afogado em crepúsculos 

Que me fazes suar abruptamente, ferozmente 

Dependendo dos dias… 

Ó tu!!! 

Tu que tens em ti tudo aquilo que eu preciso para crescer 

E quando falo em crescer ahhhhh 

Falo em muito mais do que vocês pensam! 

Falo em luta, desafios, concentração, ação…. Vamos! 

Vais ter momentos na vida em que vais estar frente a frente com os teus 

limites 

Vais ter uma linha que separa aquilo que és, daquilo que poderias ser 

Contigo, percebi que só com esforço e dedicação é que conseguirei 

alcançar o sucesso 

 

Para ti, 

Que me ensinaste a encarar a derrota e o falhanço (eternos impostores!) 

Como um lume que arde em busca da vitória e superação 

Que me mostraste que a tentativa e a falha são os professores do 

sucesso 

Sim tu! 

Que me fazes querer sempre mais 

Que me proporcionas bem-estar físico e mental 

Que me mostraste que cooperando posso ser mais e melhor 
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Ensinaste-me a Ser! 

 

Ser um tudo, Ser um todo, simplesmente Ser! 

 

Para ti… 

Quem não te conhece, devia conhecer… 

E dar-te todo o valor e respeito que mereces 

Ajudaste-me a conhecer, dominar, aceitar o meu corpo 

Agora, gosto de mim! 

És a minha melhor amiga, fazes sentir-me bem… 

Contigo, preparei-me para a vida! 

 

A ti… 

Minha inigualável amiga, Educação Física, 

Obrigada! 

 

Poema da autoria de: Beatriz Manuela Oliveira Baptista 

 

 

 

3.2 O professor: pináculo da criação?  

 

Professor… o que é, afinal, ser-se professor? Era espectável que após 

anos de aprendizagem e familiarização com este conceito já tivesse uma ideia 

definida, contudo, ainda se torna turva a busca pela definição perfeita de tão 

abrangente e ampla que é. Engloba inúmeras vertentes para além do ensino e 

da antiga visão retrógrada e diminuta do principal objetivo e papel do professor. 

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa, professor é aquele que ensina 

uma arte, uma actividade, uma ciência, uma língua, entre outros, ou seja, é 

aquele que transmite conhecimentos a outros. É um entendido, um perito, 

aquele que ensina. De facto, sim, corresponde a tudo isto… e muito mais! Ser-

se professor é ser-se dotado de conhecimentos profundos acerca das matérias 

que leciona, é ser-se um ser humano com capacidade de transmitir valores, 
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ética, atitudes, solidariedade para com o outro, espírito de equipa, é ser capaz 

de fazer com que todos os alunos se sintam integrados, cresçam connosco. 

Um professor, não “nasce” quando adquire os conhecimentos teóricos daquilo 

que é ser professor. Ele vai-se formando, adaptando e tornando um verdadeiro 

docente com o passar do tempo, com a experiência, com as peripécias por que 

passa e com as soluções que encontra para as ultrapassar. Todo este 

processo começa antes da formação inicial através de um conjunto de crenças 

e pré-conceções.  

Foi então emergindo o modelo dos professores como “práticos 

reflexivos”, os quais envolvidos num processo de construção e desconstrução 

de saberes vão elaborando a sua própria conceção de profissão. A 

profissionalidade docente não pode deixar de se construir no interior de uma 

pessoalidade do professor, sendo essenciais o conhecimento, a cultura 

profissional, o tato pedagógico, o trabalho em equipa e o compromisso social 

assumidos por todos os docentes.  

Block (2008) diz que para ser professor, tem que se ser corajoso, devido 

às grandes decisões diárias que se tomam nesta profissão. Um professor 

acarreta em si o peso de uma nação “valente e imortal” devendo ser sempre 

íntegro e provido de uma enorme coragem e capacidade de decisão para que 

possa guiar os seus alunos. Cunha (2010) diz-nos que características de 

alguém psicologicamente equilibrado, emocionalmente estável, social e 

interessado pelos alunos ajudam a fundamentar aquilo a que chamamos de 

“bom professor”. O professor deve então encontrar um equilíbrio e harmonia 

perfeitos entre a afectividade e o rigor de modo a estabelecer relações 

interpessoais positivas e vantajosas sem nunca descurar o respeito e a regra. 

Os professores são cada vez mais idealizados pela sociedade como tendo de 

ser o “pináculo da criação”, o Ser perfeito e justo. É importante, contudo, 

também salientar que existe um grande cunho pessoal em cada um dos 

professores, a sua personalidade traz consigo uma parte do seu Eu professor, 

sendo necessário perceber-se que, apesar dessas individualidades, e das 

diferenças, continuam a ter uma formação e saberes específicos comuns, 

podendo ser todos excelentes profissionais sem terem de adotar os mesmos 

modelos de ensino e relação com os alunos.  
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O professor é tido como uma referência, conferindo-lhe assim um poder 

de modelação dos alunos. Batista et al. (2012) referem que a responsabilidade 

do professor, está também imbuída de ética e de valores. Assim sendo, é 

visível a carga axiológica que a ação de um professor toma.  

Um professor competente tem também de acompanhar a constante 

mutação e evolução do mundo de modo a adaptar-se e a explorar novas 

realidades e métodos de ensino sem que fiquem presos a processos e teorias 

retrógrados. Os professores devem então adotar uma postura reflexiva acerca 

da sua ação e autocrítica de modo a que não sucumbam ao conformismo e 

estagnação. Perceber o papel da reflexão e ter capacidades para refletir, torna-

se num processo fundamental para as bases de conhecimento dos professores 

(Poom-Valickis e Mathews, 2013). Tendo em conta esta constante necessidade 

reflexiva e de adaptação e acompanhamento da evolução, tem-se procurado 

adotar estilos e modelos de ensino cada vez mais centrados nos alunos, onde 

estes adquiram um papel mais ativo na construção da sua própria 

aprendizagem e para que se sintam envolvidos no processo e dotados de uma 

maior autonomia. Esta forma de ensino centrada nos alunos acaba for fomentar 

as relações interpessoais e a vertente socioafetiva dos alunos. Rolim e 

Mesquita (2012, pp. 207-236) afirmam que os modelos de ensino centrados 

nos alunos são uma forma singular de ensinar o desporto no contexto das 

aulas de EF, e que em complementaridade com o projeto educativo e curricular 

da escola, deve contribuir para a afirmação dos principais valores culturais, 

pedagógicos e socializadores da escola e de cada discente. 

Enquanto EE, concluo que é importante começar e descentralizar o 

professor que, segundo modelos tradicionais tem sido alvo do maior foco, e 

passar esse protagonismo para os alunos, adotando estratégias que os 

motivem e cativem de modo a aumentar a sua participação e empenho nas 

aulas de EF. Torna-se então essencial que os professores de EF se informem 

e estudem ao longo da sua carreira estando assim providos de ferramentas 

para inovarem e levarem a EF a um outro patamar mesmo que por vezes essa 

tarefa não lhes seja facilitada devido à ecologia da escola, como afirma Graça 

(2015, pp.98) mesmo que os professores de Educação Física tenham vontade 

em implementar programas de ensino pautados pela exigência, à semelhança 

de outras disciplinas, eles encontram sempre obstáculos no seio escolar.   
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Compete-nos lutar pela legitimação da EF na escola, colocando-a num 

lugar de destaque no currículo escolar. É necessária existência de profissionais 

ditados de uma enorme dedicação, rigor e paixão que tenham a capacidade de 

alargar horizontes de modo que a as aulas se tornem de tal forma cativantes e 

prazerosas para os alunos que lhes seja incutido um gosto pela prática 

desportiva de modo a que a sociedade repare, cada vez mais, na sua 

importância e cariz formador. Pessoalmente, apesar de numa fase inicial ter 

adotado uma postura autoritária devido às circunstâncias com as quais me 

deparei, ao longo do ano, procurei sempre evoluir e refletir profundamente de 

modo a ir cada vez mais ao encontro de uma conduta que me permitisse dar 

mais autonomia e poder de decisão aos alunos, gradualmente.  

 

 

3.3 Enquadramento legal e institucional do Estágio Profissional 

 

O EP rege-se pelo regulamento da Unidade Curricular e respetivas 

Normas Orientadoras, tendo como orientações legais o Decreto-Lei 74/2006, 

de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e 

do Decreto-Lei nº 79/2014 de 14 de maio. Estando este estágio inserido num 

ciclo de estudos conducente ao grau de mestre, determina-se como objetivo 

final, a obtenção de qualificações para o desempenho da docência enquanto 

professor de EF nos ensinos básico e secundário. Em termos práticos, a 

FADEUP organiza este ciclo de estudos em 2 anos, perfazendo um total de 4 

semestres. No primeiro ano, os alunos adquirem formação especializada na 

área do ensino da EF, através de unidades curriculares teóricas e práticas. 

Nesse mesmo ano, para além das competências no planeamento, os EE 

experienciam a Prática Pedagógica (PP) em algumas escolas envolventes e no 

seio das suas turmas. O EP, faz então parte integrante deste ciclo de estudos, 

o qual se realiza durante todo o segundo ano deste mestrado. Decorre em 

contexto escolar e com a constante supervisão de dois profissionais 

especializados. Neste sentido, a FADEUP estabelece protocolos com várias 

escolas, para que estas acolham os seus EE. Este processo, envolve a 

colaboração ativa de um professor orientador da faculdade (PO), um professor 

cooperante da escola acolhedora (PC) e também um máximo de 3 estudantes 
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estagiários (EE) que constituem assim um núcleo de estágio (NE). Decorre em 

contexto escolar e com a constante supervisão de dois profissionais 

especializados na área. Neste sentido, a FADEUP estabelece diversos 

protocolos com várias escolas, para que estas acolham os seus EE. Estes 

profissionais, têm como objetivo desenvolver um trabalho coeso ao longo do 

ano letivo, uma vez que o PO e o PC devem fomentar o crescimento dos seus 

EE enquanto profissionais de educação. Um acompanhamento efetivo auxiliará 

a um desenvolvimento maximizado das capacidades transversais ao professor 

de EF.   

Cada EE deverá ter a seu encargo uma das turmas do PC, sendo ela de 

básico ou secundário, definindo-se esta como a turma residente. O NE, deverá 

também possuir uma turma partilhada e que complemente a experiência de 

cada professor estagiário nos dois ciclos de ensino. Cabe ao PC mediar todo o 

processo de ensino aprendizagem e manter uma comunicação próxima com o 

PO. No entanto, o EP não abrange apenas a Prática do Ensino Supervisionada 

(PES). É também parte integrante do mesmo a construção e defesa pública do 

RE perante um júri, sendo que a nota final do EE, consiste na média aritmética 

das notas obtidas na PES e no RE. Segundo as normas orientadoras que 

regem este EP, este tem o objetivo de formar “um professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade”. O EE deve tornar-se capaz de realizar 

práticas reflexivas aprofundadas, sabendo sempre argumentar e justificar as 

suas ações. Este processo propende para a integração gradual do EE no 

mundo da docência, respondendo aos desafios e exigências desta profissão.   

 

 

3.4 Escola Cooperante: o palco  

 

A escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e 

aprendizagem, isto é, um local que reúne diversidade de conhecimentos, 

atividades, regras e valores e que é permeado por conflitos, problemas e 

diferenças (Mahoney, 2002).  É nesse espaço físico, psicológico, social e 

cultural que os indivíduos processam o seu desenvolvimento global, mediante 

as atividades programadas e realizadas em sala de aula e fora dela (Rego, 

2003). Trata-se de um ambiente multicultural que abrange também a 
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construção de laços afetivos e preparo para inserção na sociedade (Oliveira, 

2000). Trata-se do palco de atuação de inúmeros agentes entre os quais se 

encontram os alunos e professores, é onde tudo acontece, onde se aprende, 

onde se ganha e onde se perde. A escola emerge, portanto, como uma 

instituição fundamental para o indivíduo e sua constituição, assim como para a 

evolução da sociedade e da humanidade (Davies et al., 1997; Rego, 2003). 

Coerente com essa conceção, à escola compete propiciar recursos 

psicológicos para a evolução intelectual, social e cultural do homem 

(Hedeggard, 2002; Rego, 2003).  

Na EC, o palco de toda a ação, adquiri conhecimentos e pude observar 

e experienciar aquela que é a realidade e dia a dia dos profissionais da 

educação e de todos os outros agentes que formam uma escola. Percebi 

rapidamente que todos são imprescindíveis para que seja possível a 

sobrevivência e bom funcionamento de uma escola. A EC insere-se no 

agrupamento de escolas de Rio Tinto nº3 (AERT3), em que figuram quatro 

jardins de infância, quatro escolas Básicas e também esta, uma escola 

Secundária. Este grande palco localiza-se na freguesia de Rio Tinto, 

pertencente ao município de Gondomar onde verificamos uma grande afluência 

e diversidade cultural e económica. A escola recebe maioritariamente alunos 

gondomarenses, mas também provenientes dos arredores desse mesmo 

município.  

No que diz respeito às instalações, a escola encontra-se totalmente 

renovada e equipada tendo sofrido obras recentemente, tendo as 

infraestruturas antigas que permaneceram mas também as novas que foram 

construídas aquando da renovação da escola (Figura 3). A entrada principal da 

escola desagua no pavilhão principal onde se encontram serviços como o bar, 

a cantina, reprografia, papelaria, sala dos professores, biblioteca, entre outros. 

Este espaço é amplo, luminoso e estético, perfeito para convívio dos alunos e 

palco de exposições dos alunos de artes. Para além desse pavilhão, existem 

quatro pavilhões destinados a salas de aula. 
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           Figura 3 - Pavilhão Novo de Educação Física 

 

Os espaços dedicados à EF consistem num pavilhão interior renovado 

que contém um espaço amplo (campo) e uma sala de ginástica/dança (sala 

dos espelhos), existe também o pavilhão desportivo interior antigo (Figura 4) e 

um espaço exterior amplo que contém um campo, cestos de basquetebol e 

balizas, caixa de areia, dois campos de ténis e um corredor de atletismo 

(Figura 5). A escola encontra-se bem conservada sendo provida de material 

vasto para as aulas de EF. Contudo, devido ao elevado número de turmas da 

escola, em diversas ocasiões existem várias turmas a realizar aula de EF em 

simultâneo sendo que o pavilhão interior antigo tem de ser dividido em terços 

tornando-se pequeno o espaço disponível para a realização das aulas. Para 

além disso, em dias de chuva, as turmas que estavam destinadas aos espaços 

exteriores têm de se deslocar para o interior sendo necessário dividir o campo 

interior renovado em dois ou o um terço do pavilhão interior antigo em dois, 

sendo ainda mais escasso o espaço disponibilizado para a leccionação da aula 

e podendo comprometer a mesma no caso das turmas serem numerosas 

sendo, portanto, essencial planear minuciosamente as aulas e ir precavidos 

para possíveis mudanças de última hora. 

                          

                      Figura 4 - Pavilhão Antigo de Educação Física  
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   Figura 5 - Espaço exterior destinado à Educação Física 

 

A EC tem espaços arejados e sofisticados estando também provida de 

recursos materiais que constituem uma vantagem para que a PP seja realizada 

com qualidade. Mesmo sendo verificadas algumas limitações como os espaços 

disponíveis para as aulas, a disponibilidade a amabilidade dos diversos 

agentes escolares, permitiram que todo este ano decorresse num ambiente 

familiar e amistoso, proporcionando assim um ambiente favorável e agradável 

para a docência.  

 

3.5 Os atores principais do processo  

 

Nunca caminhamos sozinhos nesta nossa demanda pelo desconhecido. 

Para o sucesso do EP, foi necessário um trabalho cooperativo de diversos 

intervenientes. É inevitável falar no PO, no PC, nas minhas colegas do NE e 

nas turmas que me acompanharam ao longo deste ano letivo.  

 

3.5.1 O Professor Cooperante  

 

É neste contexto que os candidatos à profissão vão passando de uma 

participação periférica para uma participação mais interna, mais ativa e mais e 

autónoma, orientada por um Professor Cooperante (professor residente que 

acompanha o estágio na escola), que os auxilia a integrarem-se no seio da 

comunidade docente e na escola, através de um processo, que se quer gradual 

e refletido, de imersão na cultura profissional e de configuração e 

reconfiguração das suas identidades profissionais (Batista, et. al., 2012).  
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O PC adquire um papel fundamental no processo de formação do EE, 

sendo ele o ator principal do processo de supervisão, devendo auxiliar os 

professores estagiários seja no planeamento didático, na gestão do tempo ou 

até nas relações interpessoais. Neste sentido, citando Alarcão (1996, p. 93), o 

PC deve surgir como um treinador de um atleta, um “amigo”, que possibilite as 

melhores condições de sucesso, como alguém que ajude e monitorize, de 

forma a desenvolver aptidões e capacidades no EE. Mais recentemente, 

Albuquerque et al. (2005, pp.15) consideraram o PC, Um dos principais 

intervenientes no processo formativo, assumindo o acompanhamento da 

prática pedagógica, orientando-a e refletindo-a, com a finalidade de 

proporcionar ao futuro professor uma prática docente de qualidade, num 

contexto real que permita desenvolver as competências e atitudes necessárias 

a um desempenho consciente, eficaz, responsável e competente.  

Assim, é decisivo o papel do PC na formação de professores de 

excelência sendo que este tem em si o papel orientador e fulcral de 

encaminhar o EE por bons portos, de modo a que este seja capaz de, 

posteriormente, autonomamente, tomar o seu caminho. Segundo Silva et al. 

(2017), os PC adotam uma supervisão cada vez menos diretiva ao longo do 

processo, alargando o campo de decisão dos EE. Desde o início do ano letivo 

que o PC se mostrou interessado no nosso crescimento e formação tendo 

desde cedo estimulado a prática reflexiva e a nossa envolvência na escola e 

nas atividades desportivas. Incentivou-nos a refletir e resolver os nossos 

problemas autonomamente de modo a superarmo-nos e a desenvolvermos um 

espírito crítico e adaptativo.  

 

3.5.2 A Professora Orientadora 

 

Ao longo de todo o meu percurso académico, tive o privilégio de ter tido 

contacto regular com a minha PO em diversas cadeiras. Desde logo se 

mostrou apaixonada pela docência tendo a capacidade de o transmitir aos seus 

alunos pelo simples facto de falar com alma, com paixão. Procurava sempre 

cativar os estudantes e a sua forma peculiar e expressiva de transmitir 

conhecimento prendiam-me a cada uma das suas palavras de tal modo que o 

tempo fugia da sua substância e esfumava-se velozmente. Sempre 
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profissional, assertiva mas com uma sensibilidade tamanha, procurou ir ao 

encontro das necessidades de cada um e proporcionar a melhor e mais 

enriquecedora experiência aos EE. Com anos de docência, experiência no 

campo e provas dadas na investigação, a PO desde cedo revelou um trabalho 

meticuloso e organizado. Mostrou-se sempre disponível para nos auxiliar e 

proveu-nos das ferramentas necessárias para que pudéssemos trilhar o nosso 

caminho.  

Os orientadores desempenham, na sua função de orientação 

pedagógica numerosos e variados papéis: guias que orientam, amigos que 

escutam, leaders e modelos que dirigem, facilitadores e organizadores das 

experiências vividas... Eles assumem ajudas múltiplas e variadas (Rikard e 

Knight, 1997), desde um simples apoio emocional, até intervenções mais 

técnicas orientadas para a construção de competência profissional (Haipt, 

1990; Krockover, 1991; Wildman et al., 1992). 

Desde o início que a professora orientadora nos transmitiu toda a sua 

segurança e confiança em nós, tendo-nos tranquilizado e orientado. Tiveram 

lugar, na escola, inúmeras reuniões com o NE, onde sempre nos foi dada a voz 

para que pudéssemos expor as nossas inquietações e para que pudéssemos 

discutir situações de aprendizagem e de potenciação das aulas que 

lecionávamos e que a professora observava. Todas essas reuniões foram 

enriquecedoras sendo que a PO teve o cuidado de dar um feedback a cada 

uma de nós, tendo sido sugestões úteis e que nos permitiram evoluir e 

modificar a nossa ação. Também na faculdade, a PO sempre se disponibilizou 

para reunir quando sentíssemos tal necessidade e para tratar de qualquer 

temática. 

Concluo que tive uma orientação completa e profissional, o que 

contribuiu para uma adaptação mais rápida e melhor conseguida a toda uma 

nova realidade, tendo sido um elemento determinante enquanto ponte de 

ligação entre a escola e a faculdade.    
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3.5.3 A turma residente: Surpresa  

 

O primeiro, e tão esperado, contacto com a turma residente ocorreu no 

dia 23 de Setembro de 2019. Uma turma do 12ºano de escolaridade constituída 

por 26 alunos e idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos. No que diz 

respeito ao género, a turma era equilibrada, sendo composta por 13 rapazes e 

13 raparigas. Devido aos pareceres e opiniões dos antigos professores, 

transmitidos em reuniões prévias, vinha já com uma imagem construída relativa 

à turma. Contudo, a primeira impressão foi diferente daquela que era a imagem 

pré-concebida da turma. Apesar de espirituosos e interativos entre si, 

mostraram ser respeitadores e curiosos, aparentando, a grande maioria, ser 

apreciador de desporto. Senti que tinha em mãos uma turma com imenso 

potencial partindo já de um patamar mais elevado de motivação e desempenho 

motor contudo, percebi rapidamente que existiam níveis de desempenho muito 

distintos dentro da mesma turma. Nessa primeira aula, forneci uma ficha 

individual a cada aluno (anexo I) para que pudesse ficar já a par de alguns 

parâmetros que achei pertinentes como a sua motivação, vivências 

desportivas, habilitações académicas dos pais, problemas de saúde, 

expectativas e aspirações futuras.    

Relativamente às aspirações futuras, apesar de se tratar de uma turma 

do curso de Línguas e Humanidades, vários elementos mostraram particular 

interesse em seguir carreiras desportivas tanto enquanto atletas como 

treinadores o que me permitiu aferir desde logo o seu gosto pelo desporto. 

Permitiu-me ainda saber que a grande maioria tinha como objetivo ingressar no 

ensino superior tendo objetivos de vida estipulados.  

No que diz respeito ao backgroud desportivo dos alunos, percebi que era 

moderadamente vasto contudo, mais de metade da turma não praticava 

qualquer desporto na altura em que preencheu a ficha. Os praticantes de 

modalidades distribuíam-se entre o futebol, futsal, natação e voleibol, sendo 

que alguns dos alunos averiguaram idas regulares ao ginásio mostrando-se 

ativos no seu quotidiano (Quadro 1). 
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               Quadro 1 - Distribuição dos alunos por modalidades que praticam  

                  

 

Em relação à motivação dos alunos para as aulas de EF, considero boa 

pois quase metade da turma registou “gostar muito” da disciplina.  

Fora-me transmitido que se tratava de uma turma “rebelde”, onde os atrasos e 

faltas eram constantes e onde a atenção era reduzida. Contudo, que apesar de 

existirem diferentes níveis dentro da mesma, de uma forma geral, era uma 

turma com grande potencial e disponibilidade motora. Tinha então como 

missão cativar todos os alunos e fazê-los evoluir em todos os aspetos, 

desenvolvendo-os integralmente. Aos poucos, consegui encorajar os alunos 

com menos apetência motora e com problemas de confiança a superarem os 

seus receios e a realizarem a aula sem medo de julgamentos externos e sem 

receio do material desportivo. Foi também uma surpresa tamanha e sinónimo 

de empenho e gosto pelas aulas, o facto de os alunos que outrora haviam sido 

caracterizados como “os atrasados”, todas as aulas chegarem e se mostrarem 

disponíveis para iniciar a aula mesmo antes da hora de início da mesma.  

 

“Os meus olhos espelhavam a alegria imensa que me assolou quando entrei no 

pavilhão e ouvi “Olha a stora, aqui está a stora!” num tom de felicidade com uma 

pitada de inocência. Por momentos duvidei do meu relógio, estaria atrasada? 

Confirmei em mais que um par de relógios quando percebi que afinal ainda faltava 

bastante tempo para o início da aula. E qual não foi o meu espanto ao ver a turma 

toda já preparada e com sangue nas guelras pronta para iniciar a aula. A sua vontade 

inerente de principiar a aula aparenta ser um óptimo indicador acerca daquilo que os 

alunos têm sentido nas aulas.”  

                                                                              (RA, 15 de Outubro de 2019)   

4 

1 1 1 
2 

17 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18



 37 

Esta turma foi em tudo uma grande surpresa, tendo sido imensamente 

prazeroso trabalhar com a mesma sendo que existia uma mútua ajuda de parte 

a parte, tendo criado uma ligação com a grande maioria dos alunos e sendo 

que estes me cativavam e estimulavam a ser cada vez melhor, mais 

competente e a adquirir conhecimentos de tal modo profundos que me senti na 

pele de uma treinadora em modalidades que pouco dominava antes de iniciar o 

estágio. Verificar também as superações pessoais e comportamentais de 

alguns alunos, foi deveras gratificante pois senti que, de facto, tinha contribuído 

para a sua formação enquanto Seres Humanos e eles mesmo puderam sentir 

na pele a mudança que tanto ansiavam.  

 

 

3.5.4 A turma partilhada: A Selva  

 

A turma partilhada seria do 5ºano de escolaridade representando uma 

novidade pois a diferença de idades e de maturidade da turma residente para 

esta era abismal tendo também a nossa atuação de ser totalmente distinta. O 

professor dessa turma levou-nos à escola onde lecionava, permitindo-nos 

observar a turma de fora antes de começarmos a nossa atuação nesse novo 

palco. A turma, numa fase inicial, era composta por 16 alunos, sendo que 

posteriormente ingressaram mais dois alunos de etnia cigana tendo-se 

seguido, mais tarde, o ajuntamento de mais dois alunos também de etnia 

cigana, passando a ser uma turma constituída por 20 alunos. Estes dois 

últimos alunos a ingressarem a turma tinham 16 e 17 anos sendo que a 

restante turma tinha idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos.  

A turma revelou-se desde cedo muito agitada e problemática tendo 

piorado com o ingresso dos novos alunos. De repente, vimo-nos num cenário 

catastrófico, perdidas no meio “da selva”! Desde logo investimos numa conduta 

rígida e assertiva tendo adotado algumas estratégias com o fim de provocar 

nos alunos uma maior consciência dos seus atos e do que era uma conduta 

correta ou errada.   
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“A persistência é o caminho do êxito”, proferiu Charles Chaplin. E foi regendo-se por 

essa filosofia que as professoras, numa tentativa incessante de fazer com que os seus 

alunos enveredassem por uma boa conduta de aula, se guiaram mais uma vez. A aula 

iniciou-se com a recordação daquelas que eram as regras a ter em conta e quais os 

comportamentos puníveis para que os alunos continuassem a evoluir nesse sentido, 

persistência foi a chave da mudança até agora, por isso sabíamos que seria esse o 

caminho a seguir.”   

                                                                            (RA, 15 de Dezembro de 2019) 

 

No que diz respeito ao desempenho motor, a turma tinha um nível 

moderado a baixo sendo quase nulos os alunos com experiência desportiva ou 

praticantes de alguma modalidade. Percebemos que teríamos um grande 

desafio pela frente e, juntas, arregaçamos mangas! Durante o ano letivo fomos 

sempre tentando trabalhar os aspetos que considerávamos mais importantes 

de ser corrigidos fossem eles motores cognitivos ou socioafetivos e 

procuramos planear minuciosamente as aulas para evitar conflitos entre alunos 

e proporcionar momentos de colaboração e espírito de equipa. Apesar de 

desgastante e exigente, o resultado foi satisfatório tendo sido visível a evolução 

exponencial da turma ao nível dos ganhos de auto consciencialização, 

evolução motora e social. Conseguimos também, apesar do receio inicial, 

enquadrar os novos alunos nas aulas, apesar da enorme diferença de idades, 

atribuindo-lhes papéis distintos e que promoviam a sua autonomia e respeito 

pelo outro tendo evitado assim diversos conflitos e situações problemáticas 

suscetíveis de acontecer.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

4.1 Organização, gestão do Ensino e da Aprendizagem e desenvolvimento 

profissional 

 

Tendo em conta as normas orientadoras do EP, esta área é dedicada à 

conceção, planeamento e realização do ensino. Dentro destes parâmetros, é 

expectável que o EE consiga construir uma estratégia de intervenção orientada 

por objetivos pedagógicos e que respeite o conhecimento válido no ensino da 

EF, enquanto fomenta a educação e formação integral dos alunos. Numa 

primeira fase, foi imprescindível efetuar a análise de alguns documentos como 

os planos curriculares e programas nacionais, para que, numa fase posterior 

pudesse utilizar os saberes próprios da EF e da educação necessários para a 

realização do planeamento. No que diz respeito ao planeamento, é 

referenciado que seja construído um planeamento adequado às necessidades 

e individualidades dos alunos e também pela flexibilidade do processo de 

ensino e aprendizagem para três níveis distintos: anual, unidade didática e 

aula. Cabe ao professor estagiário conduzir com eficácia a aula sendo que este 

deve ter em conta as diferentes dimensões de intervenção pedagógica e 

consequentemente recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica 

adequados à diversidade dos alunos; promover a aprendizagem e noção de 

competência; utilizar terminologia específica da EF; envolver ativamente os 

alunos no processo de aprendizagem e gestão do currículo; otimizar o tempo 

potencial de aprendizagem, qualidade de instrução, feedback pedagógico e 

clima e gestão de aula e, por último, recorrer a decisões de ajustamento. 

Nesta área terá também lugar o projeto do estudo que pretendia realizar 

onde procuro saber se exercícios realizados no teatro enquadrados nas aulas 

de Educação Física contribuem positivamente para a emancipação dos alunos 

e para desenvolver o domínio socioafetivo dos mesmos, área de extrema 

importância mas pouco desenvolvida e explorada na realidade da escola.    

A acrescer a este projeto de estudo que pretendia desenvolver ao longo do EP, 

efetuei também a observação de aulas do PC e das minhas colegas do NE e 

participei nas reuniões de grupo e departamento. Durante toda a minha prática 

elaborei reflexões de aula, tanto das lecionadas por mim, como das minhas 

colegas do NE e do PC, quando eram definidas como aulas observadas.   
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No que diz respeito à avaliação, construí grelhas com objetivos 

específicos definidos após estudo e retificação das modalidades e dos 

objetivos estipulados, tendo recorrido essencialmente à avaliação formativa dos 

discentes de modo a realizar uma avaliação mais ponderada e justa e a 

envolver os alunos na sua própria aprendizagem. Ao longo do ano fui também 

moldando a minha ação mediante as características das turmas, sobretudo ao 

nível social, cultural e psicológico, pois é necessário considerar as 

necessidades educativas dos alunos para que haja um ajuste constante do 

planeamento inicial e para que seja possível a sua concretização com sucesso, 

de modo a melhor satisfazer a formação e desenvolvimento dos alunos. 

Nas seções seguintes residirá todo o meu percurso no EP, desde o 

conceber do ensino até ao planeamento e avaliação, expondo a diversidade de 

experiências pelas quais passei, as metodologias que apliquei, as mudanças e 

evolução que foram necessárias e como tudo isso contribuiu para o meu 

carecimento e formação enquanto professora.  

 

4.1.1 Contextualização concetual 

 

Na secção que vigora, irei desfiar minuciosamente acerca da 

importância e influência da EF e do desporto na transcendência e emancipação 

do Homem. Irei discorrer acerca da minha evolução ao longo do EP e de que 

modo toda essa experiência me levou a construir uma nova e mais precisa 

conceção de Educação Física e a formar a professora que sou hoje e pretendo 

ser no futuro. 

 

4.1.1.1 A dependência educativa do Homem: o papel da escola e da Educação 

Física  

 

O Homem abrange em si diversas dimensões que fazem dele uma 

espécie ímpar e incomensurável. Desde os seus primórdios é incapaz de 

sobreviver completamente solitário, mantendo uma dependência social e 

relacional. Um eterno insaciado, curioso, que procura dominar os tempos e os 

espaços nunca antes explorados, que procura explicações e justificações para 

tudo o que o rodeia, com receio do desconhecido mas ânsia em lá chegar.   
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Contudo, existe apenas uma forma de o tornar capaz e apto para tudo 

isso, a educação. Somos lançados ao mundo, abandonados de recursos que 

nos permitam sobreviver sozinhos, necessitamos da orientação, dos cuidados, 

do amor de um adulto, de um educador. Rousseau (1999, pp.8) afirma que 

tudo o que não temos ao nascer e de que precisamos quando grandes é-nos 

dado pela educação. A educação representa então um papel 

antropologicamente determinante no cumprimento do destino do homem que 

está encarregue de realizar a sua própria obra, de traçar o seu destino. Kant 

defende ainda uma dupla polaridade da educação: por um lado, ela é uma 

educação física, e que inclui tanto a educação do corpo como a educação do 

espírito - pois, tanto um como o outro pertencem à natureza humana -, por 

outro, é uma educação prática, à qual Kant junta a educação moral, exclusiva 

da espécie humana. Este acrescenta ainda que o homem privado de educação 

não sabe servir-se da sua liberdade (Carvalho, 2001, pp. 27). Assim 

constatamos que o homem deve ser educado segundo o princípio de 

humanidade, enquanto cidadão do mundo, enquanto indivíduo que faz parte 

integrante duma espécie, e que, só por ela, pode realizar o seu destino. A 

educação deverá, então, orientar-se por um espírito cosmopolita.  

De facto, desde o seu nascimento, o homem é criado pela sua espécie 

absorvendo valores, crenças e ideologias transmitidas que vão ao encontro da 

cultura e orientações pelas quais se rege a espécie humana. No meu caso, 

toda essa bagagem foi-me transmitida não só pelos meus pais, mas também 

pelos professores e treinadores que fizeram parte integrante da criação e 

formação daquilo que sou hoje. Apesar de na sociedade existir uma importante 

base de saberes que são transmitidos intemporalmente, a verdadeira educação 

vai muito para além disso. Apenas nos autoconstruímos quando somos 

capazes de refletir sobre o que se pensa (Savater, 1997, pp. 23-30). A 

capacidade fenomenal do Ser Humano racional e pensante permite-nos ir mais 

além, permite-nos ter espírito crítico sobre os nossos pensamentos, o que nos 

permite atingir uma mais ampla dimensão intelectual e espiritual. Assim, 

através da educação, podem ser formados indivíduos emancipados e 

informados sobre questões primordiais na vida da sociedade.  
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A escola, um dos principais pilares da educação de uma criança, adquire 

uma mais-valia pois desde cedo ensina como viver em sociedade, permite que 

exista uma partilha de experiências e saberes que contribuem para o 

desenvolvimento integral dos alunos. A escola assume-se como uma instituição 

para todos, respondendo à necessidade educativa do ser humano. Para 

Monteiro (2017, pp. 106), a adolescência é uma fase crucial para o 

desenvolvimento emocional do individuo, uma vez que a aprendizagem ocorre 

de forma diferenciada em todas as idades. Na escola são dados importantes 

passos do desenvolvimento pessoal, intelectual, espiritual e formativo das 

crianças e jovens, sendo o local onde tudo acontece. É ao longo dessa 

caminhada que nos provemos de vivências nas mais diversas áreas e que 

vamos construindo um ideal daquilo que desejamos ser no futuro. É também na 

escola que surgem amizades para a vida, aventuras extraordinárias e 

momentos inesquecíveis.  

Cada vez mais, a sociedade procura instituir uma formação mais 

completa e alargada, levando a que o ideal seja o sujeito instruído sendo 

importante motivar crianças e jovens para os benefícios futuros das 

aprendizagens que adquirem, permitindo-lhes ter uma voz ativa na sua 

formação para que possam decidir sobre o processo. Em várias instâncias da 

vida, é necessário sermos capazes de tomar decisões ponderadas e que nos 

levem a bom porto, devendo ser este um ponto importante a desenvolver nas 

escolas, fomentando a autonomia dos alunos para que estes possam dominar 

estes conceitos.   

Surge então a extrema importância da Educação Física como formadora 

integral dos jovens, sendo esta uma disciplina onde a corporalidade é 

explorada levando nos também a explorar todas as outras dimensões que 

estão intimamente ligadas ao corpo. São desenvolvidos domínios como a 

competição e o modo de lidar com a vitória e a eterna impostora, a derrota, o 

trabalho de equipa e o cuidado para com o próximo. Nesta disciplina em tudo 

enriquecedora, os discentes podem absorver diversas características positivas 

para a sua personalidade, como os valores e éticas subjacentes ao desporto: a 

capacidade de superação, a habilidade de trabalhar com o outro, a resiliência e 

persistência.  

  



 43 

4.1.1.2 Legitimação da EF na escola: o corpo como objeto pedagógico   

 

Observando o comportamento, desempenho e expressões dos alunos, é 

visível que, atualmente, a motivação e gosto pela prática desportiva na 

população jovem é mínima, devendo ser motivo de preocupação por parte das 

escolas, encarregados de educação e entidades desportivas 

institucionalizadas. Apesar da crescente afluência de fontes que indicam os 

benefícios essencialmente físicos do desporto, ainda está por explorar a 

vertente cognitiva e social do mesmo, perdendo-se portanto uma grande 

ferramenta da legitimação do mesmo e crescente prática na sociedade atual.    

Nas escolas, é apresentado um currículo previamente estipulado sendo 

que se pede às crianças que o sigam apenas. Kirk (2009) refere que em muitos 

casos a EF se foca na transmissão de conteúdos descontextualizados ao fraco 

interesse e desempenho que os alunos demonstram. De facto, atendendo à 

experiência pela qual passei ao longo deste ano letivo, pude observar que a 

generalidade dos alunos se mostrava pouco motivados e pouco desenvolvidos 

ao nível técnico e tático, sendo necessária uma constante adaptação das 

situações de aprendizagem e planeamentos. Essencialmente na turma 

partilhada do quinto ano, foi evidente a adaptação de inúmeras tarefas em 

diversas modalidades como o badminton e o andebol, pois os alunos não se 

encontravam capazes de realizar o estipulado anteriormente. Uma forma de 

combate desta inaptidão motora generalizada passaria por flexibilizar o 

currículo de modo a que as crianças e jovens pudessem numa primeira 

instância aperfeiçoar e desenvolver as suas capacidades motoras condicionais 

coordenativas, criando assim uma base sólida geral que lhes permitisse 

ingressar nos conteúdos mais específicos num patamar superior que lhes 

permitisse, de facto, realizá-los. Para Crum (1993) a EF tem três papéis 

principais, sendo eles a aquisição de condição física, a estruturação do 

comportamento motor e formação pessoal, cultural e social. 

É sabido que a EF configura a única disciplina que lida com as questões 

do corpo, tomando um importante lugar educativo através do desporto com 

valores de autoconfiança e autorrealização. A EF acaba por ocupar um lugar 

único no currículo, pois não existe alguma outra que trate o corpo como objeto 

pedagógico (Batista e Queirós, 2015, pp. 29-46). A EF garante a sua 
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legitimidade nas suas valências únicas e específicas como a competição, 

trabalho de equipa, superações, benefícios para a saúde e promoção da 

mesma, no fundo por incorporar em si todas as dimensões daquilo que é o Ser 

Humano, de corpo e alma! É fundamental cativar os jovens, implementar 

modelos distintos e criar estratégias para que estes compreendam a 

importância da prática desportiva, conseguindo tirar prazer da mesma.  

 

4.1.1.3 O projeto educativo da EC e o contributo da EF 

 

O projeto educativo da EC refere que “tem por missão favorecer a 

formação e o desenvolvimento equilibrado das crianças e qualificar os seus 

alunos para o prosseguimento de estudos ou para a integração no mundo do 

trabalho, num ambiente de humanismo e responsabilidade pautado por 

elevados padrões de exigência, constituindo-se como suporte de uma 

educação que se desenvolve ao longo da vida. A escola procura a excelência 

educativa e o desenvolvimento integral dos seus estudantes de modo a que 

possam ser bons representantes na comunidade em que se inserem, 

orientando-se por valores edificadores como a ética, solidariedade, igualdade e 

liberdade. O projeto educativo de escola é tanto melhor quanto mais eficaz for 

a responder às necessidades reais do seu público-alvo. Assim, procura-se criar 

um ambiente de igualdade e respeito onde os alunos sintam conforto e parte 

integrante da escola e da sua comunidade. Mais uma vez, ganha protagonismo 

a marginalizada disciplina, a Educação Física. O seu calibre inclusivo permite 

aos seus participantes passar pela sensação de inclusão e valorização, sendo 

que muitas vezes alunos que se possam sentir angustiados noutras disciplinas 

devido às suas dificuldades cognitivas, sentem que têm valor noutras vertentes 

como a motora. Ao experienciar a sensação de realização nas aulas de EF, 

torna-se mais fácil mostrar-lhes que a superação nas restantes disciplinas ou 

até na vida, está ao seu alcance e trará consigo a felicidade inerente à 

superação de obstáculos. Graça (2015, pp. 18) afirma que a sociedade e a 

própria ecologia da escola, não dão um bom suporte ao professor de EF e 

estudantes para que levem a disciplina a sério. A luta permanece, sendo 

imprescindível um corpo docente capaz e dotado que evidencie a importância 

da EF e que defenda a sua área com toda a sua garra e paixão. A comunidade 
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escolar da EC onde lecionei sempre mostrou respeito e apreço pela disciplina, 

o que me motivou e alegrou bastante. Contudo, aquando do ensino à distância, 

essa valorização da EF sofreu bastantes alterações, tendo passado a ser uma 

disciplina menosprezada e deixada para última instância mostrando assim a 

atual fragilidade da mesma no meio escolar e a diminuta importância que lhe 

dão relativamente às restantes disciplinas.  

 

4.1.1.4 Conceções e a sua evolução  

 

O planeamento das atividades de ensino tem por base uma conceção 

previamente idealizada. Essa conceção pedagógica é criada tendo em conta as 

crenças do professor e aquilo que este acredita que a EF deve transmitir aos 

alunos. Nesta subsecção irei explanar as ideias base da minha conceção e 

quais as alterações que foi sofrendo ao longo de todo o processo, devido à 

realidade que encontrei e às aprendizagens que fui retirando.  

 

4.1.1.4.1 Conceção inicial e promoção da autonomia  

 

Em todos os princípios, existe uma enorme absorção de informação pois 

a novidade traz consigo uma maior atenção e curiosidade. Este início não foi 

exceção, durante a primeira fase de formação enquanto professora, a fase das 

descobertas e aprendizagens basais, adquiri princípios inerentes ao desporto 

que devem ser fundidos em qualquer tipo de prática, essencialmente na EF. 

Pelo seu carácter educativo e formador de pessoas, a minha ideologia passava 

pelos valores unificadores que o desporto nos proporciona como a superação, 

resiliência e companheirismo. Enquanto professora, procurei proporcionar a 

mais variada panóplia de experiências aos discentes, de modo que a estes 

atribuíssem significado à EF. Essa variabilidade de contextos nas aulas, 

potencia o desenvolvimento completo do aluno, não só pelos conteúdos 

específicos, mas também pelo contacto com os colegas e a atribuição de 

significado às atividades que realizam. Independentemente das suas 

habilidades, os alunos necessitam de se sentir úteis na aula sendo que ao 

longo da minha PP procurei recorrer a algumas estratégias para atingir esse 

objetivo. Estimular o seu sentido de responsabilização ao longo das aulas, 
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como montar e recolher material, passar pela função de árbitro, ajudar e 

efetuar correções aos colegas, coloca-los na função de treinador, deixá-los 

escolher o tema do esquema e as figuras que pretendiam realizar, foram 

algumas das estratégias utilizadas ao longo do ano. Assim, os alunos sentiram 

uma maior envolvência no seu próprio processo de ensino aprendizagem e 

perceberam que são parte fulcral desse processo. Quando oportunidades 

significativas e relevantes de escolha são propiciadas, os indivíduos 

evidenciam o aumento da motivação intrínseca, demonstrando iniciativa e 

autodeterminação (Deci e Ryan, 1985). Vários estudos reportam também 

(Solmon, 1996; Valentini e Rudisill, 2004; Xiang et al., 2002; Xiang et al., 2004) 

que crianças que participam em aulas de professores que reforçam a 

autonomia são mais intrinsecamente motivadas e demonstram níveis mais 

elevados de auto-estima do que crianças em contextos onde o controle do 

professor sobre todos os aspetos do ambiente de aprendizagem é mais 

evidente. 

Relativamente à minha conceção inicial, sabia de antemão que algumas 

ideias pré concebidas iriam sofrer alterações. Ao longo do EP, tentei sempre 

combater o modo de ensino tradicional e antiquado que recorria à mera 

reprodução de movimentos solicitados pelo professor e pouca ou nula 

intervenção do aluno. Tendo em conta as vantagens referidas anteriormente, 

procurei estimular os alunos para que fossem mais autónomos e auto-

suficientes e assim levá-los a níveis de motivação e interesse superiores. 

Procurei também incutir nos estudantes o sentido de justiça, igualdade e 

cumprimento das regras.    

 

4.1.1.4.2 Os outros professores de EF: de colega a amigo  

 

Regressados do seu período de férias, todos os colegas de EF se 

mostravam enérgicos e proativos, prontos para qualquer adversidade. Na 

reunião do departamento, foram delineados eventos, datas e até funções a 

desempenhar por cada professor. Contudo, essa euforia dissipou-se 

rapidamente com o passar das semanas e as suas ações foram sendo 

descuradas notando-se a falta de comunicação e organização entre o grupo 

disciplinar, essencialmente, na organização dos eventos desportivos. Contudo, 
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tive o prazer de observar aulas de professores distintos, onde me deparei com 

novas abordagens e exercícios que mais tarde vim a adotar também nas 

aminhas aulas, pelo potencial que observei nos mesmos. Eram também 

recorrentes “conversas de café” em que discutíamos diversas situações 

icónicas que se passavam nas aulas de EF e como se solucionavam, o que me 

proveu, de certa forma, de experiências mentais naquelas situações, deixando-

me preparada para lidar com as mesmas, caso acontecessem, sem que fosse 

algo totalmente novo e inesperado. Nesse sentido, a influência e ajuda dos 

diversos professores de EF foi bastante útil e vantajosa. Todos eles mostravam 

disponibilidade para ajudar e até ceder espaços de aula caso necessitasse 

para a realização de uma avaliação ou de uma aula observada, cooperando 

sempre e zelando por mim. Para além de colegas, foram fomentadas também 

importantes amizades. Apesar da sua excessiva descontração em alguns 

contextos, que procurei não absorver, contribuíram para o meu crescimento e 

formação nos restantes parâmetros. Assim, procurei recolher o melhor de cada 

um e utilizá-lo para a construção da professora que me tornei.  

 

4.1.1.4.3 Descobrimentos: do professor sonhador ao professor realista  

 

Parece-me seguro afirmar, após o ano dos descobrimentos, que apenas 

percebemos o que é realmente ser-se professor e quais as dificuldades pelas 

quais os profissionais passam, quando estamos, de facto, inseridos na sua 

realidade, no seu dia-a-dia. O chamado “Sentir na própria pele”! Quando, 

ousada e destemida, iniciei esta aventura por mares nunca antes navegados, 

fui, inocentemente, provida de ânsia de mudança e de inovação. Contudo, 

quando chegámos à escola e nos deparamos com a verdadeira realidade e 

castração da palavra do docente, percebemos rapidamente que não temos 

remos para remar. Todas as ações ficam dependentes de outrem, nada é 

totalmente decidido por nós e feito da maneira que idealizamos, existem regras 

e normas que têm de ser cumpridas e seguidas à risca. Da minha ideia inicial 

de utilizar a EF para formar alunos exemplares como indivíduos, desenvolvê-

los no domínio cognitivo e motor a um patamar de excelência, foram 

aparecendo pelo caminho e tomando a dianteira outros aspetos que se 

mostravam mais importantes, tendo em conta as diferenças de desempenho 
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motor e de personalidades dos diversos alunos, assim como os espaços e 

interacções. Primeiro, percebi que, por virem de turmas distintas, os alunos não 

se conheciam entre eles nem se mostravam disponíveis para tal, o que teria 

influência direta nas aulas, sendo primordial desenvolver o domínio socioafetivo 

dos mesmos e procurar criar situações facilitadoras que levassem a isso sem 

se tornar óbvio nem constrangedor. Posteriormente, verifiquei que, dentro da 

mesma turma, existiam níveis de desempenho motor muito distintos sendo que 

os alunos com mais predisposição motora eram do mesmo grupo de amigos e 

aqueles com menos predisposição formavam outro grupo, nunca se misturando 

nem entreajudando. Assim, tornou-se evidente qual teria de ser a minha 

incidência de atuação consoante as características da turma. Tornou-se então 

crucial criar um clima de aula que proporciona-se interações e entreajudas 

entre os alunos e potenciar o tempo de empenhamento motor para que 

pudesse existir uma evolução significativa do desempenho de todos os alunos.    

Ao longo desta viagem alucinante, em nada previsível e monótona, conclui que 

as diferentes conceções e abordagens do ensino podem e devem ser 

compósitas, de modo a ir ao encontro da resolução dos principais problemas 

evidenciados pelos alunos. Passei então de uma visão mais rígida e de atleta, 

focada na técnica e execução dos movimentos, para uma visão diferenciada 

mais abrangente ao domínio relacional. Contudo, foi um desafio sem igual, pois 

é um domínio incerto que não tem tanta ciência como a técnica em que 

sabemos especificamente que estratégia utilizar para melhorar um certo gesto.   

 

4.1.1.5 Metamorfoses: transformação enquanto professora de EF  

 

Metamorfosear-me da condição de aluna para professora foi um longo 

processo repleto de aprendizagens e transformações, finalmente a lagarta 

ganhou asas, adquirindo agora o estatuto de borboleta. Essa borboleta 

procurou instantaneamente integrar-se na comunidade, o que foi crucial para o 

seu crescimento e construção de uma identidade mais forte e coesa. Foi 

também aprendendo com as suas falhas e procurando superar-se e levantar-se 

após cada queda. Aqui, serão relatadas algumas das situações que me 

ajudaram a ganhar asas e a tornar-me na professora que sou hoje.  
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4.1.1.5.1 O caminho da construção de identidade profissional: a professora 

exigente e divertida 

 

É difícil encontrar uma definição da minha pessoa enquanto professora 

sendo que a forma como nos vemos não é a mesma com que nos veem de 

fora. Contudo, tendo em conta não só as minhas reflexões e perceções mas 

também a opinião dos alunos, colegas do NE e PC, tentarei fazê-lo.  

Trazendo comigo uma vasta bagagem enquanto atleta de modalidades 

individuais, onde a técnica e boa execução do movimento são fundamentais, 

sempre vigorou na minha educação desportiva a fomentação da resiliência, 

superação, autoridade, rigor e perfecionismo. Assim, sempre procurei incutir 

nas minhas aulas o sentido de respeito e auto-superação. Confesso que, numa 

fase inicial, a algazarra e falta de disciplina das crianças nas aulas de EF me 

causaram uma certa inquietação uma vez que estava habituada a lidar com 

atletas que treinavam com um propósito, que tinham um objetivo e portanto 

estavam no treino por vontade própria. Na escola, infelizmente, acontece 

maioritariamente o oposto. Muitos alunos só realizam a aula por ser obrigatória 

no seu currículo, mostrando-se frustrados e desinteressados e muitas vezes 

prejudicando os colegas que querem de facto estar ali. Caracterizo-me ainda 

como uma professora que procura sempre potenciar ao máximo o tempo de 

empenhamento motor e proporcionar situações de aprendizagem adequadas e 

minuciosamente estudadas e adaptadas a todos os alunos, procurando ter 

sempre em conta as individualidades dos alunos. Por vezes, quando não corre 

como o previsto, a minha expressividade facial esclarecedora mostra 

nitidamente o descontentamento e frustração que sinto, sendo este um aspeto 

que tenho vindo a tentar melhorar para não transparecer tanto aquilo que sinto 

podendo ferir suscetibilidades. Considero-me ainda bastante interventiva, ativa 

e com boa capacidade de instrução simples e clara, o que me permitiu explicar 

claramente os exercícios de modo a que toda a turma percebesse e 

rapidamente se organizasse e prosseguisse a aula, potenciando assim ao 

máximo o tempo de empenhamento motor dos alunos. Apesar de rigorosa e 

disciplinada, mantenho sempre o sentido de humor apurado, não negando uma 

boa gargalhada ou uma pequena brincadeira quando os alunos assim o 

merecem.   
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“As aulas foram muito bem organizadas e criativas. Gostei muito da forma como os 

desportos foram abordados. A professora é espetacular”;  

“É exigente mas de uma maneira boa”;   

“A professora é exigente mas não deixa de brincar com os alunos. Tem um bom 

método de ensino”;  

“As aulas são muito boas e a professora ajuda muito.”   

                                                         (Pareceres de alunos da turma residente)    

 

 

Inicialmente e ainda presa ao Eu atleta, tencionava investir 

essencialmente na transmissão de conteúdos intrínsecos à EF e às 

modalidades desportivas. Apesar de, evidentemente, também ter tido um 

grande foco nesse aspeto, percebi que teria também de enveredar pela 

vertente educativa e relacional sendo estas essenciais para que a aula possa 

decorrer em harmonia e para conseguir desenvolver os aspetos que desejava. 

Percebi que para além do saber fazer existia também espaço para o saber ser. 

Uns com mais e outros com menos prazer, todos se comprometeram a 

participar nas aulas e foi visível o crescente empenho e motivação dos alunos. 

Senti a necessidade e busca incessante da criação de uma linha unificadora 

que nos guiasse no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, com o mesmo 

sentimento para que todos os alunos se envolvessem e usufruíssem do que o 

desporto tem para lhes oferecer. Percebi também que, criando objetivos 

específicos para cada um dos alunos, consoante o seu grau de 

desenvolvimento, a sua personalidade e capacidade, teria a sua total entrega 

nas atividades propostas, sentindo que batalhávamos lado a lado na busca 

dessas metas. Lembro-me perfeitamente do momento em que uma aluna 

soltou um berro incontido, tamanha foi a sua felicidade, quando foi capaz de 

realizar um serviço por cima com sucesso no campo oficial de voleibol… ainda 

hoje todos o meu ser vibra com ela, por ela!  
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4.1.1.5.2 Integração progressiva na EC e no processo de E/A  

 

O processo de integração na EC decorreu naturalmente com relativa 

facilidade, tendo sido muito bem recebida por todos os professores e pessoal 

auxiliar, que mostraram o seu agrado na nossa presença e disponibilidade para 

ajudar. Apesar de numa fase inicial sermos confundidas com alunos e 

repreendidas por nos dirigirmos para a sala dos professores, rapidamente isso 

se tornou alvo de gargalhadas conjuntas e respeito mútuo. As primeiras 

reuniões trouxeram consigo algum nervosismo uma vez que apenas tínhamos 

ouvido falar delas teoricamente na faculdade e agora tratava-se uma realidade 

prática. Sendo estreantes nessas andanças, não sabíamos se teríamos uma 

voz ativa nas mesmas e qual seria o nosso papel, contudo, fomos sempre 

guiadas pelo PC e pelos restantes professores do departamento. Também a 

diretora e vice-diretora da escola mostraram o seu apreço pela nossa presença 

e disponibilidade, prontificando-se a esclarecer qualquer dúvida.    

Em todo o processo de adaptação, o NE foi também imprescindível 

sendo que nos socorríamos umas das outras quando necessário, tendo 

partilhado e discutido diversas ideias sobre o processo de ensino e 

aprendizagem durante o percurso. As reflexões conjuntas formais e informais 

que tivemos dentro do NE tiveram também um importante papel para que 

pudéssemos ter opiniões diversas de alguém que via as nossas aulas de fora, 

de modo a percebermos que aspetos podíamos melhorar nas aulas. Muitas 

vezes discutíamos os próprios planos de aula e os exercícios propostos, o que 

nos levou a uma motivação conjunta e busca de superação.  

Para além da criação de um bom ambiente de trabalho, foi também 

fundamental possuir uma grande panóplia de conhecimentos para proceder 

aos vários níveis de planeamento e ser capaz de realizar ajustamentos 

posteriormente. A formação adquirida na FADEUP foi extensa e rica em 

didáticas específicas do desporto, que mais se aproximaram daquilo que 

encontrei este ano. Também o domínio dos conceitos específicos intrínsecos à 

UD e ao PA foram determinantes para que pudesse planear e organizar as 

aulas com minúcia e rigor. Tratou-se de uma evolução constante e progressiva 

que foi possível com o ganho de experiência e vivências pelas quais fui 

passando nas aulas e também fora delas, o contexto da escola.  
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4.1.2 Operacionalização do processo de E/A  

 

Nesta secção irei detalhar as atividades e matérias de ensino que 

desenvolvi ao longo do ano letivo. Para além disso, explanar a minha 

experiência ao implementar estilos e modelos de ensino distintos, e de que 

forma estes contribuíram para a minha evolução e para a aprendizagem dos 

alunos. Será também clarificado como conciliei o ensino das diferentes 

modalidades e as suas diferentes exigências, recrutando as estratégias que me 

pareceram mais adequadas.  

O processo de E/A principia com uma fase inicial de planeamento, que 

constituiu um desafio que me levou a procurar conhecimento mais aprofundado 

sobre algumas modalidades de modo a sentir-me mais segura e capaz de o 

realizar com excelência. 

No contacto inicial com os alunos, devido à proximidade de idades e ao 

feedback dado pelos colegas e pelo PC, enfrentei um dilema sobre a postura 

que deveria adotar tendo partido de uma figura de autoridade, desprovida de 

afetividade, para uma figura exigente mas com um lado emocional mais 

vincado tendo sido esta transformação essencial para o melhor decorrer das 

aulas e evolução dos alunos. Um dos problemas transversais à turma residente 

e partilhada, foram a aparente falta de interação, comunicação e respeito entre 

os alunos. Essencialmente na turma partilhada onde chegaram a existir 

episódios de extrema falta de ética desportiva e de violência entre alunos numa 

instância inicial. Outro dos problemas foi a grande discrepância de aptidão 

física entre os elementos da turma, existindo níveis de habilidade muito baixos 

e muito altos. Foi crucial adotar diferentes estratégias na condução do ensino, 

tais como o trabalho por níveis e as adaptações das regras de jogo.  

Durante o segundo semestre, experienciei uma situação única completamente 

distinta dos normais padrões de ensino, o chamado ensino à distância. 

Dedicarei uma secção para relatar toda a minha experiência em tempos de 

pandemia. Inerente a todo o ano letivo, relatarei também os moldes de 

avaliação que privilegiei e como os utilizei para consumar a aprendizagem dos 

alunos.  
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4.1.2.1 Tiro de partida para o planeamento  

 

Realizar o planeamento das tarefas de ensino é um momento 

fundamental e crucial no qual os professores se devem envolver veemente. 

Principalmente em professores estagiários, é fundamental aprofundar o 

planeamento das situações de aprendizagem ou até mesmo da comunicação 

com os alunos (Feu et al., 2019). É, portanto, essencial que exista uma 

profunda investigação e contextualização do EE, de modo a que reúna as 

ferramentas necessárias para desenvolver um planeamento bem estruturado. 

No que diz respeito à implementação prática do ensino, foi necessário proceder 

a um planeamento escrupuloso. Nas primeiras semanas foi deveras 

desgastante e inquietante uma vez que tudo constituía uma novidade e exigia o 

dobro da atenção e empenho, a inexperiência mostrou-se assim. Foi-nos desde 

logo disponibilizada a planificação anual de EF, pelo PC, onde as modalidades 

a abordar se encontravam já destruídas pelos dois semestres e onde vinham já 

descritas as aprendizagens essenciais que os alunos deveriam desenvolver e 

exercitar. Para além disso também fiz uma análise minuciosa dos programas 

nacionais, verificando as diretrizes e objetivos pretendidos para cada ano de 

escolaridade que lecionaria e do documento relativo às aprendizagens 

essenciais para que tivesse um fio condutor daquela que seria a minha ação e 

objetivos de aula. Contudo, tive também em conta as sugestões do PC, dada a 

sua experiência com parte da turma em anos anteriores, sendo que são muito 

mais realistas do que aquilo que se encontra nos programas nacionais 

desajustados à realidade atual das crianças e jovens. Em concordância com o 

NE, decidimos qual seria a primeira modalidade a ser abordada e partimos 

para a preparação do primeiro PA e respetiva UD. Esse trabalho foi realizado 

individualmente por cada um dos elementos do NE para que pudéssemos 

investir num cunho mais pessoal e intervir de modos diversos o que nos levou 

a experienciar diferentes modos de ação e planeamento. Antes de lecionarmos 

uma modalidade, realizamos sempre a sua UD completa, com informação clara 

da sequência e progressão dos conteúdos, que serviria de guião para a 

realização dos próximos planos de aula, apesar de sofrer alterações consoante 

a resposta dos alunos.  
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4.1.2.1.1 O Planeamento anual 

 

 Para ser desenvolvida com sucesso, qualquer atividade deve ser alvo de 

um planeamento estudado e pormenorizado de modo a existir controlo e um fio 

condutor de toda a ação. Pacheco (1995) define o conceito de planeamento 

como um processo de revisão que organiza todo o processo de ensino-

aprendizagem. Já Januário (1996) define planeamento, considerando-o como o 

processo pelo qual os professores aplicam os programas escolares, cumprindo 

a função de os desenvolver e de os adaptar às condições do cenário de ensino. 

O processo de planeamento permite orientar o processo de ensino de 

forma a possibilitar a potencialização de aprendizagens significativas aos 

alunos a que se destina (Matos, 2010). Com a realização de um planeamento 

anual, pretende-se, desde logo, efetuar um guia para o decorrer do ano letivo, 

de acordo com as orientações previamente estipuladas. Assim, importa 

organizar as modalidades a abordar e tornar todo o processo menos abstrato 

de modo a diminuir as probabilidades de insucesso. Contudo, não sendo esta 

uma realidade a que estivesse já habituada, pois todos os contextos anteriores 

haviam sido hipotéticos, numa fase inicial, senti a exigência e responsabilidade 

que tinha em mãos ao realizar um planeamento anual de turma. Este 

representa uma perspetiva global que procura situar e concretizar o programa 

de ensino no local e com as pessoas envolvidas, com o objetivo de orientar o 

processo de ensino ao longo do ano através do estabelecimento de metas, de 

acordo com as orientações do grupo de Educação Física (EF) e o Programa 

Nacional de Educação Física (PNEF) (Bento, 1998). Trata-se de uma 

articulação complexa de diversos conhecimentos e informações que devem ser 

tidos em conta para a elaboração do mesmo, tendo-se mostrado labiríntico 

numa fase inicial. Na verdade, a tarefa de planear é sempre percecionada 

como complicada, dada a complexidade e imprevisibilidade do ensino (Teixeira 

e Onofre, 2009). No caso dos estagiários esta dificuldade é acrescida pela 

pouca ou nenhuma experiência que têm relativamente a essa realidade (Griffey 

e Housner, 1991). De facto, um dos principais pensamentos que me assolavam 

era o facto de ser tudo tão imprevisível e abstrato naquele momento contudo, 

com a ajuda dos professores e com o aprofundamento de conhecimentos e 

experiência, tudo começou a ser mais claro e intuitivo.   
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4.1.2.1.2 As Unidades Didáticas  

 

Após informação e análise cuidada da distribuição das modalidades ao 

longo dos semestres e respetivas aprendizagens essenciais, reuni todas as 

condições necessárias para elaborar um instrumento fundamental para que o 

planeamento seja realizado com sucesso, a UD. Esta deve reger-se por uma 

sequência lógica dos conteúdos a abordar nas aulas, de forma progressiva e 

por graus de dificuldade, por forma a conduzir a uma aprendizagem efetiva dos 

alunos. A UD deve ser elaborada de forma minuciosa e pormenorizada, de 

forma a auxiliar ao máximo na construção posterior dos planos de aula, sendo 

que os objetivos que se pretendem alcançar devem ser claros. 

A primeira UD que realizei foi de voleibol, para a turma residente do 

12ºano. Apesar de ser uma modalidade que me era familiar pelas vivências 

experimentadas na faculdade, essencialmente, na didática de voleibol, ainda 

assim foi-me necessário um estudo intensivo de forma a tornar-me capaz de 

definir os conteúdos que iria abordar, tendo em conta o nível dos alunos e a 

realidade da escola. Constituiu igualmente um desafio, a realização da 

distribuição temporal das diferentes funções didáticas dos conteúdos 

(introdução, exercitação e consolidação). Com efeito, não possuindo ainda 

experiência de campo, percebi que não tinha a sensibilidade necessária para 

perceber com exatidão quando deveria transitar da exercitação para a 

consolidação e quando introduzir novos conteúdos, sendo também necessário 

observar a resposta dos alunos e ter em conta as alterações do calendário que 

vão ocorrendo ao longo do ano devido a atividades da escola.  

O modelo base para as minhas UD’s assumiu-se o mesmo ao longo de 

todo o ano sendo que, naturalmente, foi sendo reajustado dado o seu carácter 

flexivo, de modo a melhorá-lo e potenciá-lo ao máximo para que a minha ação 

pudesse também acompanhar essa melhoria e refletir-se na aprendizagem dos 

alunos.    
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4.1.2.1.3 O Plano de Aula  

 

Partimos agora para a exploração daquele que é o documento que mais 

nos acompanha e reflete nas aulas, o plano de aula. Devido ao grande ao 

grande pilar FADEUP, que me proporcionou uma grande bagagem acerca 

desta temática nas didáticas específicas do desporto, a elaboração dos planos 

de aula tornou-se mais intuitiva e facilitada. Não nos foi dada qualquer diretriz 

para a elaboração desse instrumento, tendo total liberdade para que as 

realizássemos da forma que nos fosse mais intuitiva. Contudo, após o primeiro 

plano de aula realizado, o PC sugeriu algumas melhorias para facilitar a sua 

compreensão. O primeiro PA foi para a aula de apresentação que se seguiu de 

aula prática onde realizei a avaliação diagnóstica de voleibol. As críticas 

recebidas pelo PC foram tidas em conta de modo a potenciar a plano de aula. 

Entre essas críticas encontrava-se o facto de o texto ser extenso na explicação 

dos exercícios e o facto de me ter empolgado na quantidade de exercícios a 

realizar tendo em conta o pouco tempo de aula disponível. Refletindo, conclui 

que foram sugestões valiosas que me permitiram adaptar os planos de aula 

seguintes de modo a torná-los totalmente realizáveis e enquadrados no tempo 

de aula disponível e mais claros. Metzler (2000) refere que um bom 

planeamento leva a uma melhor fluidez na aula e gestão do tempo. É por 

demais evidente a importância de um bom planeamento para que os níveis de 

aprendizagem dos alunos sejam potenciados.  

Qualquer plano de aula (PA), deverá conter: (i) objetivos para a aula; (ii) 

planeamento geral; (iii) apresentação da tarefa e suas componentes críticas; 

(iv) material necessário; (v) lista das tarefas e seu desenvolvimento; (vi) 

esquema do espaço; (vii) tempo estimado de exercício; (viii) planos de 

segurança; (ix) como avaliar a aprendizagem e (x) revisão da aula e ilações 

finais (Metzler, 2000, p. 121).  

Os planos de aula elaborados tiveram espelhado em si todos os aspetos 

referidos anteriormente como sendo essenciais. No cabeçalho, estavam 

descritas todas as componentes gerais de cada uma, como a turma e número 

de alunos, o número da aula, a data, hora, espaço e material. Eram também 

explanadas as funções didáticas dessas aulas e referenciados os objetivos 

gerais da mesma no que diz respeito ao domínio motor, cognitivo e 
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socioafetivo. No corpo principal do PA, que estava dividido em parte inicial, 

fundamental e final, figuravam a situação de aprendizagem, o seu objetivo, as 

componentes críticas associadas à mesma e o tempo de duração do exercício 

proposto (anexo II). Esta organização e pormenor levaram-me a ser cada vez 

mais proativa e cuidadosa na elaboração de planos de aula. Estudava sempre 

cuidadosamente os espaços, material e rotação dos exercícios para que a aula 

fluísse bem. Durante a elaboração destes planeamentos também procurei 

sempre conhecer mais aprofundadamente as modalidades abordadas de modo 

a poder responder a qualquer dúvida ou situação que decorresse durante a 

aula. Assim, realizei planos de aula que contribuíram para a aprendizagem 

eficaz dos alunos.  

 

 

4.1.2.1.4 Reconstrução das unidades didáticas consoante as necessidades e 

evolução dos alunos  

 

A realização de uma UD é efetuada previamente à lecionação das aulas, 

sendo que nesta se encontra toda a progressão de conteúdos a realizar numa 

dada modalidade. Essa UD não é estanque nem uma diretriz intocável pois, é 

durante a ação propriamente dita, que percebemos se, de facto, os alunos 

estão a acompanhar a evolução que idealizamos teoricamente. Outro motivo 

para a plasticidade da UD é o facto de, durante o ano, e sem avisamento 

prévio, acontecem diversas alterações, como por exemplo não termos algumas 

das aulas previstas devido a visitas de estudo, o que leva a uma consequente 

alteração da UD. Tendo isso em conta, torna-se essencial não excluir a 

possibilidade de mudança, seja ela mínima ou radical. Todo o planeamento 

deve ser cuidado e realista, indo ao encontro do nível dos alunos e criando 

cenários de aprendizagem que levem os alunos a atingir o sucesso.   

Antes de iniciar o meu planeamento, procurei reunir o maior número de 

informações acerca da turma e de cada um dos alunos, por parte do PC e 

outros colegas que já tinham tido contacto com esses alunos em anos 

anteriores, tendo ficado já com uma ideia pré-concebida da turma e do seu 

nível de desempenho.   
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No geral, os planeamentos que inicialmente idealizei, não se alteraram 

radicalmente após o impacto com os alunos e observação dos mesmos ao 

longo das aulas pois o seu desenvolvimento foi acompanhando aquilo que 

tinha idealizado ser o tempo certo para adquirir certas competências. Contudo, 

necessitei de fazer alguns ajustes ao longo do tempo, uma vez que, a mais 

uma vez marginalizada aula de EF, era aquela que era abatida sempre que 

existia alguma atividade na escola. Levou também a alterações, o facto de ser 

necessário ajustar alguns conteúdos e situações de aprendizagem tendo em 

conta os diferentes níveis de desempenho. Por exemplo na lecionação do 

andebol na turma partilhada do 5ºano, a UD revelou-se demasiado ambiciosa 

para aquilo que depois encontramos na prática e tendo sido evidente a 

necessidade de nos focarmos mais no domínio comportamental para controlar 

a turma de modo a ser possível depois dar enfoque à componente motora. 

Tivemos a necessidade de alterar o planeamento inicial e adequar alguns 

conteúdos relativos à técnica e à tática também devido ao baixo desempenho 

motor e disponibilidade física dos alunos.  

Dito isto, percebemos que a reconstrução das UD’s não é em nada 

sinónimo de um mau planeamento inicial. Revela pois uma capacidade 

adaptativa e sensibilidade do professor que após observar aquilo que tem 

diante de si, faz as alterações devidas sempre em busca de um melhor 

desenvolvimento dos seus alunos, tendo em conta as suas necessidades.   

 

 

4.1.2.1.5 A importante valência da observação de aulas do PC e do NE 

 

Sendo o Ser Humano concebido para viver em comunidade, é óbvia a 

vantagem que a existência de um NE traz consigo. Ao invés de nos sentirmos 

sozinhos e desamparados caídos num local desconhecido, levamos connosco 

os nossos reforços, o nosso conforto. Assim, foi possível a partilha e trabalho 

em comunidade prática, o que se releva muito mais enriquecedor pois 

podemos observar métodos de ensino distintos, opiniões e visões diferenciadas 

e ter discussões elucidativas que nos levem a ir mais além e a aprofundar os 

nosso próprios pensamentos. Uma grande parte dos problemas que foram 

surgindo ao longo do ano foram rapidamente resolvidos muito graças a essas 
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conversas conjuntas. Cada uma de nós, naturalmente, tinha os seus pontos 

fortes e maior conhecimento em modalidades que havia praticado, podendo 

juntas criar uma nova identidade com uma maior panóplia de opções e 

conhecimento.  

A monitorização do meu desempenho feita pelo PC e pelo PO e as 

reflexões intrínsecas que realizei ao longo de todo o ano, revelaram-se 

determinantes no caminho do sucesso. Após as observações das aulas 

formais, realizávamos reuniões onde a perceção das virtudes e erros nos 

permitia perceber quais as adaptações que devíamos fazer e elucidavam-nos 

acerca do caminho que devíamos procurar seguir para atingir os objetivos 

estipulados. O conhecimento abrangente e experiência da PO revelaram-se 

preciosos guias para a implementação de estratégias e para a exploração de 

novas competências. Um dos conselhos que recebi nessas reuniões foi a não 

ter receio de parar a aula para emitir um feedback conjunto ao invés de recorrer 

quase exclusivamente ao feedback individual pois quando era observado um 

erro comum a vários elementos era mais benéfico para todos efetuar uma 

chamada de atenção geral.  

A observação das aulas lecionadas pelo PC constituiu também um meio 

de aprendizagem pois, sendo este um professor com muitos anos de 

experiência, já tinha inúmeras estratégias e competências incutidas nas suas 

aulas. Por exemplo na lecionação das aulas de andebol do seu 9ºano, incutia o 

sentido de entreajuda e responsabilidade aos alunos mais dotados que tinham 

sob alçada aqueles que tinham mais dificuldades ajudando-os a ultrapassar as 

suas dificuldades. Recorria também a pequenas estratégias quando precisava 

de acalmar a turma, caracterizada pela sua euforia exagerada, como sentá-los 

nos momentos de instrução ou adotar uma postura mais rígida e autoritária 

mudando o tom de voz e postura.  

Apesar de, de um modo geral, estar habituada à individualidade devido 

ao backgroud desportivo que trago comigo, pude neste ano constatar as 

inúmeras vantagens e riqueza que o trabalho em equipa revela. Momentos 

que, aparentemente, nada acrescentavam, revelavam-se os mais unificadores, 

como os almoços apressados nas quartas-feiras antes da reunião com o PC ou 

os lanches matinais enquanto discutíamos métodos de ensino ou ríamos 

desmedidamente relatando episódios ímpares que aconteciam nas aulas.  



 60 

Para além da observação de aulas do PC, também tivemos inúmeras 

aulas de observação das colegas de NE, ficando totalmente envolvidas em 

todo o processo umas das outras. Ao observar a Ana Rita, absorvi uma 

capacidade de instrução e organização notáveis. A facilidade e fluência no seu 

discurso tornavam-na exímia nessa função. Assim, cativava os seus alunos e 

levava-os a criar uma relação de maior proximidade com ela. Com a Adriana, 

absorvi o seu empenho máximo em cada planeamento minucioso e uma 

atenção redobrada a todos os pormenores da aula. Tendo ambas como 

exemplo, superei-me em aspetos como a organização e uma maior atenção 

aos pormenores, o que considero que constitui um importante ganho enquanto 

professora.  

Toda a partilha com os diferentes agentes envolvidos foi fulcral na minha 

evolução e crescimento. Estando lado a lado, muitas vezes, eu e as minhas 

colegas de estágio partilhávamos das mesmas angústias e inquietações, 

superando-as em conjunto e encontrando soluções preciosas para 

prosseguirmos o caminho com mais tranquilidade.  

 

 

4.1.2.2 Como ser professora de EF  

 

Todos nós já experimentamos a sensação de um início, do choque com 

a novidade. Esse impacto consegue conter em si a dicotomia entre o receio e a 

empolgação. Este ano letivo trouxe consigo uma das mais desafiantes 

experiências da minha vida. Apesar dos receios iniciais, também a vontade 

comandou avante e as superações e realização pessoal chegaram com ela. 

Sendo esta uma profissão baseada em interações com indivíduos, em tudo 

imprevisíveis e peculiares, um dos grandes receios era a reação da turma para 

com a minha pessoa. Nesta subsecção, irei explanar as minhas vivências 

relativas à realização da minha prática propriamente dita e como foi sendo 

construída a minha identidade profissional.    
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4.1.2.2.1 A plasticidade comportamental do professor: de uma visão de 

treinadora para uma visão de professora 

 

Como já tenho vindo a referir anteriormente, tinha vincadas em mim 

vivências passadas e atuais enquanto atleta, que me levavam a aproximar de 

uma visão e comportamento de treinador sendo que sempre os tive muito 

presentes na minha vida e crescimento, como referência e alguém que suscita 

admiração e respeito. Contudo, na escola percebi que teria de me desprender 

dessa postura tão rigorosa e adotar um meio-termo que me permitisse ser 

exigente mas também afetuosa e compreensiva. Na minha interação com os 

alunos procurei ter a sensibilidade necessária para lidar com todo o tipo de 

personalidades e problemas, mediando a afetuosidade com as regras e rigor. 

Procurei mostrar aos alunos que teriam de mim aquilo que o seu 

comportamento me permitisse dar-lhes. Felizmente, aparentemente, tive 

sucesso nessa minha postura sendo que desde cedo os alunos se mostraram 

em tudo respeitosos para comigo e viam em mim uma referência. Penso que 

também o facto de muitas vezes ter integrado ativamente as aulas orientando 

os aquecimentos rigorosos para que os alunos aprendessem e percebessem o 

que pretendia num aquecimento e o facto de ter o cuidado de ser exemplar nas 

demonstrações que fazia, contribuíram para essa visão que os alunos 

adotaram relativa a mim. Contudo, em raras exceções, existiram aulas onde a 

essência calma e ponderada que havia adquirido teve de ser quebrada devido 

ao histerismo generalizado da turma.  

    

“Beatriz deparara-se com um momento atípico e que vai contra a sua essência. Onde 

estaria o senso daqueles jovens? Façamos um momento de barulho pelo seu eu 

interno que permaneceu num silêncio berrante. Chegou o momento em que o seu 

silêncio foi exteriorizado e, estreando-se nestes campos, Beatriz teve o seu momento 

de autoridade rígida e implacável. Agora, toda a euforia, histerismo e acefalia da turma 

haviam cessado e, finalmente, começou a observar-se um jogo com melhor qualidade 

e os alunos concentrados naquilo que estavam a fazer.” 

                                                                         (RA, 30 de Outubro de 2019) 
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Em suma, apesar de numa fase inicial, e em alguns momentos 

específicos, ter sido necessário recorrer à minha versão mais antiquada e 

rigorosa, com o passar do tempo, deixei vinculada uma imagem de exigência e 

perfecionismo sempre acompanhada de uma boa disposição e paixão pela 

transmissão de conhecimentos mostrando-me sempre disponível e sensível 

para ajudar os alunos fosse nas matérias das aulas ou em problemas mais 

pessoais que interferissem na aula e no bem-estar do alunos. 

  

“ Ser professor não é uma mera profissão. É um modo de vida. É não saber onde 

começa e onde acaba o eu individual. Não é debitar matéria, mas tê-la no coração. 

Ser professor não tem princípio nem fim, é apenas um meio. E assim me encontro 

nesse meio sem fim.”                                                (RA, 15 de Outubro de 2019) 

 

4.1.2.2.2 O clima relacional e afetivo na construção de uma relação propiciadora 

de aprendizagem 

 

Estabelecer uma relação positiva com os alunos é fundamental para que 

o decorrer das aulas seja propício para a aprendizagem. Sendo vista como 

uma referência para os meus alunos, senti a pressão acrescida de ter uma 

postura e a atitude exemplares ao longo das aulas. Numa primeira instância 

procurei captar a sua atenção e transmitir-lhes a minha paixão pelo desporto, 

com o intuito de os fazer sentir uma pitada desse sentimento e como que um 

vírus, contagiá-los com a mesma. Mostrei-lhes também, desde cedo, que 

depositava confiança nas suas capacidades e total disponibilidade para os 

ajudar a alcançar os objetivos pretendidos por mim e também por eles. Desde 

logo os alunos mostraram-se pró-ativos ajudando na montagem e recolha do 

material em todas as aulas e procurando uma aproximação promovendo o 

diálogo no início e fim das aulas. Esta relação cimentada em princípios de 

respeito mútuo, compreensão e amizade, conduziu a que os alunos se 

mostrassem sempre empenhados e, mesmo aqueles que alegavam não gostar 

de realizar exercício físico, procuravam realizar exemplarmente as aulas. Tive 

também um papel ativo na resolução de problemas pessoais de autoconfiança 

que algumas alunas me confidenciaram, tendo sido importante no seu 

crescimento pessoal e futura participação e superação nas aulas.   
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Percebi que ter a sensibilidade para ouvir os alunos e refletir sobre as 

suas necessidades, se refletia numa aproximação dos mesmos e consequente 

melhoria do clima de aula. Acabei por me moldar e adaptar aos mesmos e vice-

versa, criando um equilíbrio harmonioso relacional que foi em tudo benéfico 

para o bom desenrolar das aulas.  

 

 

4.1.2.2.3 Estratégias e modelos de ensino 

 

São inúmeros os estilos de ensino existentes sendo que nenhum deles 

pode ser considerado certo ou errado, são apenas diferentes e procuram 

responder a diferentes tipos de necessidades. Gomes et al. (2017) avisa que 

não existe um melhor nem pior estilo, sendo o professor o responsável por 

analisar o processo educativo que conduz e tomar as suas opções. Cada 

modalidade a ser lecionada tem as suas particularidades, assim como cada 

turma tem as suas características vigentes, por isso, a abordagem do professor 

deve também ter tudo isso em conta e ir ao encontro da resolução dos 

problemas mais importantes e busca dos objetivos estipulados. Assim, sendo, 

nunca procurei focar-me totalmente em apenas um modelo de ensino 

específico mas sim retirar o melhor de cada um e aquilo que percebia ser 

necessário, tendo em conta as características e resposta da turma. Numa fase 

inicial adotei um estilo mais semelhante ao MID em que em que o docente 

tenta utilizar o tempo de aula e os recursos ao seu dispor para promover altas 

taxas de participação com qualidade nas tarefas, debaixo de uma apertada 

supervisão (Metzler, 2000, pp. 165) (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Modelo Instrução Direta  
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Sendo o domínio dos conhecimentos e das competências os principais 

resultados pretendidos pela instrução direta, e sendo mais centrado no 

professor não conferindo autonomia e poder de decisão ao aluno, mostrou-se, 

na altura, uma boa maneira de iniciar a lecionação não só para me focar mais 

no domínio motor e perceber a disponibilidade motora mas também para não 

promover a excessiva aproximação e ganho de confiança repentinos dada a 

proximidade de idades entre mim e os alunos, de modo a obrigá-los a ganhar a 

minha confiança para que mais tarde pudessem vir a torna-se cada vez mais 

autónomos. Apesar de ser uma modalidade coletiva e apreciada pelos alunos 

onde podem imperar modelos mais focados nos mesmos, pecou por ter sido a 

primeira a ser lecionada, por ter sido o primeiro impacto com a realidade. 

Foram, portanto, aulas desenhadas para que fosse eu o centro do processo de 

ensino, sendo muitas vezes o modelo de demostração dos exercícios e da 

técnica que pretendia. Ao ensinar, por exemplo, o bloco, tive a preocupação de 

reunir a turma em diversas perspetivas do movimento para que pudessem 

observá-lo de todos os ângulos e interiorizá-lo, servindo de modelo. Um 

problema com o qual me deparei foi a discrepância do nível de habilidade entre 

os alunos e a heterogeneidade que seguia. Ao longo das aulas optei por duas 

vias distintas. A primeira, agrupar os alunos por níveis de habilidade, Ward et 

al. (2019) verificaram que ao agrupar alunos com níveis de habilidade 

semelhantes traz benefícios para a aprendizagem dos alunos. Assim, pude 

instruir diferentes situações de aprendizagem de acordo com esses mesmos 

níveis, o que apesar de mais trabalhoso, se demonstrou uma ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento e apuramento técnico e tático dos alunos. 

A segunda, juntar alunos com maior facilidade e já bastante desenvolvidos com 

alunos que demonstravam mais dificuldades, colocando os primeiros como 

ajudantes, “treinadores” dos colegas com mais dificuldades levando ambos a 

adquirir novas competências fosse a nível físico ou cognitivo e até socioafetivo. 

Incentivei, portanto, uma aprendizagem cooperativa. Assim, os alunos que já 

realizavam exemplarmente os gestos técnicos pretendidos, trabalhavam a 

competência da transmissão de conhecimento e de ensinar e ajudar o colega. 

Aqueles com mais dificuldades, desenvolviam as suas competências motoras e 

técnicas. Todos fomentavam toda a vertente socioafetiva, sendo obrigados a 

comunicar entre eles, a mostrar preocupação pelo colega e era conseguida 
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uma união pois ambos tinham em vista um mesmo objetivo sendo notória a 

satisfação de ambos quando o colega com mais dificuldades conseguia realizar 

corretamente o exercício e ter sucesso. Desta forma, o aluno mais dotado 

concorria sempre para ajudar o seu colega a resolver os problemas da aula e 

evoluir em termos motores, cognitivos e sociais (Huang et al., 2017). 

Procurei sempre que cada aluno desse o seu melhor e estipulasse 

objetivos pessoais como forma de auto-motivação. Apesar de o MED ser um 

ótimo modelo, que cada vez mais tem vindo a ser utilizado como motivador 

nato e propiciador de uma grande autonomia e festividade, não senti que a sua 

implementação fosse beneficiar a turma sendo que a motivação já era, de um 

modo geral, muito elevada vendo-se no empenho e dedicação dos alunos que 

acabavam todas as aulas com o típico aspeto de quando se efetua um treino 

exigente e se coloca tudo de si nessa mesma realização. Também a vertente 

exageradamente “bricalhona” da turma, deixou-me reticente pois projetava 

demasiada festividade descontrolada e um menor empenhamento motor e 

desenvolvimento dos alunos. Contudo, apesar de não me ter baseado 

totalmente neste modelo de ensino, retirei dele algumas nuances que procurei 

implementar nas aulas, como uma maior atribuição de autonomia aos alunos 

na tomada de decisões e, por exemplo, no comando dos aquecimentos que 

eram dados por pares de diferentes alunos em cada aula, e espírito de 

entreajuda quando realizavam equipas de trabalho.  

Já na turma partilhada, o estilo maioritariamente adotado foi o MID e 

estilo de comando devido aos comportamentos desviantes da turma que já 

vinham incutidos e que demoraram algum tempo a ser desconstruídos e 

trabalhados.  

 

“Foi aí que a grande tempestade teve início. Falta de respeito pelo outro, 

individualidade num jogo em que necessitavam do colega para fazer ponto, não 

cumprimento das regras, nenhuma entreajuda e compreensão dos colegas, falta de 

auto-análise pondo sempre a culpa no colega, queixas, violência física e verbal, 

amuos… Um circo completo. Inicialmente foi um choque para as professoras que não 

esperavam tamanha explosão da parte dos alunos num jogo tão simples e onde é 

necessária a cooperação para se fazerem pontos.”   

.............................................................................(RA, 28 de Novembro de 2019)  
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O cenário era caótico tendo sido necessário várias vezes adotar uma 

postura rígida e colocar um tom de voz autoritário e ríspido para ganharmos o 

respeito da turma e acabarmos com esses comportamentos totalmente 

descabidos. Posteriormente implementamos o quadro do mau comportamento, 

onde colocaríamos uma “bolinha vermelha” nos alunos que adotassem 

condutas incorretas na aula ou para com os colegas, tendo-lhes explicado 

pormenorizadamente quais eram esses comportamentos. A cada bolinha 

vermelha, o aluno era convidado a sentar-se no banco sueco e passar o resto 

da aula a refletir acerca do seu comportamento quando via os colegas a 

realizar a aula e devia compor-se para pedir desculpa ao colega ou professoras 

no fim da aula. Informamos também os alunos que teríamos em conta o 

número de bolinhas vermelhas de cada aluno quando no final fôssemos atribuir 

as notas. Assim, sentimos que passamos a “batata quente” para o lado dos 

alunos tendo sido notória a diferença comportamental dos mesmos nas aulas 

que se seguiram sendo que no início de todas as aulas tínhamos o cuidado de 

os relembrar da existência desse quadro para que tivessem isso em conta na 

realização da aula. Posteriormente já observamos alguns gestos de 

preocupação para com o outro, de competição saudável e de reflexão acerca 

das suas próprias ações, o que permitiu realizar aulas muito mais produtivas e 

fluídas atribuindo-lhes aos poucos um pouco mais de autonomia até onde fosse 

possível.  

No que diz respeito à gestão das aulas, por vezes tornou-se desafiante, 

essencialmente na turma residente pois os espaços disponíveis por vezes 

eram pequenos para tantos alunos do 12ºano que já têm uma estatura 

considerável. Assim sendo, tive sempre o cuidado de analisar o espaço de aula 

e o material disponível para que pudesse planear a aula já tendo em conta 

todas essas variáveis e, muitas vezes, quando havia o risco de chover e ter de 

partilhar espaço interior, realizava um plano B para que nunca ficasse 

desamparada. Por vezes acontecia o contrário, durante a aula percebia que 

devido à falta de algum professor tinha ficado com mais espaço do que o 

previsto e adaptava na altura os exercícios e distribuição dos alunos de modo a 

que todos pudessem estar em empenhamento motor o maior tempo possível e 

tivessem espaço e condições ideias para realizar os exercícios. Aí, a rápida 

capacidade de adaptação e reajuste tornaram-se essenciais para que, 
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rapidamente e mentalmente, a professora tome decisões e adapte os espaços 

consoante a nova realidade que encontra. Admito que tive sucesso nesse 

aspeto, tendo assim contribuído para que os alunos tivessem melhores 

condições de trabalho e, consequentemente, desenvolvessem mais as suas 

competências. Contudo, em algumas aulas tive mais dificuldade no equilíbrio 

entre o espaço e o tempo de empenhamento motor, por exemplo no 

badminton, pois quando tinha um espaço reduzido tinha de optar entre fazer 

campos maiores e ter alunos que não estavam em empenhamento motor 

pondo-os no papel de árbitro, ou construir campos mais pequenos e ter toda a 

turma em empenhamento motor. Acabei por adotar ambos os casos em 

diferentes aulas para tentar perceber qual o mais rentável tendo mais tarde 

sido sugerida a segunda opção pelo PC.  

Sempre me mantive muito ativa e enérgica nas aulas, procurando emitir 

feedbacks descritivos e prescritivos regulares aos alunos e procurei efetuar um 

acompanhamento próximo de todos ao longo das aulas. Procurava sempre 

observar o aluno, efetuar a correção necessária e voltar a observá-lo de modo 

a perceber se este tinha percebido e conseguido melhorar a sua ação, voltando 

a reforçar a ideia ou dando um feedback apreciativo.  

 Os alunos pareceram responder de uma forma bastante positiva sendo que a 

grande maioria era assíduo nas aulas não tendo faltado uma única vez nem 

havendo atrasos. Revelaram-se motivados e interessados em contribuir para 

um bom funcionamento da aula. Muitas vezes eram os próprios alunos a 

chamar-me para os ir ver mais um pouco para mostrarem como tinham 

evoluído e como já conseguiam realizar gestos técnicos que inicialmente não 

eram capazes de realizar.  

Desde o início que fui reconhecida como uma líder, não pela autoridade 

imposta mas sim por os próprios alunos sentirem que através do trabalho 

efetuado se estavam a tornar mais eficazes e a desenvolver as suas 

competências. Também a crescente responsabilização e autonomia que lhes 

foi sendo dada, contribuiu para esse respeito e admiração. No fim da 

lecionação de cada uma das modalidades foi visível a imensa evolução e 

crescimento da turma e, especificamente, de cada um dos alunos, 

essencialmente, daqueles que inicialmente apresentavam mais dificuldades, 

tendo sido muito gratificante não só para mim para também para eles.   
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4.1.2.2.4 Heterogeneidade: a necessidade de trabalhar por níveis 

 

 Como havia referido anteriormente, tanto a turma residente como a 

turma partilhada mostraram-se, desde cedo, bastante heterogéneas no que 

concerne ao desempenho motor dos estudantes e aos níveis de motivação 

para a prática desportiva. De facto, na maioria dos casos, eram visíveis dois 

extremos: os alunos com uma motivação intrínseca desmedida, apaixonados 

pelo movimento e pelo desporto que também mostravam um bom desempenho 

motor, possivelmente devido às suas vivências anteriores tendo em conta que 

mesmo no seu dia a dia eram mais ativos e exploravam mais a sua cinesia e, 

por outro lado, os alunos que alegavam não gostar de desporto e de atividade 

física no geral e tinham também um desempenho motor comprometido, 

mostrando severas dificuldades em exercícios simples. Achei deveras 

interessante constatar que a sua motivação para a prática desportiva parecia 

estar intrinsecamente relacionada com o seu desempenho motor, apesar de 

não se verificar isto em todos os casos. Assim sendo, procurei não só motivar 

cada vez mais os alunos que mostravam pouco interesse adaptando os 

exercícios e estipulando objetivos que fossem realizáveis para eles, mas 

também estimular ao máximo os estudantes com mais apetência de modo a 

potenciar a sua aprendizagem.  

 Numa fase inicial, não efetuei o trabalho por níveis com receio de castrar 

relações interpessoais que se estabelecem ao longo das aulas e com o 

trabalho em grupo, contudo, existem momentos para tudo, sendo que é 

também benéfico que exista um trabalho por níveis para que todos os alunos 

tenham obejtivos ajustados ao seu desempenho e capacidades, de modo a que 

se sintam realizados quando os alcançam e de modo a que possam evoluir 

progressivamente.  

 A criação de contextos facilitadores foi um importante suporte no 

crescimento da aprendizagem, principalmente para os alunos com mais 

dificuldades. Foi adotada esta estratégia em diversas aulas de diferentes 

modalidades, mas realço as aulas de badminton da turma residente em que 

alguns alunos já se encontravam capazes de realizar batimentos mais 

complexos como o amorti, o encosto, remate e drive mas outros ainda não 

dominavam o clear e o lob, batimentos mais simples. Assim, procurei em 
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alturas propícias, colocar pares de alunos que se encontrassem ao mesmo 

nível, propondo sequências de batimentos distintas para aqueles com mais 

facilidade e os que tinham mais dificuldades. Assim, consegui potenciar a 

aprendizagem de todos eles sendo que dava especial atenção aos alunos que 

precisavam de maior acompanhamento sem nunca descorar de todos os 

outros. Deste modo, e tendo os objetivos ajustados ao seu nível de jogo, 

consegui também cativar e incentivar os alunos que se mostraram cada vez 

mais disponíveis e a usufruir da modalidade pois quando sentiam a poderosa 

arma que é a realização, buscavam sempre mais.  

 

 “Este era um objectivo que Beatriz tinha vindo a procurar e que finalmente atingira. 

Conseguir que, através da boa execução e percepção das suas capacidades, os 

alunos sentissem prazer na realização dos exercícios e alcançassem a excelência nos 

mesmos. Um alinhamento astral que nem sempre é possível mas que quando atingido 

se traduz numa melodia de movimentos e vibrações que apesar de não se 

manifestarem através do som, se equiparam à genialidade de um “Bolero” ou um “Four 

Seasons”. 

Um caso surpreendente aconteceu, um aluno geralmente mais estático, com mais 

dificuldade motora e mais lento, nesta aula renasceu das cinzas… corria, saltava, tinha 

garra e fogo nos olhos, atacava com tudo o que tinha e até o que não tinha. A entrega 

dos alunos foi tal que não existia uma única alma estática e a pensar em algo que não 

fosse aquele momento e aquele jogo.  

 Os planetas estão em constante movimento, todo o Universo se expande, 

modifica… E há dias, em que os astros se alinham.” 

                                                                            (RA, 18 de fevereiro de 2020)  

 

Hastie et al. (2017) definem competição gradual como um formato em 

que os alunos são distribuídos de forma a jogarem contra colegas de um nível 

semelhante. Tentando sempre procurar um jogo mais fluído, permiti que 

algumas modificações ao exercício proposto fossem feitas, de modo a haver 

possibilidade de o mesmo prosseguir sem pausas constantes a apanhar o 

volante do chão. Por exemplo, caso a sequência pretendida fosse (serviço 

longo – clear – clear – lob), no caso de o aluno realizar o primeiro clear muito 

curto, permitia que o colega recuperasse o volante realizando um lob ao invés 

do clear pretendido e recomeçavam a partir daí a sequência. Assim, o tempo 
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de empenhamento motor e exercitação aumentaram exponencialmente, o que 

permitiu uma maior evolução dos alunos tendo em conta o maior número de 

repetições do movimento e mais tempo de execução. Para acrescentar, ainda 

estimulava a sua capacidade de pensar durante o jogo pois eram obrigados a 

saber qual a sequência de batimentos e qual a alteração que devia ser feita 

caso o colega falhasse o seu batimento. Algumas sequências foram também 

deliberadamente distintas de par para par pois os alunos estavam em níveis 

distintos não sendo benéfico para aqueles com mais dificuldades em exercícios 

mais simples passarem já para os mais complexos sem antes dominarem os 

anteriores e terem uma base sólida. Todos estes aspetos foram tidos em 

consideração ao longo das aulas e dos planeamentos das aulas.  

 

 

4.1.2.3 Caminhos traçados vs Traçar caminhos     

 

 “As armas e os barões assinalados;/ Que da Ocidental praia Lusitana;/ 

Por mares nunca dantes navegados;/Passaram ainda além da Taprobana;/ Em 

perigos e guerras esforçados;/ Mais do que prometia a força humana;/ E entre 

gente remota edificaram;/ Novo Reino, que tanto sublimaram” (Os Lusíadas, 

Canto Trago em mim a raça de uma nação, cada lágrima derramada, cada 

suspiro, cada gota de suor dissipada no tempo. A única maneira de nos 

transcendermos e alcançarmos o novo, o desconhecido, é traçarmos o nosso 

próprio caminho, explorarmos, navegarmos por mares nunca antes navegados. 

E foi por essa ideologia pela qual sempre me regi na vida e também neste ano 

peculiar que trouxe consigo um tsunami de aprendizagens. Ao invés de me 

guiar exclusivamente por caminhos outrora traçados por outros, tomei um 

rumo, sempre baseado e tendo em conta aquilo que já havia sido explorado, 

em tudo distinto e inovador. Os diversos modelos de ensino trazem consigo 

uma conotação em nada estática. Apesar de nos ajudarem a encontrar um 

rumo, são dotados de uma enorme plasticidade. Senti que momentos 

diferentes requeriam também abordagens diferentes, e assim foi. Assim, ao 

longo de todo o processo, procurei não me basear num só modelo específico e 

estanque, mas sim ir ao encontro das necessidades dos alunos efetuando uma 

convergência de modelos, buscando as melhores características de cada um 
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deles. Apesar de ter sempre procurado adotar um modelo de ensino que fosse 

ao encontro do MED na busca de alunos emancipados e autónomos, sendo o 

seu desenvolvimento integral o grande foco, tive também de adotar e 

incorporar ao longo das aulas características de inúmeros modelos. Todos eles 

com diferentes valências e diferentes enfoques, sendo que são referenciados 

por diversos autores pós e contras em todos eles. Por mais que o ensino 

centrado nos alunos seja benéfico em vários sentidos, nunca podemos 

contornar a natureza de liderança conferida ao professor.  

 No que diz respeito ao MID, em que o professor seleciona e controla 

diretamente as tarefas a realizar pelos alunos, sendo que o ambiente se 

encontra altamente estruturado, tem como vantagem o facto de os alunos se 

manterem a trabalhar ativamente nas tarefas que são determinadas, sendo que 

o feedback pedagógico toma uma importante valência, permitindo ao professor 

dar indicações sobre a execução dos alunos e levá-los a aperfeiçoar os gestos 

técnicos. Assim, procurei extrair deste modelo o facto de poder potenciar os 

alunos, essencialmente, ao nível motor, ser mais interventiva e presente na 

aula, e ter a turma mais controlada. Já no que diz respeito ao MED, procurei 

retirar a sua valência social onde se procura colocar o aluno como o centro de 

atuação, conferindo-lhe autonomia, sentido de responsabilidade e sentimento 

de cooperação para com o colega.  Estas estratégias de ensino mais implícitas 

e informais conferem ao aluno protagonismo central nas decisões relacionadas 

com o processo de aprendizagem, nomeadamente na interpretação da sua 

atividade cognitiva e motora, comprometendo-o e responsabilizando-o pelas 

decisões/ações correntes nos cenários de aprendizagem, em suma, 

incentivando-o a aprender de forma deliberadamente autónoma, comprometida 

e responsável (Mesquita e Graça, 2009). Indubitavelmente, o MED plasma uma 

abordagem de ensino centrada no aluno, ao considerá-lo como alguém ativo e 

responsável pelas suas experiências de aprendizagem e pela construção de 

redes de significado e conhecimento (Perkins, 1999). Assim, também esta 

abordagem traz consigo vantagens indubitáveis que procurei cultivar ao longo 

das aulas que lecionei.     
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A investigação na análise dos dois modelos (MED e MID) tem sido 

preferencialmente orientada para os resultados da aprendizagem dos alunos e 

não revela vantagem de qualquer um dos modelos (Mesquita e Graça, 2009). 

Não sendo a vantagem de um modelo específico uma verdade universal, 

enquanto EE procurei experienciar um pouco de cada um deles na busca de 

um equilíbrio que me permitisse não só construir-me enquanto profissional da 

área e expandir horizontes e experiências, mas também procurar adaptar a 

minha ação de modo a ir ao encontro da realidade com que me deparei e das 

necessidades dos alunos. Quando a instrução é revestida de qualidade, os 

alunos apresentam melhorias na sua aprendizagem, independentemente do 

modelo instrucional utilizado (Mesquita e Graça, 2009). Na realidade, durante 

todo o processo, nunca procurei focar-me nos modelos de ensino e percorrer 

caminhos traçados, sempre me permiti explorar e traçar o meu próprio caminho 

seguindo não só a teoria e aprendizagens anteriormente adquiridas, mas 

também procurando colocar um pouco de mim nas minhas ações conferindo 

assim uma personalidade única ao meu método de ensino, o caminho começou 

a ser traçado, um caminho, esperemos, que longo. A riqueza reside na lucidez 

de utilizar os modelos de ensino ao nosso dispor, sendo que o principal objetivo 

é sempre a aprendizagem dos alunos. O professor deve optar pelo que melhor 

se adequa ao contexto de aprendizagem da sua turma em cada momento, não 

existindo estilos melhores nem piores (Gomes et al., 2017).  

 

4.1.3 O professor digital: desafios do ensino à distância  

 

 Foi já durante o segundo semestre que uma mudança drástica e 

repentina veio mudar toda a dinâmica do estágio e do ensino no geral. Apesar 

do ser humano procurar ter sempre o controlo de tudo o que o rodeia, algo 

inesperado veio assolar o mundo. Algo incontrolável e em tudo assustador. Foi 

então que chegou até nós o tão temido covid-19, que outrora pensarmos star 

tão longe de nós e ser impossível uma expansão destas dimensões. Toda a 

humanidade, em escala mundial, teve de alterar os seus hábitos de forma 

radical. Nesta secção explanarei como ocorreu a adaptação face às novas 

condições de ensino, que passou a ser realizado à distância, e uma reflexão 

acerca das aprendizagens que retirei desse desafio.   
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4.1.3.1 Capacidade adaptativa: o ensino à distância 

 

Enquanto professora estagiária e ser humano, este ano ficará para 

sempre marcado pelo ano em que uma pandemia mundial irrompeu no planeta 

e levou à paragem do mundo. Deparamo-nos com uma nova realidade, a era 

digital pareceu, forçosamente, ter assumido a linha da frente. Foi então que 

surgiu o ensino à distância. Nenhum de nós estava preparado para isto. 

Contudo, a grande capacidade de adaptação do Homem permitiu-lhe, mesmo 

assim, prosseguir a sua vida e encontrar estratégias para combater as 

repercussões do distanciamento social. O ensino teve de prosseguir e 

rapidamente os professores encontraram alternativas para lecionar à distância. 

A nossa área mostrou-se criativa nas suas adaptações pois só assim se tornou 

possível lecionar as aulas de cariz prático através de um computador.  

Apesar de não ter sido uma decisão na qual tivemos algum tipo de 

opinião, o PC informou-nos como iriam ocorrer essas aulas à distância. A 

escola decidiu adotar o Microsoft Teams, plataforma onde efetuávamos as 

aulas e comunicávamos com os alunos, apesar dessa comunicação também 

ocorrer de forma mais direta através do email. Essa nova ferramenta de 

trabalho foi alvo de estudo para que soubesse manusear bem a aplicação e ter 

controlo sobre as aulas, tendo sido também um desafio para os alunos que 

nunca tinham lidado com esta plataforma e que dependiam da internet para 

estar presentes nas aulas. Apesar de tentarmos dar o nosso melhor para 

manter os alunos motivados e ativos, era difícil fazer esse controlo à distância 

sendo que até nas aulas síncronas, os alunos podiam optar por ter a câmara 

desligada, políticas de privacidade, o que nos fazia perder, evidentemente, o 

controlo do que os alunos realizavam na realidade, dependendo tudo apenas 

da sua palavra. O PC informou-nos que o trabalho efetuado nas aulas 

síncronas passaria por efetuar aulas teóricas, esclarecimentos de dúvidas e um 

apanhado geral de como tinha sido a semana do aluno ao nível da atividade 

física. Para além das aulas síncronas, enviamos também tarefas em forma de 

pequenos trabalhos de grupo. Eram também disponibilizados planos de 

condição física semanais totalmente adaptados para o trabalho ser feito nas 

condições encontradas numa casa, para que os alunos se mantivessem ativos 

e saudáveis, sendo que tinham de preencher uma folha no final da semana 
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onde explanavam quantas vezes naquela semana tinham realizado a condição 

física e quais as sugestões/dificuldades que tinham. Para além disso foi 

também pedido aos alunos que fizessem uma espécie de sebenta de 

basquetebol, que foi dividida em três partes e orientada/corrigida por mim, 

sendo que esta constituiria o seu manual de estudo para a realização do teste 

final de basquetebol. Numa situação normal, não seriam efetuados testes 

teóricos nesta disciplina contudo, tendo em conta a situação atual e a 

necessidade de avaliar os alunos, foi-nos sugerido que o fizéssemos. Apesar 

de ser mais difícil acompanhar os alunos, foi na mesma possível comunicar 

com os mesmos e ajudá-los, corrigir e tirar dúvidas acerca dos exercícios 

físicos pedidos pois os alunos tinham a permissão para enviar vídeos a realizar 

o exercício de modo a que pudesse fazer a sua análise e enviar as correções 

necessárias. Uma grande dificuldade que enfrentei foi a atribuição das notas 

finais pois alunos com vinte no primeiro semestre que seriam certamente vinte 

também no segundo semestre caso as aulas decorressem normalmente, foram 

muito menos empenhados e dedicados no ensino à distância tendo efetuado 

trabalhos e teste apenas razoáveis sendo que, através dos cálculos, a sua nota 

baixaria dois valores. Esta situação deixou-me deveras desconfortável e sem 

saber como agir tendo-a discutido posteriormente com o PC numa tentativa de 

atribuir notas justas e que não prejudicassem os alunos. Os alunos da turma 

residente, do 12ºano, ficaram numa situação delicada tendo em conta que as 

notas teriam um impacto crucial para a sua média de concurso para a 

faculdade, podendo influenciar todo o seu futuro.  

  

4.1.3.2 O cultivo do corpo através de um ecrã   

 

 Apesar de todos os esforços numa tentativa incessante de substituir o 

ensino presencial pelo ensino à distância, partilho da opinião de que se trata de 

uma missão praticamente impossível. Falta o contacto direto, a visualização no 

momento, a monotorização das tarefas propostas, a energia e motivação que o 

professor é capaz de transmitir aos seus alunos num simples gesto, num olhar, 

numa ação. Acabamos por ficar subordinados às vontades dos alunos sem que 

tivéssemos chances de assumir o controlo total e fazer imposições de 

trabalhos.   
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 A adaptação foi difícil tanto para os profissionais da educação como para 

os alunos. A falta de contacto e da livre expressão do corpo, a falta de 

interação corpo a corpo, a falta da presença física do professor, a falta do 

contexto e material desportivo, desencadearam uma enorme falta de motivação 

da parte dos alunos para a realização de exercício físico. 

 Outra dificuldade sentida foi a possível indisponibilidade de aparelhos 

eletrónicos que permitissem aos alunos assistir às aulas nos horários definidos. 

Também as falhas de rede, da internet, ou qualquer falha da luz, eram motivos 

que levavam os alunos a não terem meios para assistir às aulas.  

 

4.1.3.3 Um percurso atribulado: como cativar os alunos à distância 

 

 Como referido anteriormente, nem sempre os alunos cumpriram com as 

tarefas propostas, tendo existido uma falta de adesão acentuada em alguns 

dos trabalhos. Com o distanciamento efetivo entre professores e alunos, é 

impossível para os docentes controlar o desenvolvimento e empenho dos seus 

discípulos. A par disto, os próprios encarregados de educação também não se 

encontravam providos de conhecimento especializado para auxiliar os seus 

respetivos. Notei ainda que algumas tarefas tinham mais adesão que outras, 

por exemplo, a realização de trabalhos de pesquisa (anexo III) era mais eficaz 

do que o envio de vídeos/ treinos especialmente efetuados pelas professoras 

para este fim (anexo IV).  

 Numa tentativa de cativar os estudantes e levá-los a realizar as tarefas 

propostas, optei por lhes dar um grande momento de antena nas aulas 

síncronas, para que se sentissem parte integrante das aulas e para sentirem 

que o seu trabalho era valorizado e tido em conta. Assim, cada aluno tinha 

espaço para colocar possíveis dúvidas e para explanar que exercício físico 

tinha feito na semana que passara. Com isto, senti um acréscimo no empenho 

e dedicação dos mesmos sendo que ao ouvirem relatos dos colegas que se 

mantinham ativos e meu feedback positivo, quiseram seguir o grupo e, também 

eles, realizar o mesmo. Outra forma de os cativar, foi manter a comunicação 

constante e mostrar-me sempre disponível para esclarecer dúvidas ou realizar 

trabalhos mais específicos de condição física tendo em conta as 

necessidades/objetivos dos alunos, tendo com isto conseguido aumentar em 
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muito a sua participação nas tarefas. Um exemplo disso foi uma aluna que não 

realizava exercício físico devido a um problema de costas e que, após as 

minhas sugestões, semostrou recetiva a efetuar um trabalho de reforço e 

alongamentos de modo a melhorar a sua postura e, consequentemente, o seu 

problema de costas e o seu bem-estar geral. Outra forma de cativar os alunos 

foi efetuar não apenas uma proposta de condição física mas sim duas, de 

modo a poder agradar uma maior panóplia de alunos, deixando-os escolher 

aquele que fosse a sua preferência. Disponibilizava um workout full body e um 

dance workout (anexo V). Com isto, vários alunos que antes se mostravam 

desanimados e com pouca motivação, passaram inclusive a enviar-me emails a 

demonstrar o seu agrado e a realizar os exercícios propostos. Por fim, tive 

também em atenção os alunos que tinham os treinos proporcionados pelo 

clube onde treinavam, de modo a não os sobrecarregar e poder fazer na 

mesma o seu acompanhamento. Para isso, pedi que me colocassem a par do 

trabalho que desenvolviam e das suas principais dificuldades.  

 Todas as estratégias que procurei ao longo do tempo, mostraram-se 

benéficas para aumentar a motivação dos alunos e para conseguir que todos 

eles se envolvessem nas aulas e, acima de tudo, para que se mantivessem 

ativos e saudáveis em tempo de confinamento. Toda a situação vivida, serviu 

também para sustentar o discurso motivacional que sempre procurámos ter, 

para a necessidade e importância da atividade física.  

 

4.1.4 Avaliação: magnitude da mesma na aprendizagem dos alunos  

 

Nesta secção final da realização da prática irei discorrer sobre como 

concebi a avaliação dos meus alunos nos diferentes momentos e modalidades 

ao longo do ano letivo. Este processo foi regular tendo acontecido ao longo das 

aulas, nas avaliações no final de cada modalidade e no contexto específico do 

ensino à distância. Mais do que uma mera qualificação, a avaliação serve para 

motivar os alunos e par os levar a desenvolver as suas capacidades. Assim 

sendo, sempre valorizei as atividades diárias dos alunos, o seu empenho e 

força de vontade, a sua evolução e atitudes e nunca apenas o produto final. 

Procurei utilizar sempre esta ferramenta de modo a que os alunos se 

pudessem superar integralmente.    



 77 

4.1.4.1 A importância da observação, análise e planeamento cuidado 

 

No início de cada UD, é crucial realizar uma Avaliação Dignóstica (AD) 

dos alunos para percebermos qual o ponto de partida, quais as suas principais 

dificuldades/debilidades e que objetivos podemos projetar. No início do 

processo pedagógico, o professor deverá considerar as variáveis de análise 

(aluno, material e conteúdos a ensinar), definir os objetivos gerais e 

intermédios e definir as metodologias e os meios pedagógicos mais adequados 

para balizar a progressão (Barlow, 2006). Neste sentido, e de acordo com 

Ferreira (2005), a AD é um processo decisivo pois permite: (1) orientar e 

organizar o trabalho na turma; (2) assumir compromissos coletivos, aferindo 

decisões anteriormente tomadas quanto às orientações curriculares; (3) 

adequar o nível de objetivos; e (4) proceder a alterações ou reajustes na 

composição curricular à escala anual e/ou plurianual, caso considerem 

necessário. Esta será tanto mais útil quanto maior for a nossa capacidade de 

análise e de perceção das dificuldades. Para esta avaliação convém não 

partirmos com expectativas demasiado elevadas, mantendo-nos realistas e 

prontos para qualquer cenário. Percebi rapidamente, após a primeira AD, que 

esta deve ser sucinta, contendo poucos conteúdos e ter uma escala de 

avaliação pequena, por exemplo, com dois ou três níveis de desempenho. Isto 

porque parti com uma grelha (anexo VI) com inúmeros conteúdos sendo que 

rapidamente me desprendi da mesma e comecei a fazer registos no caderno 

pois tornara-se impossível observar tantos conteúdos em tantos alunos tendo 

em conta o reduzido tempo de aula. Percebi que teria de melhorar a 

elaboração das grelhas de avaliação inicial pois uma correta AD conduziria à 

adoção de estratégias de diferenciação pedagógica eficazes no 

desenvolvimento dos alunos. 

 

4.1.4.2 A vertente formativa da avaliação: avaliação formativa 

 

“Durante muitos anos, a avaliação foi maioritariamente usada para 

atribuir valores ao resultado final de um processo contínuo de atividades 

letivas, uma vez que as ações decorrentes desse processo eram geralmente 

negligenciadas.” (Wiliam, 2011)  
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Neste complexo processo de avaliar, concebo que o seu cariz formativo 

é o caminho mais rico para a aprendizagem pois o objetivo das aulas de EF 

não se cinge ao resultado. Apesar de, no desporto de competição, o objetivo 

final ser a vitória, nas aulas de EF o objetivo principal é ensinar. Professores e 

alunos devem ter a noção de que a avaliação consiste na recolha de 

informação necessária para melhorar o desempenho. 

Chng e Lund (2018) referem que a Avaliação Formativa (AF) pode ter 

dois propósitos: (i) para os professores reverem e adaptarem o seu ensino e (ii) 

para os alunos terem perceção do seu progresso. Tendo estes propósitos e 

consequentes qualidades, um método avaliativo foi adotado ao longo do ano 

sendo que a formação de alunos cultos e dinâmicos que saibam fazer, mas 

também ser, se tornou um grande foco, ao invés de apenas me focar nas 

qualidades motoras dos mesmos. Assim sendo, procurei observar atentamente 

os alunos e registar os seus progressos e avaliações intercalares, de modo a ir 

construindo a sua imagem gradualmente. A avaliação formativa é a única que 

permite promover uma aprendizagem mais autónoma por parte do aluno, 

auxiliando também o professor na construção de uma avaliação mais justa e 

eficiente. A AF é importante também na medida em que a motivação e 

envolvência dos alunos é maior mostrando-se interessados e disponíveis para 

ajudar. Em alguns casos foi também visível a demonstração de empenho e 

interesse de alunos com mais dificuldades no sentido de colmatarem as suas 

dificuldades na componente motora e assim poderem ser valorizados. Isto 

também concorreu para o fortalecimento da relação professor-aluno, na medida 

em que os alunos se procuravam informar sobre os seus progressos. Esta 

avaliação ajuda o aluno a aprender e o professor a ensinar, funcionando como 

um duplo feedback. 

4.1.4.3 Avaliação Sumativa  

Um dilema muito debatido na nossa área é se estamos realmente a 

chegar a números corretos, representativos do valor real do aluno. Em muitos 

casos ainda é visível uma avaliação antiquada e presa apenas aos aspetos 

motores, tornando-se imperial desfazermo-nos desse tipo de avaliação. A 

Avaliação Sumativa (AS), ou final, tem mais por função constatar o insucesso 

do que promover o sucesso escolar (Atkins et al., 2001).  
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A Avaliação Sumativa (AS), por sua vez, também tem o seu lugar no 

ensino. Apesar da avaliação e observação dos alunos serem realizadas ao 

longo do ano, é importante também existirem momentos formais de avaliação 

em que existem conteúdos específicos a ser avaliados. Assim, a avaliação 

sumativa deverá ser entendida como um meio para se conhecer mais sobre 

uma determinada realidade, numa perspetiva de se aperfeiçoarem processos 

futuros (Morais, et al., 2005). O preenchimento das grelhas não ter por base 

apenas a AS mas sim dados já registados da AF juntamente com últimas 

ilações retiradas na AS.  

Quando chegavam os momentos finais de cada unidade didática, 

debruçava-me sobre estas fichas para ser o mais justa possível na atribuição 

das notas. Possuir estas fichas de avaliação é também determinante para fazer 

o balanço final do desempenho dos alunos de modo a que eles mesmos 

tenham noção dos principais aspetos que devem trabalhar e melhorar. Mesmo 

que a EF não seja traduzida em momentos estanques de avaliação e caminhe 

cada vez mais para uma avaliação do perfil global do aluno, é fundamental 

manter toda a organização de documentos que sustentem as notas finais dos 

alunos.  

 

 

4.1.4.4 Avaliar à distância 

 

Já durante o segundo semestre, a forma de avaliação sofreu alterações 

drásticas devido à pandemia que assolou o mundo. Faltavam ainda vários 

meses para terminar o ano letivo quando tivemos de interromper a nossa ação 

presencial e passar a realizá-la à distância. Na turma residente já tinha 

abordado todas as modalidades contudo, houve muito pouco tempo de prática 

e desenvolvimento das mesmas.  

Surgiu então uma grande questão, tendo sido o segundo semestre 

quase na sua totalidade, efetuado à distância, deveriam prevalecer os dados 

que tínhamos acerca dos alunos no primeiro semestre e no pouco tempo de 

aulas presenciais do segundo semestre ou deveríamos ter mais em conta o 

trabalho efetuado à distância? Numa perspetiva em tudo pessoal, tratando-se 

de uma situação atípica pela qual ninguém esperava nem se encontrava pronto 
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para a mudança radical no seu quotidiano, e tratando-se de uma turma do 

12ºano de escolaridade em que as suas notas são cruciais para o concurso ao 

ensino superior, devia-se procurar um equilíbrio em que o ensino e avaliação 

não fossem negligenciados mas também ter a preocupação de não prejudicar 

os alunos que não tinham tanto sucesso a realizar trabalhos escritos e testes 

teóricos mas que eram exemplares na vertente prática e socioafetiva nas aulas 

presenciais. Contudo, nenhuma decisão passou pelas nossas mãos, fomos 

apenas informadas pelo PC acerca do modo de avaliação que o grupo de EF 

decidira adotar. Apenas tivemos o poder de distribuir a percentagem atribuída à 

vertente prática presencial, pelas modalidades abordadas. Assim, pude 

distribuir as percentagens pelas modalidades abordadas (voleibol - 12%; 

andebol- 12%, badminton- 12%; ginástica acrobática- 8%; futsal- 6%), tendo 

distribuído assim os 50% da nota correspondente à parte prática presencial 

tendo atribuído uma maior percentagem às modalidades que predominaram ao 

longo do ano e menos às que tiveram um tempo de lecionação mais curto 

devido à pandemia. Os restantes 50% da nota correspondiam ao ensino à 

distância onde avaliamos o trabalho pedido acerca da igualdade de géneros no 

desporto, o trabalho de basquetebol juntamente com o teste acerca dessa 

modalidade e a aptidão física tendo em conta as propostas feitas. Durante a 

elaboração dos trabalhos propostos, os alunos tiveram sempre um 

acompanhamento cuidado, tendo-me mostrado disponível para esclarecer 

dúvidas e guiá-los através da plataforma Microsoft Teams e também através do 

email. Procurei em todas as aulas realçar o sentido das tarefas pedidas, alertar 

para a importância de se manterem fisicamente ativos e incentivar os discentes 

a realizar trabalho autónomo de pesquisa com o fim de desenvolverem 

conhecimentos gerais sobre desporto e conseguirem sozinhos perceber se os 

treinos disponibilizados na internet estavam bem estruturados e adequados às 

suas necessidades. Assim, os alunos adquiriram competências que lhes serão 

benéficas no futuro quando não tiverem o professor de EF para os guiar e 

alertar, tendo-se tornado críticos e conhecedores da matéria.  

O principal objetivo passou por não prejudicar os alunos em relação ao 

primeiro semestre, e porventura valorizar aqueles que demonstraram um 

trabalho exemplar durante o ensino à distância.  
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Esta mudança drástica permitiu, não só a mim mas a todos os 

profissionais da educação, realizar uma reflexão profunda sobre como deve ser 

a verdadeira avaliação e no que consiste. Houve a enorme necessidade de 

adaptar o ensino de modo a que os alunos retivessem a maior aprendizagem 

possível sem que os professores tivessem todo o controlo sobre a situação. 

Toda esta nova realidade permitiu que experimentasse novos métodos de 

ensino, de avaliação e de lecionação das aulas, tendo sido uma experiência 

rica e benéfica tendo em conta a constante evolução tecnológica que a 

sociedade atravessa e a propensão para que, cada vez mais, se torne uma 

sociedade de interações virtuais.            

 

 

4.2 Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

Segundo as normas orientadoras do EP, esta área destina-se a 

especificar as atividades desenvolvidas pelo EE ao longo do ano letivo e 

mostrar em que sentido contribuíram para a sua inserção na comunidade 

escolar, bem como para o aprofundar de conhecimentos relativamente à 

natureza e dinâmica da escola. É ao mesmo tempo essencial, conhecer o meio 

envolvente da escola e perceber de que forma isso se pode relacionar com a 

ação educativa. Todas estas atividades devem concorrer para a legitimação do 

papel do professor de EF tanto na escola como na comunidade, visando a 

aprendizagem dos alunos em contextos inovadores. 

 

4.2.1 O impacto dessas atividades no meu crescimento enquanto professora 

 

Nesta secção, procederei a uma breve reflexão acerca das vivências 

inerentes às atividades desenvolvidas na escola. É importante discernir sobre o 

impacto que estas experiências tiveram no meu crescimento enquanto 

professora, no desenvolvimento da minha identidade pessoal e profissional. A 

integração na escola também representa um ponto de análise na medida em 

que foram estabelecidas várias relações que se mostraram cruciais para o 

envolvimento integral para com a escola e a comunidade.  
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4.2.1.1 Formação da identidade pessoal e profissional enquanto membro da 

comunidade educativa 

 

A integração de um professor estagiário na escola, vai muito além das 

ligações que são estabelecidas com o PC e com os alunos. Parker et al. (2016) 

referem que o desenvolvimento profissional, para ser mais efetivo, tem que ter 

um cunho social. Os diferentes professores, ao estabelecerem relações 

próximas, fomentam a confiança e podem partilhar objetivos comuns. Assim, se 

for criado um ambiente de trabalho coletivo e forem partilhados conhecimentos, 

o desenvolvimento dos professores pode ser mais rico. Nas atividades 

desenvolvidas pelo grupo de EF, como o corta mato e o torneio de 

basquetebol, a boa comunicação e colaboração nos eventos contribui e para o 

sucesso dos mesmos. Desde que se entra nos portões da escola até à saída, 

são inúmeros os contactos que estabelecemos ao longo do dia. A abertura 

para viver em comunidade torna-se essencial para sobreviver. Neste aspeto, 

sempre tentei mostrar empatia para com todos os agentes escolares, 

promovendo assim a minha auto integração. Recordo alguns almoços com o 

NE em que procurávamos integrar-nos com o corpo docente sendo que este 

mesmo era o primeiro a convidar-nos para nos juntarmos. Aí ouvíamos 

histórias épicas relatadas pelos professores com anos de experiência. Os 

eventos mais informais como almoços de professores de EF, possibilitaram-me 

ter um contacto mais direto e pessoal os professores da nossa área, 

começando realmente a travar algumas relações de amizade. Esta 

aproximação trouxe-me bastantes benefícios, pois os docentes já com vários 

anos desta escola, informaram-me sobre algumas situações problemáticas 

adjacentes à minha EC. 

De uma forma geral, acredito que o grupo de todos os docentes e 

funcionários de uma escola deve trabalhar em sintonia, pois estamos a 

trabalhar para um objetivo comum. As comunidades de aprendizagem dão a 

possibilidade aos professores de colaborar e aprenderem uns com os outros 

(Parker et al., 2016). A partilha de conhecimentos e experiências deve ser uma 

constante, contribuindo para que todos se se sintam incluídos e motivados para 

ensinar com qualidade.  
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Sem dúvida que o conjunto de todas estas experiências e relações que 

estabeleci ao longo do ano letivo, contribuiu de forma essencial para a 

construção da minha identidade profissional. 

Enquanto NE, tivemos a grande oportunidade de organizar de raiz uma 

atividade, mas sempre com a monotorização do PC. Foi então que pudemos 

organizar um torneio de voleibol na altura do Natal. Percebemos rapidamente 

que o processo é bem mais complexo do que aquilo que aparenta quando 

somos meros participantes. Acarreta em si inúmeras valências que têm de ser 

estudadas e tidas em conta e uma enorme responsabilidade dos seus 

organizadores que têm de estar prontos para todos e quaisquer problemas que 

surjam no decorrer do mesmo. Desde a elaboração do cartaz promotor do 

torneio, à sua real organização, tudo constituiu uma grande novidade e 

aprendizagem. A organização dos calendários de jogo, a organização das 

turmas inscritas, as decisões que tiveram de ser tomadas relativamente à 

existência de equipas femininas, masculinas e mistas, o regulamento, tudo isto 

foi totalmente pensado e elaborado única e exclusivamente por nós. Apesar da 

pressão e nervosismo inerentes à elaboração de um evento que pararia a 

escola, foi também muito prazeroso e gratificante fazê-lo e ver o nosso projeto 

a ser realizado, a acontecer diante dos nossos olhos. Apesar de algumas 

lacunas, o torneio foi um sucesso tendo contribuído imenso para a nossa 

formação e preparação geral para a profissão (anexo VII, VIII, XIX, X) 

Tivemos também a oportunidade de participar ativamente no corta-mato 

escolar onde desempenhamos a função de registar a ordem de chegada dos 

alunos, onde vimos dois alunos da turma partilhada a subir ao pódio. Também 

no torneio de basquetebol e futsal estivemos presentes na gestão dos mesmos 

sendo que desempenhamos várias funções como fotógrafas, responsáveis pela 

gestão do tempo de jogo, retificar os elementos constituintes de cada equipa, 

entre outros. Assim sendo, concluo que sempre fomos totalmente estimuladas 

e incluídas aquando das atividades desenvolvidas pelo grupo de EF da escola, 

tendo sido uma grande mais-valia para o nosso desenvolvimento e crescimento 

enquanto professoras.  

Acredito que o envolvimento e participação neste tipo de atividades, 

contribui de forma determinante para que me começasse a sentir membro da 

escola. Ao participar em atividades que fomentaram o contacto com outros 
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docentes e funcionários, deixei progressivamente de me sentir um corpo 

estranho para me tornar alguém que faz inteiramente parte daquela 

comunidade. Os diálogos que fui tendo com as funcionárias do bar e da 

reprografia também contribuíram imenso para a minha adaptação à escola e 

meio envolvente. Todos estes fatores levaram a que entendesse melhor o 

contexto em que se insere a EC, uma vez que a minha identidade também foi 

moldada em função disso.  

Penso que a escola deve ser encarada como uma reflexão da sociedade 

que pretendemos formar e ter. Dentro da escola as crianças absorvem saberes 

mas também valores que devem privilegiar ao longo das suas vidas. Começam 

a perceber que a vida é regida por objetivos e onde a interação com o próximo 

é essencial na superação de dificuldades e para que possam singrar. Na 

escola, aprende-se a viver a uma escala reduzida, mas que é transferível para 

o exterior. As atividades de cariz diferenciado da restante atividade letiva, 

contribuíram imenso para a sintonia entre todos os agentes escolares.  

É importante criar um clima envolvente e acolhedor na escola, para que 

as crianças e jovens se sintam confortáveis, em casa. Estas atividades 

permitem uma maior interação entre professores e alunos e também entre os 

próprios alunos, aprofundando assim relações e proporcionando vivências 

únicas e prazerosas.     
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4.3 Projeto de investigação - Em busca de alunos emancipados: 

Desenvolvimento do domínio socioafetivo dos alunos, incutindo 

competências transversais ao teatro e ao desporto, nas aulas de 

Educação Física 

 

4.3.1 Introdução - Revisão de literatura 

 

Projeto de Investigação na Escola 

 

Em busca de alunos emancipados 

Desenvolvimento do domínio socioafetivo dos alunos, incutindo 

competências transversais ao teatro e ao desporto, nas aulas de 

Educação Física  

 

A ideia para o presente projeto de estudo, surgiu quando me deparei 

com um problema nas aulas de EF da turma residente. Como já foi sido 

referido ao longo do relatório, eram visíveis problemas abrangentes ao domínio 

socioafetivo. A turma, apesar de ser do 12ºano de escolaridade, não fez o seu 

percurso no secundário junta. Neste último ano reuniram alunos de turmas 

diferentes, tendo sido notória a divisão dos mesmos dentro desta sua nova 

turma. Para além disso, as personalidades e gosto pela EF eram totalmente 

dicotómicos entre alguns alunos tendo sido visível em algumas aulas um clima 

pouco acolhedor e cooperativo tendo dado lugar a um clima mais egoísta e 

crítico para com os colegas. Foram também efetuadas queixas ao diretor de 

turma (PC), sendo que estivesse presente na reunião realizada para resolver 

esse mesmo problema, que consistiram na exposição de inseguranças e 

receios por parte de alguns alunos, resultantes do comportamento de colegas 

da turma. Os alunos em questão alegaram que esse comportamento teve lugar 

em aulas de disciplinas que não EF contudo, nesse momento percebi que 

poderia auxiliar na resolução desses mesmos problemas estimulando os 

alunos a trabalhar em cooperação, a desenvolver a sua capacidade de 

comunicação verbal e corporal e a visualizarem as situações de todas as óticas 

e não apenas pela deles mesmos.   
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Desde os primórdios da existência de civilizações que o Homem busca a sua 

evolução social e intelectual. Para ter sucesso nas suas ações, precisa de 

recorrer a relações sociais e cooperantes, tornando-se cada vez mais evidente 

a sua necessidade de desenvolver o domínio socioafetivo inerente à sua 

sobrevivência. As habilidades sociais são fundamentais para que os indivíduos 

vivam melhor em sociedade, possibilitando a sua sobrevivência e da espécie. É 

através das mesmas que se aprendem formas de comunicação e regras de 

convívio, adquirindo conhecimento acerca de si e do mundo tornando-se 

possível construir uma identidade. Segundo Nogueira (2001), relações sociais 

significativas permitem o desenvolvimento do self, dão sentido às experiências 

e podem oferecer apoio, importantes elementos no processo de adaptação, 

principalmente em momentos de transição da vida adulta. As pessoas que 

estão em contacto com as outras, podem desenvolver hábitos mais saudáveis 

e estar mais disponíveis para ajudar ou receber ajuda, contribuindo para o 

aumento de um sentido de controlo pessoal influenciando positivamente o bem-

estar psicológico (RAMOS, 2002). O contacto com outras pessoas serve 

também como parâmetro para autoavaliação e autoconhecimento 

(ERBOLATO, 2001). Torna-se então evidente a enorme importância de a 

formação de crianças e jovens ter em conta o domínio socioafetivo, procurando 

desenvolvê-lo nas suas mais diversas formas. Ser humano é um dever e a sua 

aprendizagem também. E "o principal bem que temos que produzir e aumentar 

é a humanidade compartilhada..." (Savater, 1997). 

 As aulas de Educação Física, procuram desenvolver diversos domínios 

entre os quais se encontram o motor, cognitivo e socioafetivo sendo que, 

muitas vezes, este último é subvalorizado e deixado para segundo plano. 

Contudo, é possível existir uma articulação eficaz entre todos eles nas aulas de 

EF, caso seja esse o objetivo do professor e caso exista criatividade e 

sensibilidade para tal. Importa perceber que o jogo desportivo é uma rara 

oportunidade de o homem reencontrar e assumir a variedade e naturalidade de 

entendimentos do Ser humano, como fermento da aceitação de si e dos outros. 

É uma obra renovadora e enriquecedora, porque permite experimentar ações 

sem as consequências que teriam num ato sério. Permite abordar problemas 

que normalmente ficariam por tratar, reproduzindo tensões e contradições da 

vida, tornando-as suportáveis e resolúveis. O jogo altera e inverte papéis e 
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situações: quem perdeu até agora pode ser, em breve, o vencedor; quem 

ganhou pode estar seguro de que isso não acontecerá a todo o momento. 

Através do desporto podemos aumentar e alargar os horizontes da vida e das 

perspetivas individuais e sociais, conservar a alegria originária, a ingenuidade e 

criatividade infantis. O desporto é ainda um espaço inigualável de formação 

humana, por ser um domínio cultural, criado livre de finalidades existenciais ou 

de sobrevivência. Assume-se nele o esforço humano de procura e realização 

de sentidos sob a forma de vivências motoras (Bento, 1999b). 

O lema do desporto - Citius, Altius, Fortius! – Transmite-nos a sua ideia 

e finalidade, recorda-nos que a essência da sua prática se espelha na 

superação das dificuldades para a excelência e para a transcendência. O lema 

de desporto é o da vida e de todas as formas de lhe dar sentido e significado. 

Não se cinge à perseguição do sucesso, trata-se de o entender como um meio 

de atingir algo maior, de respeitar o compromisso com a qualidade e o 

refinamento do nosso percurso, dos nossos atos e palavras, dos nossos 

sentimentos, à luz de padrões culturais e sociais e no respeito de uma 

consciência ética. Contudo, as suas potencialidades não estão esgotadas, 

faltando cumprir o desporto por inteiro, sobretudo ao nível pedagógico e 

cultural. É então visível a importante valência da EF na escola sendo 

imprescindível que exista uma acentuação das potencialidades específicas que 

o desporto encerra para corresponder às necessidades de formação, 

educação, desenvolvimento e configuração da identidade e autoconceito dos 

adolescentes (Bento, 1999a).  

Foquemo-nos agora numa outra vertente, o teatro, que permite a 

comunicação com o público por meio da palavra, instrumento da arte literária. 

Contudo, a interpretação não se reduz à palavra, incorpora em si também o 

silêncio, que por vezes é muito mais eloquente do que frases, a mímica ou um 

gesto que substituem, com vantagem, determinada palavra. Comunica também 

através da sua postura, olhar, movimentos, tudo compõe a expressão corporal. 

Por isso se deu o nome de interpretação à arte do ator, que reclama tantos 

recursos expressivos. Mais uma vez, tal como no desporto, a corporalidade e 

capacidade de comunicação adquirem um lugar de destaque. No teatro são 

então desenvolvidos inúmeras competências e aspetos fulcrais: i) libertação de 

qualquer tipo de complexos e timidezes levando os indivíduos numa jornada 
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em busca do seu próprio eu; ii) desenvolvimento dos modos de comunicação 

verbal e corporal sendo trabalhada expressão e consciência corporais e a 

capacidade de falar em público ajudando a criar empatia para com o outro; iii) 

desenvolve a capacidade de concentração, memorização e autoconhecimento; 

iv) ajuda na construção da responsabilidade e da consciência, formando 

indivíduos mais capacitados e inteligentes; v) enfatiza o trabalho em 

cooperação e a passagem pela experiência e desenvolvimento da liderança; vi) 

estimula a criatividade e pensamento próprio e fora do senso comum; vii) ajuda 

a resolver rapidamente os problemas e a fortalecer o raciocínio lógico sendo 

que se entra em contato íntimo com as emoções humanas, observando 

situações por óticas completamente novas e aprendendo a lidar com 

experiências que jamais se viveria no mundo real. Neste sentido, “a arte 

significa comunicar o que a vida normalmente esconde da gente [...] expelindo-

nos das zonas do hábito e do conforto para mudar nossas noções do que 

somos e do que podemos ser” (Prentki, 2009).  

Apesar de existir alguma bibliografia relativa ao desenvolvimento do 

domínio socioafetivo nas aulas de EF, os estudos dedicados à relação entre o 

teatro e o desporto são escassos, tornando-se pertinente e essencial existir 

uma maior investigação nesse campo com o fim de formar alunos 

emancipados. 

4.3.2 Objetivos 

O objetivo geral deste estudo seria desenvolver o domínio socioafetivo 

dos alunos desenvolvendo competências transversais ao teatro e ao desporto, 

de forma a melhorar o clima social da turma nas aulas. Como objetivos 

específicos apresentam-se: 

- Desenvolver a cooperação entre os alunos; 

- Desenvolver a autonomia e respeito pelo outro; 

- Promover a interação entre os estudantes; 

- Promover o trabalho em equipa; 

- Refinar a comunicação verbal e corporal; 

- Incentivar a confiança entre colegas; 

- Incentivar a empatia e igualdade entre colegas.  
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Para levar a cabo este projeto a primeira tarefa passa por desenvolver 

exercícios que privilegiem o trabalho de competências sociais e permitam o 

desenvolvimento motor em simultâneo. De forma a poder avaliar a evolução da 

turma poder-se-á partir para a observação sistemática das interações entre os 

alunos e realização de inquéritos anónimos que explorem a integração, 

cooperação e empatia dentro da turma.  

 

4.3.3. Amostra 

 

Para a realização deste estudo recorreria aos alunos da turma residente 

descrita no relatório, sendo esta constituída por vinte e seis estudantes, treze 

do sexo masculino e treze do sexo feminino. 

 

4.3.4.Perspetivas Futuras 

 

Apesar de ter efetuado algumas experiências pré-estudo para tentar 

perceber a reação da turma aos exercícios propostos, não tive a oportunidade 

de levar esta ideia em diante pois, repentinamente, fomos invadidos pelo 

terrível vírus que pôs fim às aulas presenciais e à possibilidade de colocar os 

alunos frente a frente. Essas experiências tiveram lugar em momentos 

oportunos da aula e nunca tiveram impacto significativo no tempo de 

desempenho motor dos alunos e na sua aprendizagem integral. Tive o cuidado 

de realizar esses exercícios no próprio aquecimento ou quando tinha aula no 

mítico G5, uma pequena sala de dança onde se tornava quase impossível 

realizar exercício físico com vinte e seis alunos do 12ºano, onde a aula tinha de 

ser totalmente adaptada ao espaço disponível. A maioria dos professores 

realizava apenas condição física.  

Apesar de também a ter realizado numa parte da aula, não me restringi 

à mesma, tendo então realizado exercícios: 

 Jogo da confiança: aos pares, um aluno coloca-se de costas para 

a colega e deixa-se cair de modo a que o colega o apanhe. Após 

duas repetições trocam de par. 
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 Jogo dos números: Alunos andam dispersos pelo espaço e 

quando a professora disser um número, estes juntam-se em 

grupos com esse nº de pessoas sendo que aqueles que não 

ficarem incluídos em nenhum têm 5 segundos para dizer uma 

palavra que rime com a que a professora disser. Caso falhem 

pagam em flexões de braços. 

 Jogo do telefone estragado através do movimento: os alunos 

dispõem-se lada a lado de costas para o espelho. O primeiro 

aluno da linha, efetua um movimento e um som sendo que o 

segundo aluno o observa. Após observação, chama o próximo 

colega, que se vira de frente para o espelho e vê o colega a imitar 

aquilo que observou. Assim sucessivamente até ao último 

elemento da turma. Após o último elemento realizar o movimento 

e som, verifica-se se é, de facto, aquele que o primeiro aluno 

realizou. Caso seja, a turma recebe um caloroso aplauso, caso 

não seja, efetuam abdominais.   

Entende-se que o uso de exercícios com componente teatral como recurso 

metodológico é possível e poderá trazer resultados satisfatórios. Espero que 

este trabalho se constitua em mais um recurso metodológico que possa auxiliar 

o professor na sua prática pedagógica na sala de aula. 

  



 91 

4.3.5.Bibliografia 

 

Baquero, R. (1998). Vygotsky e a aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes 

Medicas. 

Batista, D.N., Ribeiro, E.M.L., Pereira, A., Souto, A. e Rodrigues, R. (2009). O 

teatro científico no Brasil e o ensino de física. Simpósio Nacional Do Ensino De 

Física, São Paulo, 2009. 

Bento, J. O. (1999). Desporto e humanismo: o campo do possível. Rio de 

Janeiro: Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Bento, J. O. e Garcia, R. (1999). Contexto e Perspectivas. In Contextos da 

Pedagogia do Desporto. Lisboa: Livros Horizonte. 

Boal, A. (2005). Jogos para atores e não atores. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira. 

Erbolato, R. M. P. L. (2001) Contatos sociais: relação de amizade em três 

momentos da vida adulta. São Paulo: R. M. P. L., Erbolato. Tese de 

Doutoramento apresentada ao Centro de Ciências da Vida, PUCCAMP. 

Gasparini, J.L. (2007). Uma didática para a pedagogia histórico crítica. São 

Paulo: Autores Associados. 

Prentki ,T. Contranarrativa – Ser ou não ser: esta não é a questão. Anais do I 

Seminário Teatro e Comunidade, Florianópolis, 2009, pp.13-36.  

Nogueira, E. J. (2001). Rede de relações sociais: um estudo transversal com 

homens e mulheres pertencentes a três grupos etários. São Paulo: E. J. 

Nogueira. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Educação da 

UNICAMP. 

Ramoa, M. P. (2002). Apoio Social e Saúde entre idosos. Sociologias. 7. 

Savater, F. (1997). O valor de educar. Lisboa: Editorial Presença. 

  



 92 

5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

  

“Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante 

em estar aqui e não noutra parte qualquer” (Caeiro In Pessoa, 1994, pp.129). 

 Ao longo de todo este percurso, procurei a todo o instante usufruir de 

cada um dos momentos que me foram proporcionados e pelos quais tanto 

ansiei. Encontrei uma beleza tamanha e ensinamentos preciosos em cada 

recanto da minha experiência. Procurei colocar tudo de mim em cada 

momento. No começo, o sentimento era dicotómico, entre o receio e a 

confiança. Contudo, ao longo desta caminhada, as inquietações foram sofrendo 

metamorfoses constantes transformando-se em certezas e impavidez. Até nos 

momentos mais atrozes, como quando o mundo foi assolado por um terrível 

vírus, que insiste em perdurar, fui capaz de me focar no que, de positivo para o 

meu desenvolvimento e crescimento integral, isso trouxe. Decerto, o meu EP 

ficará marcado para a história da humanidade devido a estas circunstâncias 

invulgares. 

 Percebi que é no terreno, no centro da ação, que me sinto realizada e 

feliz. Apesar da constante agitação e de todo o trabalho de planeamento 

minucioso, as aulas continham em si o fruto desse trabalho, o que se mostrou 

imensamente gratificante. Desde sempre nutri este enorme fascínio pelo 

mundo do desporto, e por tudo aquilo que estava incutido no mesmo, muito 

para além do saber fazer. Aprendi a ser! E foi essa chama que sempre procurei 

transmitir aos meus alunos, a cada um daqueles jovens em bruto, prontos a 

atear esse fogo e levá-lo consigo para a vida.  

 Em cada derrota, eterna impostora, em cada vitória, em cada conquista 

e superação, em cada grito de alegria, suspiro de desalento, em cada 

frustração, em cada emoção sentida...todas estas experiências concorrem para 

que nos tornemos parte de um todo, assumindo valores de altruísmo e partilha 

que só a Educação Física incorpora. Procurei elucidar os alunos para os 

inúmeros benefícios da prática desportiva incutindo-lhes assim um estilo de 

vida saudável e benéfico para o seu futuro.  
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 Considero que fui uma professora ponderada e sempre preocupada em 

proporcionar momentos de aprendizagem efetiva, procurando desenvolver os 

alunos ao nível motor e de execução mas procurei também mediar situações 

que fossem prazerosas para os mesmos. Tive o cuidado de procurar refinar os 

padrões de movimento que levam a melhorias significativas no desempenho, o 

que contribuiu para a aprendizagem dos discentes.  

 Levo comigo não só um enorme conjunto de aprendizagens e 

experiências para a vida, mas também amizades e momentos icónicos que 

permanecerão gravados no meu ser. Toda a comunidade da EC e os alunos 

com quem tive o gosto de trabalhar, foram agentes essenciais na minha 

integração e desempenho. Irei recordar, para sempre, a escola que me acolheu 

e que permitiu construir-me integralmente.  

 O conhecimento absoluto é como um muro de água, tão depressa 

desaba que nem chega a existir, e é nesta incerteza e constante mutação que 

vejo o meu futuro na área da docência, que atravessa momentos atribulados. 

Findado o Estágio Profissional, sinto-me provida de todas as ferramentas 

necessárias para que possa exercer a ilustre profissão que é ser professora de 

Educação Física. Termino assim o meu percurso, deixando um testemunho de 

uma jovem sonhadora e tudo o que de mim vai nele.    
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