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RESUMO  
O seguinte documento estruturado e elaborado por mim estudante-estagiária, 

apresenta as minhas experiências durante a minha prática de ensino 

supervisionada direcionada para a construção profissional, como culminar do 

meu ciclo de estudos, onde pode ser definida como a passagem para a profissão 

docente. Assim documento relata a minha experiência pessoal vivida no decorrer 

do meu estágio profissional, onde apresento maioritariamente os sentimentos 

experienciados, o culminar de aprendizagens, as principais dificuldades, 

frustrações e dos imensos momentos de stress e receios. Mostra também a 

forma disciplinada e o anseio com que se consegue conciliar todo este processo, 

com trabalho para além do estágio profissional. O atual Relatório de estágio foi 

concebido no âmbito da unidade curricular “Estágio profissional” que decorrido 

no segundo ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A 

estruturação do REP feita por cinco capítulos. No primeiro enquadra-se a 

“Introdução”, na qual são falados os objetivos. O capítulo II é abordado o 

“Enquadramento Pessoal”, onde descrevo toda minha caminhada académica. O 

capítulo três é abordado o “Enquadramento Institucional”, referente a todos os 

aspetos que caracterizam a prática do ensino. O capítulo quarto, 

“Enquadramento Operacional“, onde descrevo os momentos que contribuíram 

para a minha formação profissional. Por fim quinto capítulo ”Conclusões”, aqui 

são expostas todas as conclusões do que vivenciei ao logo de todo este 

percurso.  

 

PALAVRAS CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA; 

FORMAÇÃO DE DOCENTE; ENSINO PROFISSIONAL; ENSINO REGULAR. 
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ABSTRACT  
The following document, structured and prepared by me as a student-intern, 

presents all my experiences during my supervised practice, hich is directed 

towards professional growth and is the culmination of my study cycle, that will 

also define my transition for the the teaching profession. This describes my 

personal experience during my professional internship, where I often talk about 

the feeling I have experienced, the gather of all the knowledge I’ve learned, the 

main difficulties, frustrations and the some situations of stress and anxiety. It also 

shows the disciplined and ambitious way on how one can reconcile the 

professional training with other jobs . The current document was conceived as 

part of the curricular unit of the professional internship, which took place in the 

second year of the Master in Physical Education Teaching in Basic and 

Secondary Education, on Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(Sports school of University of Porto). The structuring of this document is made 

up of five chapters. The first is the “Introduction”, in which I’ll talk about the goals 

that I pretend to accomplish with the conclusion of this report. Chapter Two deals 

with “Personal Background”, where I describe my entire academic journey. 

Chapter three is “Institutional Framework”, referring to all aspects that 

characterize teaching practice. The fourth chapter, “Operational Framework“, 

deacribes the aspects that contributed to my professional training. Finally, the 

fifth chapter "Conclusions and Perspectives for the Future", is where I expose all 

the conclusions of what I experienced throughout this journey. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION; 

TEACHER TRAINING; PROFESSIONAL 
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INTRODUÇÃO  
 

Uma das unidades curriculares inseridas no plano de estudos do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, é o Estágio Profissional (EP) 

que culmina o processo da formação inicial de futuros professores.  

Os estudantes estagiários (EE) durante a sua realização, têm direito a sua 

colocação, por uma primeira vez, na personagem que sempre tiveram a 

oportunidade de conhecer durante todo o seu percurso académico, mas, contudo 

pouco conhecem sobre esta área. O EP enriquece então os EE a realidade do 

ensino, assumindo o papel de professor, em quase toda a sua realidade, faltando 

apenas o vínculo contratual (Batista & Pereira, 2014) 

Este processo, não sendo um processo simples, pode acabar por originar 

um designado “choque com a realidade”(Queirós, 2014), originado, por vezes 

das desigualdades encontradas entre o EE e a verdadeira realidade.  

Através deste documento escrito dominado por Relatório de estagio”, 

tenho como objetivo, refletir todas as minhas vivências, dificuldades e desafios 

bem como as aprendizagens que essas esmas me trouxeram.  

Toda a responsabilidade, capacidade de resposta e comunicação posta 

pelo professor, são os assuntos que mais realçam este relatório, pois nem 

sempre foi fácil conseguir dar respostas ao que era suposto, ainda mais do que 

isso, dar a resposta da melhor forma. Dai surgir a responsabilidade de ter de 

assumir e sem ter noção do possível resultado final.  

Assim sendo, o presente documento está estruturado em cinco capítulos 

ao qual vou passar a fazer uma breve introdução daquilo que consiste em cada 

um.  

“Enquadramento Pessoal” é denominado assim o primeiro capítulo, onde 

se dá início a toda a reflexão. Começo por me apresentar e descrevo as minhas 

expetativas iniciais em relação ao Estágio Profissional.  

“Enquadramento Profissional”, cita a contextualização legal e institucional 

do Estágio Profissional e, juntamente, a apresentação do contexto escolar onde 
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esta prática decorreu, juntamente com os que me acompanharam nesta prática:  

alunos, colegas de estágio e Professoras Orientadora e Cooperante.  

Terceira parte, considero este o mais importante de todos pois nele está 

descreve a execução da minha prática profissional, enquanto professora 

estagiária. De uma forma organizada começo por falar da “Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem”(Área 1), de seguida falo da “Participação 

na Escola e Relações com a Comunidade”(Área 2), na última área falo do 

“Desenvolvimento Profissional ”(Área 3). Neste capítulo também falo da 

superação efetividade com o choque obtido com a realidade e como a minha 

identificação como profissional enquanto professora de Educação Física se foi 

construindo.  

Por fim, a última parte, onde constam algumas ilações acerca desta 

caminhada e futuras perspetivas enquanto professora de Educação Física. 
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ENQUADRAMENTO PESSOAL 
 

QUEM SOU ? 
 

Eu, eu mesmo... 

Eu, cheio de todos os cansaços 

Quantos o mundo pode dar.— 

Eu... 

Afinal tudo, porque tudo é eu, 

E até as estrelas, ao que parece, 

Me saíram da algibeira para deslumbrar crianças... 

Que crianças não sei... 

Eu... 

(Álvaro de Campos, Heterónimo de Fernando Pessoa, 1890) 

 

Eu, Cristiana Isabel Leite Ribeiro, tenho 23 anos e sou natural de 

Guimarães distrito de Braga, considerada a cidade onde nasceu Portugal cheia 

de história sobre o nosso Portugal. Nela refletem-se os inúmeros monumentos 

históricos e nacionais espalhados por toda a cidade. Como o velho castelo de 

Guimarães, que defendeu a cidade original dos ataques de Mouros e 

Normandos, assim me considero como estes que defenderam a pátria, sempre 

com a ambição de alcançar os seus sonhos.  

 Após ter terminado o secundário, no Curso Profissional de Técnico de 

Apoio à Gestão Desportiva, já tinha decidido que queria seguir para a faculdade 

para ingressar numa licenciatura dentro da área desporto. Candidatei-me à 

faculdade de Desporto em 2014, sendo esta a minha primeira opção.  

 Desde sempre que estou ligada ao mundo do desporto. Lembro-me de 

participar nos eventos desportivos por parte do núcleo de ginástica desportiva, 

na minha respetiva escola e, assim, ter participado nos encontros gímnicos de 

desporto escolar. Até ao 9º de escolaridade participei sempre em todos os corta-

matos escolares e levava estes a cabo porque queria sempre ficar nos primeiros 

lugares para poder ir aos regionais e sentir todo aquele espírito desportista e 
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atlético de todos os participantes e de tudo o que decorava o ambiente em que 

decorria aquela atividade: pórticos, dorsais, pista. 

 A minha verdadeira ligação ao desporto surge numa equipa de desporto 

escolar, tinha eu doze anos de idade, quando a minha professora de Educação 

Física convidou-me para jogar andebol juntamente com as minhas colegas de 

turma, uma quarta feira pelas 17h00. E foi ali que ganhei um gosto pela prática 

e comecei a conhecer a modalidade, o que por consequência no dia seguinte já 

lá estava para treinar outra vez. No ano seguinte a equipa federou-se e foi com 

aquela equipa que cresci e fiz grande amizades, até ao dia de hoje ainda 

estamos ligadas. Foi assim que também aprendi as mais importantes dos 

valores, o espírito de equipa, a entreajuda e o verdadeiro significado de amizade, 

respeito, união e superação.  

 

“Ser derrotado é frequentemente somente uma condição temporária. 

Desistir é o que torna a derrota permanente.” (Marilyn Monroe) 

 

Na escola, o gosto pela prática de Educação Física e pelos professores 

de Educação Física (EF) tinha sempre o papel de favoritos, sendo esta a melhor 

nota nas minhas pautas escolares, comparando com as restantes. E assim foi 

surgindo o encanto por caminhar esta profissão, assim passo a passo criei a 

resposta á pergunta –“o que queres ser quando fores grande”.  

No ensino secundário tive já a oportunidade de experienciar a prática do 

curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva . No 11º ano de escolaridade tive a 

oportunidade de estagiar no clube de andebol na parte da gestão desportiva que 

me enriqueceu o funcionamento deste e toda a gestão necessária. No 12º ano 

aproveitei o facto de poder mudar e ter novas experiências então fui para um 

ginásio juntamente com duas colegas, lá aprendi o funcionamento de uma sala 

de exercício o tipo de ajudas a fazer. Tive também a oportunidade de participar 

nas aulas de grupo e saber como as planear.  

No Instituto de Estudos Superiores de Fafe licenciei-me em Educação 

Física Desporto, onde não só reforcei a minha componente desportiva, mas 

também conheci muitas pessoas que levo para toda a minha vida, uma segunda 
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família, uma família de desporto que se apoiavam uns aos outros e sem hesitar 

o apoio e colaboração estavam sempre presentes, sem nunca deixar ninguém 

para trás. Neste contexto passei uns excelentes três anos académicos 

principalmente pelas atividades que tive ainda a oportunidade de viver. 

Começando pela experiência Erasmus que tive em 2016 na faculdade Józef 

Piłsudski University of Physical Education em Warsaw, Polónia. Foi uma 

experiência que me enriqueceu não só na língua Inglesa e no conhecimento de 

uma cultura como me enriqueceu na forma como as aulas são lecionadas, era 

uma rigidez e um grau de seriedade de professor para aluno que aqui em 

portugal não existe. Sem dúvida uma experiência única onde aprendi imensas 

coisas e que se fosse o dia de hoje não ia apenas seis meses, mas sim doze 

meses. E também a iniciação à prática profissional, inserida no terceiro ano de 

licenciatura, onde optei por fazer um semestre como treinadora de andebol, onde 

fiquei posteriormente a trabalhar naquele ano, e no segundo semestre optei por 

atividades de academia no ginásio onde atualmente exerço essa profissão 

lecionando aulas de GAP, RPM, BodyJump , Glúteos e Personal Trainning. Todo 

este presente se deve à prática profissional que tive que foi rica em experiências 

e única.  

 Além da satisfação de todas estas experiências mencionadas, após ter 

terminado a minha licenciatura, não me considerava satisfeita e sentia a 

necessidade de aprender mais de “ser mais na vida”. Foi então que prossegui 

os estudos na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) onde 

agora pretendo acabar mais uma etapa na conclusão do segundo ano de 

estudos no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundário (MEEFEBS). 

 

“A ambição é o último refúgio do fracasso”(Óscar Wilde) 

 

A FADEUP foi a única opção a que me candidatei para realizar este 

mestrado, tendo em conta que está é a faculdade, mencionada não só por ser 

das melhores faculdades de Desporto a nível nacional, como, também, uma 

grande referência mundial. Por que não continuar o meu percurso académico na 

melhor faculdade 
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 Apesar do mercado de trabalho nesta área não ser o mais fácil acesso 

neste momento, este era o único curso que me permitia ser professora de EF e 

que me permitia ao mesmo tempo exercer atividades nas cadeias de ginásios, 

dando assim seguimento às aprendizagens que adquiri nos anos antecedentes.  

 Assim termino este percurso como Estudante – Estagiária lembrando o 

que me trouxe até aqui, termino o percurso até chegar a EE na ESDD, instituição 

que me acolheu. Admito que foram dois anos difíceis, algumas horas de sono 

quebradas, algum cansaço não só físico, mas também psicológico, fazendo 

muitas vezes a vontade de desistir aparecer, cercada com muito nervosismo, 

stress e ansiedade. Contudo, a história não reza aos fracos e superar a 

dificuldade faz parte de grandes guerreiros que adormecem com sonhos e 

acordam com atitudes.  
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O ESTÁGIO PROFISSIONAL EM EF 
 

O MEU ENTENDIMENTO VS LITERATURA 

 

A disciplina Estágio Profissional (EP), no Mestrado de Ensino em 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP) é uma unidade curricular do 2º ano do Ciclo 

de Estudos, sendo que esta prática pedagógica constitui uma peça fundamental 

do curso.  

A formação do professor não se dá apenas através do acúmulo de cursos 

sobre conhecimentos específicos ou sobre técnicas de ensino. O professor 

constrói-se através da própria prática, quando passa a ser protagonista ativo na 

conceção, acompanhamento, avaliação e reflexão do seu próprio trabalho 

pedagógico. Assim, o EP caracteriza-se por ser a fase a final de uma formação 

do professor de todo o processo de ensino aprendizagem, desenvolvido ao longo 

destes cinco últimos anos. Neste término é a altura de convocar dos 

conhecimentos e aprendizagens nossa capacidade de os ligar à resolução  dos 

desafios que a prática coloca, usando-os de forma criativa. É também tempo de 

aprendermos com professores mais experientes, pois refiro-me à supervisão  da 

professora cooperante e da professora orientador.  

Nóvoa (2009) diz que um professor tem de ser detentor de várias 

competências, tais como: o “conhecimento”, “cultura profissional”, tato 

pedagógico”, “trabalho em equipa” e “compromisso social”, e para isso defende 

que é necessário construir uma formação de professores dentro da própria 

profissão. Ou seja, o professor estagiário deve estabelecer contacto com outros 

profissionais da área de modo a que os possam ensinar e passar todas as formas 

de adquirir o “tato pedagógico” e a capacidade de um docente se relacionar e 

comunicar, o trabalho de equipa, e o compromisso social que promove a 

comunicação com a comunidade educativa. 
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 O QUE É SER PROFESSORA  
1A ideia pré-concebida de que o professor de Educação Física é um 

aficionado do desporto e um expert dos movimentos técnicos que lhe estão 

associados é uma visão limitada e redutora da profissão. Neste caso, é 

imperativo que o agente consiga mobilizar inputs de diversas áreas, além do 

domínio da intervenção técnica e funcional (Rosado e Mesquita, 2009). É 

necessário compreender que o ato pedagógico resulta da profissão dos saberes 

formais e empíricos que se interligam e permitem a adequação a cada contexto 

e particularidade (Roldão, 2007). No entanto, é importante ressalvar que além 

dos conhecimentos ditos formais, o profissional no ensino deve reger-se por um 

conjunto de normas e valores morais que lhe permitam assumir o papel de 

pedagogo e educador. Desta forma, e tal como refere Patrício (1998), o professor 

não pode faltar, em momento algum, aos seus deveres enquanto ser humano  

relativamente aos seus alunos. 

Neste sentido, depois do contacto com as unidades curriculares do 

primeiro ano, se tivesse que nomear quatro características gerais que o 

professor de Educação Física deve reunir, estas seriam: paixão, exigência, 

responsabilidade e inovação/criatividade A paixão relaciona-se, como referido 

anteriormente, com a necessidade de conjugar as áreas de interesse pessoal 

com a dimensão profissional, uma vez que isto permitirá ao professor encarar 

cada dia com entusiasmo e motivação. Em segundo lugar, a exigência consiste 

num processo de auto melhoramento contínuo e de aperfeiçoamento, sendo 

necessário que o professor se comprometa com a evolução pessoal e o 

desenvolvimento ininterrupto de conhecimentos e competências. Além disso, a 

responsabilidade assume especial relevância num contexto em que se interage 

com terceiros. Assim sendo, o professor de Educação Física deve ter presente 

que a evolução, desenvolvimento e, ainda, a segurança dos seus alunos 

depende, efetivamente, da sua disponibilidade e entrega à profissão. Por último, 

o conceito de inovação e pensamento criativo constitui um fator preponderante 

da atividade pedagógica, uma vez que o professor deverá ser capaz de se 

reinventar com o objetivo de estimular a motivação, o gosto pela prática 

 
1 O texto apresentado já foi escrito por mim e apresentado na disciplina de Profissionalidade e 
de Tópicos II 
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desportiva e o desejo e ambição de desenvolver valores afetos à competição e 

ao desporto.  

O facto de a atuação do professor se relacionar com traços de 

personalidade também foi um aspeto alvo de atenção nas aulas, sobre o qual 

nunca tinha refletido. Acresce ainda a importância de o professor adequar as 

suas estratégias de ensino às necessidades dos alunos em questão. Assim 

sendo, não existe uma fórmula de ensino universal, uma vez que cada contexto 

exige uma adaptação de procedimentos e abordagens. 

Relativamente aos medos e inseguranças inerentes ao processo de 

transição aluno-professor, estes relacionam-se, essencialmente com a visão de 

credibilidade que conseguirei transmitir aos meus alunos. Ou seja, de que forma 

conseguirei comprovar as minhas competências quando me confrontar com os 

alunos? Serei capaz de me desligar da figura de aluna e liga estudante 

estagiária?  O processo de transição aluno-professor não será apenas a inclusão 

da dimensão profissional, ao invés da troca exclusiva de uma figura pela outra? 

No entanto, espero que o contacto com professores na fase de estágio, 

assim como a interação com os alunos permita tornar este fenómeno mais 

inteligível. Deste modo, a fase de estágio constituirá uma oportunidade para 

observar e implementar alguns modelos e estratégias de ensino. Além disso, 

atualmente, sinto-me mais consciencializada para o facto de a capacidade de 

comunicação ser uma característica essencial num professor de Educação 

Física, que deverá transmitir conhecimentos de uma forma clara, simples e 

eficaz. A capacidade de expressão e de falar em público são duas competências 

que pretendo aprofundar.  

A necessidade de criar uma ligação com as turmas também constitui um 

ponto de preocupação da minha parte, uma vez que não sei se serei capaz de 

estabelecer um relacionamento profícuo com os alunos, colocando o foco na 

interação com os mesmos. Quais são os limites que devem ser estabelecidos 

para o desenvolvimento de uma relação saudável entre um professor e os 

respetivos alunos? Por outro lado, a interação com os pares também é um ponto 

que me suscita alguns receios, nomeadamente quando penso nos momentos de 

reunião e avaliação. Como será feita a partilha de informação entre os colegas, 
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com professor orientador? Conseguirei transmitir argumentos válidos e fazer-me 

ouvir? Serei capaz de fazer uma caracterização e avaliação justa de cada aluno? 

A última insegurança relaciona-se diretamente com a capacidade de 

planeamento e execução em aula. Deparo-me, muitas vezes, com pensamentos 

ligados de como vou conseguir passar todo o conhecimento necessário aos 

alunos? Sei que será necessário saber lidar com a não aceitação, ou ainda com 

a falta de compreensão dos mesmos quando lhes são apresentados alguns 

exercícios, práticos ou não, em contexto de aula. Espero que a estimulação do 

interesse e a explicação da aplicabilidade dos exercícios se mostre mais fácil em 

contexto real. Além disso, sei que precisarei de identificar quais os entraves que 

perturbam o normal funcionamento das aluas, assim como ser capaz de reagir a 

fatores externos ao ambiente de aula, tais como a falta de espaço, a ausência 

de um número significativo de alunos ou às condições climatéricas desfavoráveis 

à prática da modalidade em questão. Neste sentido, a capacidade de improviso 

e a gestão de emoções indesejadas será o maior obstáculo.  
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 ENQUADRAMENTO DO ESTÁGIO PROFISSIONAL  
 

A ESCOLA  BÁSICA E SECUNDÁRIA D.DINIS  
 

Esta prática profissional, como já referida anteriormente, apresenta-se 

como uma unidade curricular (UC) inserida no plano de estudos da FADEUP no 

Mestrado em Ensino.  

O início da EBSDD foi em 1932, foi sempre sofrendo bastantes alterações 

e passando por várias transformações até se encontram como a conhecemos 

hoje, um espaço agradável, moderno e com excelentes condições. É de destacar 

que recentemente sofreu uma modernização onde ficou com melhores 

condições de segurança e acessibilidade.  

Escola Básica e Secundária D.Dinis (EBSDD), escola que me acolheu 

para a  realização do meu EP, compartilha as finalidade, valores e visão 

apresentados pelo documento publico libertado em 2017 de seu nome “Perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória” onde são referidas as características 

que se pretende que um aluno tenha quando termina o seu percurso escolar.   

Assim sendo, a EBSDD pretende dotar os seus alunos de “saberes e 

valores que promovam uma sociedade justa”, pretende desenvolver nos seus 

alunos uma cultura científica que sustentem as suas tomadas de decisão no 

mundo onde estão inseridos. Pretende garantir que todos os alunos participem 

no seu processo de formação, pretende educar no século XXI, ou seja, 

ambiciona que os seus formandos sejam capazes de se adaptar a novos 

contextos que vão surgindo nas suas vidas e os desafios que se lhe colocam.  

A Escola não é apenas o local de ensino/aprendizagens como também é 

o resultado de uma reivindicação local onde se podem identificar valores de 

autonomia, irreverência, justiça social, desenvolvimento,  de afirmação das 

capacidades endógenas da sub-região e de valores que a Instituição sempre 

preservou. 

A EBSDD é uma escola de ensino oficial pública e é da sede do 

Agrupamento de Escolas D.Dinis. Este é constituído por oito estabelecimentos 
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de ensino: Escola Básica e Secundária D.Dinis, Escola Básica de Agrela e Vale 

do Leça, Escola Básica de Arcozelo-Água Longa, Escola Básica de S. José 

Refojos , Escola Básica de Parada-Carreira , Escola Básica de Igreja- Guimarei, 

Escola Básica de Contim-Reguenga.  

Situa-se na Rua Misericórdia Santo Tirso. Nas suas proximidades 

encontramos o Parque urbano de Gião, a Biblioteca Municipal, a Santa casa da 

Misericórdia, e as piscinas. Em volta desta instituição encontra-

predominantemente residências e espaços comerciais como também se 

encontra nas proximidades de algumas zonas verdes. 

O Agrupamento de Escolas D. Dinis abrange todos os níveis e ciclos de 

educação/ensino, do pré-escolar ao secundário. No entanto, é frequentado em 

maior número por alunos do ensino secundário. 

Relativamente à Escola Secundária D.Dinis, é constituída por 1196 alunos, 

estando estes distribuídos pelo 2º, 3º Ciclo, Ensino Secundário e Ensino 

Profissional, num total de 55 turmas. Estas turmas estão divididas pelos vários 

ciclos, 2º Ciclo com 264 alunos, o 3ºCiclo com 446, o ensino secundário regular 

com 324 e o ensino profissional 162 alunos.   

 

TABELA 1 NÚMERO DE TURMAS D.DINIS 
Anos Turmas 

10º, 11º, 12º 16 

Ensino Profissional 9 

3º Ciclo  18 

2º Ciclo 12 

Total 55 

 

Na tabela apresentada encontram-se, respetivamente, e de forma 

pormenorizada, os valores referentes às turmas dos curos científico humanístico, 

ensino profissional, 2º e 3º Ciclo. Através da sua análise conseguimos perceber 

que o ano que tem mais turmas é o 3ºciclo das minhas turmas 11º e 12º  
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CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS  
 

Em ambas as turmas se realizou um estudo em que o principal objetivo 

foi conhecer as turmas que ia lecionar ao longo do ano letivo. As informações 

recolhidas considerei essenciais para uma melhor abordagem de todo o processo 

de ensino-aprendizagem. Toda essa recolha permitiu-me ter um conhecimento 

mais alargado dos alunos, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de 

vista global da turma em questão. Com isso, o meu olhar e a minha atuação 

centraram-se naquelas que são as características do grupo, atendendo sempre 

às individualidades de cada um.  

Um professor não tem apenas como objetivo transmitir conhecimento da 

matéria de ensino. Um bom profissional é, acima de tudo, um educador, e para 

que possa desempenhar o seu papel da melhor forma possível torna-se 

importante conhecer as pessoas com quem vai lidar diariamente. Nesse sentido, 

conhecer o “outro lado” da realidade de cada aluno poderá ser fundamental para 

a atuação do professor, seja em contexto de aula como no contexto fora da aula.  

Existem vários métodos para que consigamos recolher informação 

biográfica e socioeconómica acerca das nossas turmas. Enquanto núcleo, 

optámos por realizar um questionário online que nos permitisse gerar, desta 

forma, os gráficos para procedermos ao estudo da turma. 

Em suma, este questionário teve como propósito conhecer o perfil 

biográfico e socioeconómico de cada aluno, assim como as suas opiniões sobre 

diversos temas essenciais para o bom funcionamento da disciplina. Todos os 

dados recolhidos são confidenciais, visando apenas a elaboração por parte de 

cada professor estagiário de um estudo sobre a sua turma, assim como um 

conhecimento mais aprofundado de cada aluno que nos permita guiar toda as 

nossas intervenções ao longo do ano letivo. 

A primeira fase da elaboração deste questionário debruçou-se na recolha 

da informação que o núcleo de estágio e a professora cooperante consideram 

essenciais um professor de Educação Física conhecer sobre a sua turma. De 

seguida, foram elaboradas as questões assim como o questionário online. Com 

o objetivo de melhor organizar todo o processo, optámos por dividir o 
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questionário em 6 domínios: 

1. Identificação Pessoal; 

2. Agregado Familiar; 

3. Habitação; 

4. Hábitos Pessoais e de Saúde; 

5. Atividade Física Extracurricular; 

6. Tempos Livres. 

Para a divulgação do questionário com as turmas, cada professor procedeu à 

criação de um e-mail para a disciplina, partilhando nesse mesmo e-mail o link do 

questionário. Com o intuito de os alunos perceberem o objetivo e a importância 

deste estudo, cada professor apresentou o questionário à turma na aula de 

apresentação, explicando resumidamente em que consistia. Além disso, foi 

estabelecido o prazo de uma semana para o seu preenchimento. 

Para a realização deste estudo, o núcleo de estágio de Educação Física 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto elaborou um questionário 

online individual, que foi fornecido aos alunos através de um e-mail criado por 

cada professor para a disciplina de AGCL. 

Todas as informações recolhidas são confidenciais, salvaguardando as 

questões pessoais de cada discente. 

 

O 11º  CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESPORTO 
 

Introdução  

No início de todo este percurso começamos com uma breve apresentação 

entre professores e alunos com o intuito de nos podermos conhecer melhor entre 

professores e alunos. 

 No entanto, neste mesmo dia os alunos preencheram um questionário no 

âmbito da disciplina de AGCL pois era está a disciplina que íamos lecionar nos 

próximos meses. Nesta turma a amostra estudada foi 29 alunos 5 do sexo 
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feminino e 24 do sexo masculino.  

 Como já anteriormente referido, o questionário teve como objetivo, para 

alem do conhecimento destes alunos, saber informações pertinentes sobre a 

atividade física e saúde e interesses pelas práticas desportivas.  

Alem disso a ficha individual do aluno é fundamental para construção do 

MEC, pois todos os dados farão com que o professor tenha conhecimentos dos 

problemas dos alunos e até onde pode chegar com essa turma.  

 

Aplicação  

A recolha de toda esta informação surgiu numa ficha individual do aluno. 

Através dessa ficha individual do aluno foram adquiridos dados com o nome, a 

idade, residência, nomes dos pais do aluno, gostos pela prática lesões e entres 

outros já abaixo apresentados.   

Foram utilizados os exemplares do departamento de Educação Física 

como modelo, tendo sido feito um transfere do formato papel para o formato 

digital, com a criação de uma página no Google Sheet. Isto facilitou o nosso 

trabalho, pois todas as respostas dos alunos ficam logo disponíveis. 

 
Resultados  

Esta minha primeira turma e turma residente é constituída por 29 alunos, 

5 do sexo feminino e 24 do sexo masculino onde existem vários grupos de idades 

por parte dos alunos existindo 3 com 15 anos, 14 com 16 anos, 9 com 17 anos, 

3 com 18 anos.  

 

GRÁFICO  1 GÉNERO 11º GRÁFICO  2 IDADES 11º 
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A maior parte dos alunos residiam nas redondezas de Santo Tirso e 

Famalicão. O restante dos alunos vem da região do Porto, Trofa, Paços de 

Ferreira, Água Longa, Barreiro e mais distante, Vila do Conde. 

No que toca à motivação para a prática de exercício físico, praticamente 

todos os alunos estão motivados ou muito motivados, sendo algo essencial para 

o bom acontecimento do processo de ensino-aprendizagem, os dados obtidos 

mostram que a maior parte dos alunos gosta de exercer a prática, sendo isso 

importante para o bom funcionamento da disciplina. 

Entrando agora especificamente na prática e exercício físico o gráfico 3  

mostra que a maior parte dos alunos gosta de exercer a prática, sendo isso 

importante para o bom funcionamento da disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

Pela observação do gráfico 4 podemos constatar que mais de metade da 

turma pratica atividade física regularmente, sendo que a restante não pratica. 

Enquanto professora de Educação Física e promotora do gosto pela prática de 

exercício físico, tenho como objetivo alterar a estatística deste gráfico, no sentido 

de colocar a maior parte da turma (ou mesmo toda) com um estilo de vida ativo. 

Dos 17 alunos que têm um estilo de vida ativo, praticam desporto federado.  

 

 

 

 

GRÁFICO  3 GOSTO PELA PRÁTICA 11º 

GRÁFICO  4 ALUNOS QUE PARTICIPAM EM 
CLUBES FEDERADOS 

Eliminou: 4

Eliminou: 5
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O último ponto deste questionário debruçou-se sobre aquilo que a turma 

gosta de fazer fora do contexto escolar. As duas opções que foram mais 

escolhidas por praticamente todos foi a prática de atividade física os restantes 

alunos foram “estar com os amigos” ,“ver televisão “e ”jogar computador ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão de Resultados 

Por fim podemos constatar que mais de metade da turma pratica atividade 

física regularmente, sendo que a restante não pratica. Enquanto professora de 

Educação Física e promotora do gosto pela prática de exercício físico, tenho 

como objetivo alterar a estatística deste gráfico, no sentido de colocar a maior 

parte da turma (ou mesmo toda) com um estilo de vida ativo. Dos 17 alunos que 

têm um estilo de vida ativo, praticam desporto federado. 

Como já referido anteriormente, toda a informação que possa contribuir 

para a melhoria do ensino e da aprendizagem dos meus alunos poderá e deverá 

ser realizada com o máximo de cuidado e atenção. O objetivo é e será sempre 

potenciar as aprendizagens dos alunos, atendendo sempre às individualidades 

de cada um. Para isso, é fundamental conhecermos a nossa turma, não apenas 

em contexto escolar, como também fora disso.  

A elaboração deste estudo possibilitou-me traçar o perfil de cada discente, 

aspetos estes fundamentais para qualquer professor de Educação Física. Além 

disso, forneceu-me informações importantes a ter em consideração do decorrer 

GRÁFICO  5 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES Eliminou: 6
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das minhas práticas, no sentido de melhorar o meu planeamento e os meus 

objetivos para com a minha turma. 

 O 11º foi sem dúvida uma turma desafiante, onde senti o dever de lhes 

dar todo o meu conhecimento. Via-me muitas das vezes no papel deles, aluna 

de secundário a querer recolher todas a estratégias para poder ser como aquele 

professor que me ensinou. Alunos empenhados outros menos empenhados, 

estas acabavam por criar o desafio de lhes proporcionar mais interesse pela 

disciplina.  Não querendo tirar o mérito de nenhum aluno, mas não quero deixar 

de mencionar alunos quem sem dúvida me marcaram pela sua evolução, 

evolução essa que muitas das vezes me deparo a pensar “o quanto um professor 

pode mudar alguém” Batista et al. (2013), “É com eles e para eles que eles 

investem”. 

Em primeiro lugar, era uma turma que nasceu junta, mas cresceu 

separada, ou seja, dois turnos completamente diferentes, logo isto como 

professora estagiária levou-me muitas das vezes a adaptar planos de aula, 

porque o que conseguia dar num turno não dava no outro e vise versa. 

 O primeiro turno era um turno muito empenhado e aplicado cumpriam 

com datas, entregas dos trabalhos, faziam questões, um turno muito exigente 

consigo mesmos. Exigências essa com eles próprios, era tanta que muitas das 

vezes nem eles conseguiam lidar com ela o que acabava por os prejudicar 

A última aula do 11º, nem sei bem dizer o que senti. Feliz por ter acabado, 

por ter menos uma preocupação, mas triste por ter acabado, por não saber 

quando vou voltar a ser professora, por não estar mais com a minha turma 

naquele contexto. É, de facto, uma mistura de sensações estranha. 
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A 12º TURMA DE ARTES  
 

Introdução  

A caracterização do 12º consistiu no âmbito da disciplina de Educação 

Física, tendo o mesmo prepósito referenciado no 11º. 

Após a apresentação da turma e dos professores para a turma e após 

conversar sobre as matérias a abordar `a turma. Foi direcionado para o e-mail 

dos alunos a ficha individual á qual eles tinham o propósito de preencher.  

Mais uma vez está ficha não deixou de ter como objetivo conhecer os 

alunos. Pois é importante mais uma vez mencionar que nesta primeira fase, onde 

ainda não temos nenhuma afetividade com os alunos, o conhecimento de vários 

aspetos importantes é fulcral para um bom processo de ensino aprendizagem.   

 

Aplicação  

A informação surgiu numa ficha individual do aluno. Através dessa ficha 

individual do aluno eles poderão adquirir dados com o nome, a idade, residência, 

nomes dos pais do aluno, gostos pela prática lesões e entres outros já abaixo 

apresentados.   

Foram utilizados os exemplares do departamento de Educação Física 

como modelo. Com os exemplares foi feito um “transfere” para o formato digital. 

Assim foi criada uma página no Google Sheet. Isto facilitou o nosso trabalho 

porque tínhamos acesso imediato a todas as respostas dos alunos.  

 

Resultados  

Nesta turma podemos ver que durante o ano letivo 2019/2020 constituída 

por 23 alunos, com idades a variar entre os 16 e os 19 anos. Normalmente alunos 

do 12º ano e setembro tem idades compreendidas entres os 16 e 17 anos. Mas 

podemos ver no gráfico aprestado que um dos nossos alunos trem 19 e 4 alunos 

18 anos.  
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A maior parte dos alunos nasceram nas redondezas de Santo Tirso.  

 

                      GRÁFICO  7 LOCAL DE NASCIMENTO 12º 
 

Os alunos que responderam ao questionário, quinze mostraram ter 

problemas de saúde. Os tipos de problemas de saúde são diversos: asma, 

problemas de audição, problemas cardíacos, epilepsia, diabetes, etc. Todos 

estes problemas são fulcrais saber para um bom conhecimento dos alunos para 

que eventuais situações nos professores saibamos o que fazer o que está a 

acontecer ao aluno  
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GRÁFICO  6 IDADES 12º 

Quais os Problemas de Saúde 

Asma Pertubaçao do sono

Probelmas Cardiacos Distúrbios Alimentares

GRÁFICO  8 TIPOS DE PROBLEMAS 12º 

Eliminou: 8

Eliminou: 7

Eliminou: 9
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No que toca à motivação para a prática de exercício físico extracurricular, 

praticamente maioria dos alunos sentem-se incentivado para a pática, sendo 

algo essencial para o bom acontecimento do processo, os dados obtidos 

mostram que a maior parte dos alunos não gosta de exercer a prática, sendo 

isso importante para o bom funcionamento da disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrando agora especificamente na participação do Desporto Escolar 

podemos ver maioria não tem interesse nessa participação. 

 

 
 

 

Discussão de Resultados 

Dentro da estrutura dos 13 alnos podemos concluir que esta turma se 

encontra dentro no normal visto que a moda são 17 anos.  

Os alunos que que responderam ao questionário, quinze alegaram ter 

problemas de saúde. Os tipos de problemas de saúde são diversos: asma, 

Quais as modalidades ?

Ténis Natação Basquetebol

Pretendes paticipar no 
desporto escolar ?

SIM NÃO

Atividades extracurriculares 

SIM NÃO

GRÁFICO  9 PRÁTICAS DESPORTIVAS EXTRA 
CURRICULARES 

GRÁFICO  11 INTERESSE NO DESPORTO 
ESCOLAR 

GRÁFICO  10 QUAL O TIPO DE 
INTERESSE DOS ALUNOS EM PARTICIPAR 

Eliminou: 10

Eliminou: 11
Eliminou: 12
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problemas de audição, problemas cardíacos, epilepsia, diabetes, etc. Todos 

estes problemas são fulcrais saber para um bom conhecimento dos alunos para 

que eventuais situações nos professores saibamos o que fazer o que está a 

acontecer ao aluno 

  Relativamente à prática de atividade física fora do recinto escolar a 

motivação para a prática de exercício físico extracurricular é elevada o que. Não 

é compatível pela falta de motivação da prática da disciplina de Educação Física. 
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CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO PROFISSIONAL  

PLANEAMENTO DE ENSINO 
 

Ensinar é importante, mas mais do que ensinar ainda consegue ser mais 

essencial planear o que vamos ensinar. O planeamento é um fator fulcral antes 

de qualquer tipo de tomada de decisão é importante realizar uma profunda 

análise que nos permita perspetivar o que vamos realizar. Tal como Bento nos 

diz, a qualidade de ensino que o professor apresenta, está espelhada na forma 

como planeia e prepara as suas práticas, ou seja, prepara o futuro no presente 

de forma como atingir a excelência desejada. (Bento,2003). Dentro disto, a linha 

do planeamento do professor, revela muitas formas de como este pode resolver 

muitas das problemáticas apresentadas pelas turmas e alunos em particular. 

 Desta forma, aplicar um planeamento lógico direcionado para as boas 

práticas, engloba segundo (Desporto, 2019/2020) três graus de particularização 

como o planeamento anula (PA) , a unidade didática (UD) e por último e 

certamente o menos importante, porque tudo o que está apresentado neste já 

teve de ser pensado e estruturado antes,  o plano de aula (PA).  Este 

procedimento de planear é fulcral para o sucesso do estágio dentro destes três 

níveis encontramos vários pontos importantes que são eles:  

• Objetivos;  

• Recursos;  

• Conteúdos de ensino, tarefas, estratégias;  

• Formas de avaliar;  

• Ajustamento.  

Com estas normas facultadas pelo programa nacional de EF e juntamente 

pela faculdade, os ficheiros que abordam o ensino profissional, mais 

específico o conteúdo modelar de ginástica aeróbica, que se encontra no 

catálogo nacional de qualificações, os documentos da escola.  

  Todos estes documentos importantes, embora sejam necessários, não 

há planeamento que sobreviva sem uma real contextualização do meio em que 

se insere, ou seja, ter conhecimento sobre a escola e sobre as suas condições 
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é um fator fundamental para podermos lecionar. Posto isto, precisamos de saber 

em que espaços vamos lecionar mais as matérias disponíveis para a lecionação, 

o tipo de alunos que temos, pois, todo o programa que vamos aplicar deve de 

estar ajustado ao nível dos alunos, tanto a nível cognitivo e emocional como a 

nivel físico.  

 Estes documentos foram de grande importância para a minha orientação 

na construção do modelo de estrutura de conhecimento de (Vickers, 1990). Este 

modelo segundo (Vickers,1990), está dividido em quatro categorias 

transdisciplinares que são elas inseridas no módulo 1 as habilidades motoras, 

condição física, cultura desportiva e aptidões psicossociais. O meso divide-se 

me três momentos o de análise (módulo 1,2 e 3) o da decisão (módulo 4,5,6, e 

7 ) e da aplicação (módulo 8).  

 Estes módulos tem um prepósito que segundo (Vickers, 1990), são:  

• Módulo 1 – Categorias transdisciplinares do conhecimento; 

• Módulo 2 – Conhecimento do Contexto; 

• Módulo 3 – Conhecimento dos Alunos; 

• Módulo 4 – Extensão e Sequência da Matéria; 

• Módulo 5 – Definição dos Objetivos; 

• Módulo 6 – Configuração da Avaliação; 

• Módulo 7 – Criação de situações de aprendizagem e progressões de 

ensino;  

• Módulo 8 – Aplicação (Unidades Temáticas, Planos de aula, Planeamento 

Anual). 

 

PLANO ANUAL  
 

Para Bento (2003, p.59) “É um plano de perspetiva global que procura 

situar e concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas”. 

Com isto podemos dizer além de o planeamento anual ser feito de um modo 

global, mais “macro”, não deixa de ser um fator que dispense a reflexão sobre 

muitos pormenores.  
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Este planeamento anual deve de ser visto como algo modificável e que 

nunca inflexível para que possamos garantir que haverá sempre uma articulação 

entre o planeamento e a realidade para assim assegurar o sucesso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela apresentada é importante para a programação do ano letivo, foi 

uma das primeiras tarefas realizadas com o NE e com a PC de forma a termos 

um ponto de partida e perspetivar o caminho que íamos percorrer com esta turma 

durante a nossa prática profissional. Numa primeira fase, juntamente com a PC, 

procuramos perceber a situação da escola, desde o contexto envolvido, os 

recursos humanos, materiais existentes, instalações para que dessa forma 

podássemos retirara elações mais precisas. 

Na figura seguinte apresentou o plano anual do 3º período, pois era este 

o período e matérias que ia lecionar em situações normais no 12º.  

TABELA 2 DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS E NÚMERO DE HORAS LETIVAS 
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TABELA 3 DISTRIBUIÇÃO MATÉRIA 3ºPERIODO 

 

Este planeamento não foi cumprido porque devido à situação pandémica 

do COVID-19 as escolas foram encerradas, logo mais uma vez o professor teve 

de reajustar as matérias e o modelo de ensino. Apesar de não ter tido a 

oportunidade de lecionar uma turma de ensino regular acabei por ter a 

oportunidade de lecionar o ensino regular por outros métodos de ensino. Durante 

este período pandémico optamos por lecionar as aulas à distância o que nos 

obrigou a adaptar, pensar quais o método mais motivacional para a prática de 

exercício físico em casa. Optamos pelo seguinte planeamento apresentado.  

TABELA 4 REFORMULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MATÉRIA 
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PLANEAMENTO DA UNIDADE TEMÁTICA  
 

 Unidade temática tem como objetivo planear uma unidade de matéria a 

lecionar, como por exemplo o basquetebol, o andebol, o voleibol, a Ginástica 

Localizada da disciplina de AGCL e entre outras as modalidades da disciplina. 

Este planeamento terá se der feito tendo em conta os vários níveis da turma e 

dos alunos tanto a nivel de habilidades motoras como a nivel físico e cognitivo.  

 Após organizar a distribuição das matérias da modalidade é tempo de 

abordar uma linha orientadora de como lecionar essas matérias tendo em conta 

os conteúdos de cada uma, para que esta fosse coerente e precisa. Para a 

construção dessas unidades temáticas recorri ao modelo de Vickers, 1990, pois 

este modelo compõe-se em três fases a análise, tomada de decisão, e aplicação.  

 No que compete à primeira fase, tal como o nome indica, comecei por 

analisar todos os conteúdos a ensinar, o meio onde a prática ia ser lecionada e 

os alunos que iam aprender. Na segunda fase, tomada de decisão, onde foram 

definidos a extensão dos conteúdos, como a sequência, os objetivos e sua 

avaliação e progressão do ensino. Por fim a última fase a realização e aplicação 

de todos os conhecimentos.  

 Esta fase de planeamento foi bastante desafiante para mim, pois nos 

momentos de tomar decisões ficava muito reticente se era aquilo o mais correto 

e se devia se ser assim o seguimento, porque além de haver uma linha 

orientadora de como deve de ser lecionadas as matérias nós nunca sabemos 

até que ponto esse modelo vai resultar pois isso só irá depender do que for 

retribuído do outro lado neste caso dos alunos.  

Como diz, Guilherme (2015) que as UD devem de conter poucos 

conteúdos, para que se possa verificar evolução. Por vezes optar por menos 

conteúdos e mais ritmo de aprendizagem consoante o que os alunos nos vão 

apresentando levará a mais sucesso e satisfação do aluno e também do 

professor.  
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PLANO DE AULA  
 

O plano de aula, tem como objetivo orientar-nos para a aula e podemos o 

caracterizar pelo terceiro e último nível de planeamento.  

Neste último planeamento podemos dizer que é aqui que vamos 

realmente ver se o que planeamos anteriormente no plano anual e na unidade 

temática fez realmente sentido para os alunos em questão, por este motivo, 

caracteriza-se como sendo o “verdadeiro ponto de convergência do pensamento 

e da ação do professor” (Bento, 2003, p. 101).  

Logo nas primeiras reuniões de estágio foi definido o modelo de plano de 

aula para implementar durante o ano letivo. Sendo este o “esqueleto da aula” , 

exigiu da nossa parte uma análise pormenorizada deste documento, pois além 

desta exigência tivemos de aliar este à nossa falta de experiência na aplicação 

desta teoria. 

No decorrer da construção do plano de aula posso assumir que fui tendo 

algumas dificuldades principalmente nos momentos em que tive de dar aulas à 

distância, pois naquilo que concedia á maior motivação dos alunos levou-me a 

pensar em estratégias para que pudesse ter o máximo de tempo de alunos ativos 

e envolvidos na aula e o facto de ter de contornar as restrições do espaço de 

aula, sendo que, apenas nos conectamos por via web ou por via Classroom. 

Todos estas fatores levam a uma breve reflexão após a aula em prol de procurar 

sempre as melhores estratégias.  

 A ambição de querer aplicar todo o conhecimento que tinha de tantos 

anos de aprendizagem acumulados, o incentivo de ver os meus alunos 

empolgados e comprometidos com a aula, foi o alicerce que me comprometi a 

mim mesma em proporcionar aos meus alunos. Este alicerce levou-me a 

pesquisas de novos exercícios que pudessem exercitar em casa sem material, 

novas formas de ensinar e por muitas vezes arriscar em prol de encontrar o 

sucesso. Para acrescentar a esta minha vontade de aplicar tudo isto, estava 

também junta de excelentes profissionais, que devido a tanto ano de prática e 

com um vasto conhecimento deram-me sempre motivação e todo o apoio 

necessário que precisava. Para além dos professores, o meu NE também esteve 
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sempre presente em todas as aulas e reuniões com a PC onde trocaram comigo 

excelentes ideias e estratégias para implementar. 

 

MODELOS DE ENSINO  
 

   Modelos de ensino podem ser entendidos como uma desportivizacão da 

sociedade e a democratização do desporto decorrem de uma reconcepção do 

que é o desporto, de quem são os destinatários e seus sujeitos. Rosado e 

Mesquita (2009)  

 Durante o ano letivo, utilizei três de modelos de ensino que me ajudaram 

no meu trabalho com as distintas turmas que tive, o modo de ensino-

aprendizagem tornava-se mais simples e facilitador para o meu trabalho, no 

entanto acho os modelos apenas um instrumento que ajuda o docente, pois, na 

hora da prática e no verdadeiro contacto com a turma acabava por usar o meu 

conhecimento sobre as vivencias que tive para chegar aos alunos, pois por muito 

que tivesse refletido sobre a melhor formar de intervir, há momentos de 

sensibilidade da aula que nos leve ao não cumprimento do plano.  

 A escolha do MED no 12º, admito que numa fase inicial foi difícil de ser 

aceite pelos alunos, digo isto como EE que observava as aulas do meu colega 

de estágio João Castro, pois foi ele quem deu início a este modelo visto e era o 

responsável pela turma durante o primeiro período. Senti que os alunos estavam 

rotinados a um modelo de instrução direta e para além de serem alunos criativos 

e dinâmicos a mudança das rotinas que já vinham deste dos seus primeiros anos 

de escolaridade acabou por lhes confundir até realmente entenderem a dinâmica 

do MED o seu objetivo e prepósito. No entanto no segundo período os alunos 

como já estavam mais envolvidos no modelo o EE João Ferreira deu 

continuidade, logo facilitou o ensino, pois as equipas já estavam construídas a 

turma já estava motiva e com níveis comportamentais de excelência. No 3º 

período a dinâmica seria a mesma para todas as modalidades até aparecer o 

COVID-19 e termos de optar por ensino á distância, no entanto mantivemos a 

dinâmicas das equipas para a elaboração dos trabalhos com o objetivo de 

chegar á equipa melhor.  



 

 

 31 

 No 11º o MED não foi tão relevante, no sentido de que se tratava num 

conceito de ensino-aprendizagem diferente, os alunos no 11º tive a 

responsabilidade de lecionar um módulo de Ginástica Aeróbica onde 

praticamente os alunos tinham de fazer o que eu fazia para aprender a fazer, 

eram aulas mais direcionadas para conceito ginásio e não tão escola. Posto isto 

utilizei mais o MID (modelo de instrução direta), mas não deixei de dar valor ao 

grande objetivo foi proporcionar autonomia aos alunos para que eles acabassem 

o módulo a lecionar uma aula de ginástica aeróbica em palco sem qualquer tipo 

de desvontades e isso levou a que existissem progressões para chegar ao 

objetivo final.   

 Assim sendo, não existem modelo perfeitos, no entanto durantes as várias 

partes da aula podem ser utilizados diversos modelos sempre que necessário e 

nunca esquecendo que o um bom caminho para o professor é saber analisar a 

compreender as maiores dificuldades dos alunos e ter a capacidade de as 

ajustar.  

O ENSINO Á DISTÂNCIA  

Este modelo teve um grande grau de relevância em todos os anos de 

escolaridades em comparação aos anos anteriores. Posso dizer que nunca me 

passou pelo pensamento em tantos anos de percursos académico que no meu 

primeiro ano de prática eu teria ainda muito mais a aprender e estudar. Sem 

dúvida que para mim foi mais uma aprendizagem e que me fez refletir sobre a 

realidade que hoje em dia vivemos, ou seja, a crescente afluência do 

adolescente nas tecnologias e num momento em que o ensino escolar tem de 

ser lecionado por via internet surgem várias complicações.  

O facto de ter tido a excelente experiência de lecionar em modo virtual, 

não deixou de ser preocupante para mim o facto de haver tantos alunos 

desmotivados com esta realidades. Mas, por muitas das vezes eu colocava-me 

no lugar deles e refletia o quanto para a maioria dos interessados isto causasse 

stress e ansiedade. O aluno ter de passar horas e horas a ouvir um professor e 

ao final do dia ainda ter de se manter me frente ao computador a realizar 

trabalhos para as respetivas disciplinas. 
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Fazendo o contexto teórico desta pandemia na educação podemos dizer 

que tudo isto foi sem dúvida uma aprendizagem para todo nós e que ninguém 

esperava por tal peste. O autor MORIN, 2000 afirma mesmo isso pelo rápido 

desenvolvimento sem sequer nos percebemos, de não foi de uma forma 

experimentada, discutida, refletida.  

Concebido unicamente de modo técnico-econômico, o desenvolvimento 

chega a um ponto insustentável, inclusive o chamado desenvolvimento 

sustentável. É necessária uma noção mais rica r completa do desenvolvimento, 

que seja, não somente material, mas também intelectual, afetiva. moral... 

(MORIN,2000, p.69-70) 

Assim, este vírus encerra as escolas em todo o país e milhares de alunos 

ficam em casa, e por consequência encarregados de educação, por durante três 

meses de isolamento social. A educação foi flexível por grande parte das 

instituições de ensino, e falo em particular da Dinis que rapidamente criou meios 

para lecionar. Começado por uma nova grelha de avaliação em jeito de não 

prejudicar os alunos perante estas dificuldades que enfrentam, dando mais 

percentagem às atitudes o que obrigou a dar mais enfase aos métodos 

transdisciplinares para que os alunos desenvolvessem e primeiro plano a 

autonomia, espírito crítico e responsabilidades. No entanto volto a mencionar 

que está praxis distorcida deixa que refletir, o quanto ausente é a presença 

humana em comparação á perceção da realidade, o mundo da tecnologia que já 

estamos envolvidos.  

Para SUANNO, 2015, p,.209-210 “na aprendizagem, as práticas 

transdisciplinares: reintroduzem o sujeito cognoscente; possibilitam 

autoconhecimento, autocrítica, tomada de consciência e autopoiese; estudam o 

destino multifacetado do humano; compreendem a simplificação e a 

complexidade em relação mútua; reconhecem a pluralidade cultural; religam 

cultura científica e cultura das humanidades; educam para a resiliência; 

promovem o sentir pensar; trabalham a multidimensionalidade humana; 

promovem processos de ensino e pesquisa; criam ambientes de aprendizagens 

saudáveis; criam representações visuais de conceitos e dinâmicas de interação; 

favorecem processos de autoformação; relacionam ciência, docência e 
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consciência; promovem metamorfose social, individual e antropológica, dentre 

outros” 

Segundo Moraes (2015, p.69) a transdisciplinaridade trabalha-se “em 

nível de conteúdos disciplinares, integrando, portanto, diferentes domínios 

linguísticos ou dimensões fenomenológicas da realidade” 

  Assim sendo, percebemos que a capacidade do pensamento do humano 

para formular e resolver problemas traz a discussão para a escola 

transdisciplinar que precisa de didáticas e métodos de ensino/aprendizagem 

diversos dos utilizados nas escolas tradicionais, ou seja, a inovação do novo tipo 

de pensamentos para uma nova forma de aprendizagem do humano, é preciso 

aprender a criar. Neste sentido ficam agora as questões em vão será que o aluno 

vai voltar á sala de aula? Que efeitos teve esta interrupção letiva na 

aprendizagem? 

  

MODELO DE INSTRUÇÃO DIRETA 

Este modelo teve um grande grau de relevância no 11ºG em comparação 

ao 12ºE. Durante a lecionação do modulo de Ginástica Aeróbica Este foi o 

modelo mais aplicado. 

 Além de ser um modelo centrado no professor e nas suas tomadas de 

decisão (Mesquita & Graça, 2009) é também um modelo cuja “atividades são 

organizadas em segmentos temporais, porquanto é crucial utilizar o tempo de 

aula de forma eficaz, expressa nem tempo de prática motora elevado”. (Mesquita 

& Graça, 2009).  

 Portanto, esta disciplina de curso, além ter um baixo grau de 

conhecimento de como a podia ensinar, tinha um vasto grau de conhecimento 

de como a praticar. E foi logo desde deste momento que se criou uma 

problemática na minha cabeça “como vou dar pratica sem teoria?”. 

Simplesmente pensava no máximo de conhecimento que lhes queria transmitir 

sem olhar para uma estrutura de aula em contexto de modalidades coletivas, 

onde já existe um alargado conhecimento dos alunos e dos professores. Para 

além desta outra problemática, era quando eu olhava para os ginásios em geral 
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e via que ensinar por ensinar não era esse o objetivo, pois eu queria que eles 

sentissem o que realmente é instruir uma aula em contexto ginásio, do saber 

ensinar, instruir, localizar, sentir e vibrar o mundo fitness. Para isso foi preciso 

uma série de tomadas de decisão que de acordo com Rosenshine (1983) 

começa na estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de 

aprendizagem como pequenos passos nas progressões de ensino; indicação do 

critério de sucesso; instrução com cariz descritivo e prescritiva com explicações 

detalhadas; prática motora ativa e intensa; avaliação e correção dos estudantes 

particularmente nas fases iniciais de aprendizagem.  

 As aulas que lecionei eram de longa duração, aproximadamente 50 

minutos, o que me permitia poder dividir a aula em vários momentos. 

Começando pela parte introdutória, fundamental e autonomia. Porque a 

autonomia?  Porque eu não tinha por objetivo fazer retorno á calma, pois os 

alunos logo de seguida tinham ginástica localizada e não fazia de todo sentido 

relaxar os músculos para voltarem é prática e assim o EE João Ferreira ficaria 

com tempo de aula maior para exercitação do principal objetivo da aula, portanto 

aproveitava neste tempo e selecionar os alunos para palco e executar e instrui 

momentos de aula lecionados nesse dia. O MID ajudava-me bastante no tempo 

e quantidade de matéria como diz Mesquita & Graça (2009) “porquanto é crucial 

utilizar o tempo de aula de forma eficaz, expressa num tempo de prática motora 

elevado” 

 Ao logo de várias aulas fui percebendo que o MID ia acabando por criar 

rotinas de aprendizagem devido ao número de vezes que eles executavam as 

situações de aula. Essa rotina melhorou gradualmente a aptidão física dos 

alunos e as suas capacidades.  

 Os momentos de avaliação foram vários no decorrer do módulo, desde 

trabalhos escritos, trabalhos práticos ou apresentações para a turma foi criado 

está autonomia aos alunos. Para isso foram criados grupos dentre 2 a 3 

elementos, logo no início do módulo, e esses grupos foram os que se mantiveram 

até ao final do módulo. Eles tinham de apresentar os respetivos trabalhos à turma 

e nesses momentos surgia a avaliação sumativa. O que mais lhes era pedido 

nessas apresentações era o sair da figura de aluno e encarar a figura de 
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professor e que tinham 12 alunos á suas frentes e esses alunos tinha de acabar 

a aula a fazer igual a eles com o objetivo de mostrar tudo que tinha aprendido.  

 Numa perspetiva final eu penso que este processo de avaliação foi 

benéfico porque eles começaram por apresentar em grupo e acabaram o módulo 

por apresentar sozinhos em placo para os colegas.  

Assim sendo, este modelo foi o mais adequado á turma porque além de 

ter sido eu EE a começar com a instrução direta fomos acabar o módulo com os 

alunos a dar eles a instrução para os colegas. 
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GESTÃO DA AULA 

TEMPO DE AULA  

 Tempo, tempo é nosso lidar do dia-a-dia e sempre um fator principal das 

nossas rotinas, e nas nossas aulas é isso mesmo o que acontece, o saber gerir 

o tempo de aula é um processo fulcral para o ensino aprendizagem do aluno.  

 Nas primeiras aulas, e penso que seja normal, senti que culminar aula, 

matéria, feedback, exercitação que era um misto de tarefas á qual senti no final 

da aula que queria dar tudo e nada dei e não deixou de ser uma tarefa delicada 

nas primeiras aulas. A turma 11º em ambos os turnos tinham quatro blocos de 

ginástica aeróbica por semana, sendo que cada bolco continha de 45 minutos 

de aula. Por dia de aula á partida tínhamos 90miutos efetivos de aula, mas a dar 

o tempo de equipar que eram 10minuto, já só tínhamos 80min. Eu não tinha de 

dar tempo de irem para o banho porque logo de seguida tinham ginástica 

localizada e então não fazia de todo sentido arrefecer ou irem tomar banho e 

voltar, no entanto, descontava esses 10minutos na minha aula para a alua 

seguinte começar 10minutos mais cedo e sim os alunos poderem ir para o banho 

então eu já só ficava com 60minutos efetivos de aula. Portanto nestes 60 min 

era de todo a minha responsabilidade gerir a aula consoante os conteúdos a 

abordar.  

 Todos os professores de EF queixam-se do tempo de aula de ser reduzido 

e a verdade é que isso acontece mesmo pelos cálculos que acabamos de fazer 

anteriormente. Numa aula prática todos os minutos são importantes desde para 

um bom feedback, uma melhor execução e entre outros.  

 Para além disto ainda temos outro fator de grande preocupação que é os 

alunos realizarem as propostas da aula, e maioria dos profissionais da prática 

sabem que muitas das vezes a motivação destes é quase invisível, e mais uma 

vez cabe ao papel do profissional inverter essa desmotivação o que por muitas 

das vezes é muito complicado.  

 Por isso mais uma vez o tempo foi resolvendo os problemas, ou seja, fui 

conhecendo melhor os alunos aprender com eles e saber lhes ensinar. Fui 

também percebendo de uma boa dinâmica de aula desde a organização do 

material, da colocação dos alunos distribuídos pela sala, usar os alunos certos 
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para exemplificar, conhecer o aluno que sei que vale apene explicar, saber usar 

poucas palavras, mas explicitas, tudo isso influência na rentabilização de tempo 

e dar mais movimento á aula sem perder grandes tempos que são fulcrais para 

uma boa aprendizagem.  

OBSERVAÇÃO DAS AULAS 

Ao longo desta prática, tive a oportunidade de observar e de poder ser 

observada. Ganhar conhecimento nem sempre advém das nossas práticas e 

muitas das vezes não conseguimos ver o que realmente está correto ou errado. 

A observação não é só mais um ponto a incluir neste nosso processo de estágio 

profissional, mas sim um dever, porque sem observação dificilmente vamos 

refletir do que vimos, sem observação não vamos evoluir no que estamos a 

ensinar. Este processo permite-nos saber como estamos a desenvolver a nível 

das situações envolventes, permitindo-nos assim observar os colegas e ensinar-

me a mim mesma para melhorar.  

O facto de observar os meus colegas facilitou-me o processo mais na 

turma 12º, como rodávamos de período para período eu no 3ºperiodo já tido todo 

o conhecimento da turma sem a lecionar. Através da observação tive a 

possibilidade de refletir e de pensar em melhores estratégias para situações 

semelhantes às que os meus colegas estavam a enfrentar.  

O NE criou uma ficha de observação simples onde podíamos registar os 

momentos da aula, no anexo 12 podemos consultar 1/3 dessa ficha.  

Estes momentos de observação foram uma mais valia, permitiram ajudar 

os colegas, permitiu que entre nós trocássemos a perspetiva de quem está de 

fora o que sente da aula desde como tinha corrido a aula, desde como podíamos 

alterar alguns comportamentos dos alunos, como os podíamos motivar e entre 

outros.  

Assim sendo, mais uma vez refiro que a observação é um fator importante 

neste processo porque nos permite aperfeiçoar o nosso processo de ensino-

aprendizagem assim com o feedbacks, gestão e instrução da aula.  
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AVALIAÇÃO  
 

Ao longo do ano fui-me apercebendo que avaliar é mais do que atribuir 

uma nota quantitativa ou qualitativa, ter de atribuir um resultado e quantificar o 

empenho dos alunos ao logo de um período tempo, requer um elevado grau de 

competência do professor e responsabilidade para que seja mais junto para o 

aluno e este não se sinta prejudicado e acabe por o desmotivar, esta era uma 

das minhas maiores sensibilidades, pois não queria prejudicar nenhum aluno 

nem criar conflito. 

 Ao longo da minha prática profissional fui percebendo que a avaliação 

nem sempre era um turbilhão de cálculos, mas sim cálculos que me ajudavam a 

manter-me informada da aprendizagem dos alunos e a refletir sobre isso.  

 Seguindo o pensamento anterior é imprescindível dividir o processo 

avaliativo daquilo que o professor tem que elaborar para conseguir atingir um 

grau de excelência no ensino. 

 Rosado e Colaço (2002), dizem-nos dois modos de referenciar a 

avaliação e a determinar, podendo ser em função do critério ou da norma. 

Segundo estes pensamentos, a avaliação por critérios tem como objetivo a 

individualidade e preocupação do aluno, no que toca a normativa esta baseia-se 

na comparação dos alunos e com o restante grupo.  

  Optamos por aplicar três métodos avaliativos de forma a tornar este 

processo o mais inteiro possível, olhando sempre para o aluno como um todo e 

o centro de todo o processo. O primeiro momento foi composto pela Avaliação 

Diagnóstica (AD), feito nas primeiras aulas de cada UD cujo objetivo era 

perceber o nível dos alunos. No segundo momento temos a Avaliação Formativa 

(AF), que decorre ao longo da UD ou do módulo durante o tempo das aulas, não 

tendo assim um momento concreto de avaliação. A Avaliação Sumativa (AS), 

aconteceu maioritariamente no final das UD e dos módulos. Nas últimas aulas 

os alunos eram avaliados por tudo aquilo que tinha retido, aprendido ao longo 

da modalidade.  
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AVALIAÇÃO NO ENSINO PROFISSIONAL  

No livro da Estrutura Modular nas Escolas Profissionais (NACEM-Orvalho, 

Graça, Leite, Marçal, & Silva, 1993) diz-nos que “o processo de avaliação em 

Estrutura Modular deve de ser contínuo, flexível, formativo, não seletivo, eficaz, 

evidenciado uma relação pedagógica viva, que permita o desenvolvimento de 

todas as capacidades do aluno e respeite a diversidade e os ritmos de 

aprendizagem.”   

O mesmo diz-nos que essa avaliação deve de ser permanente, educativa, 

dinâmica, através de um feedback dado ao aluno que o informa do seu grau de 

desenvolvimento. Ou seja, que permita identificar os problemas da 

aprendizagem no exato momento pois os alunos devem de atingir todos os 

objetivos determinados tendo em conta as exigências de uma cuidada 

programação do processo de aprendizagem e a uma atenção aos esforços de 

trabalho suplementar. 

Relativamente á avaliação formativa nesta tipologia de cursos 

profissionais, esta é vista e utilizada da mesma forma de caracter avaliativo 

contínuo e mais formal, ou seja, contínua e que vai acontecendo em todas as 

aulas e ao longo do módulo. Além do papel principal ser do professor, em regular 

as suas estratégias pedagógicas adotadas, o aluno deverá ter um papel 

regulador às suas estratégias de aprendizagem, ou seja, uma construção dos 

seus saberes.  

A avaliação formativa realiza-se também nos conselhos de turma, pelo 

menos duas vezes por ano, onde são examinados os diferentes processos de 

ensino-aprendizagem de cada professor e discutidas as possíveis alterações e 

ajustamentos necessários.  

A avaliação final do módulo é também caracterizada como Avaliação 

Sumativa, e esta decorre no final do módulo da disciplina, no entanto, é feita uma 

média ponderada de todos os módulos que atribui a classificação final das 

disciplinas que nos integram. Está média poderá também ser discutidas com os 

membros do conselho de turma, podendo estar sujeita a algumas alterações, 

tendo sempre em conta o aluno e o sei processo evolutivo.  

 



 

 

 40 

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NO MÓDULO  

 Mais especificamente podemos falar sobre a avaliação modelar 

pertencente á disciplina AGCL, optamos juntamente da PC por avaliação 

continua, através da realização de trabalho de grupo, sendo que a nota final era 

atribuída por uma média ponderada de todas as avaliações de trabalhos e das 

práticas realizadas. 

 No final de cada bloco de matéria dado realizávamos uma avaliação 

prática, ou seja, como havia dois conteúdos principais do módulo para avaliação:  

a construção coreográfica e a aula, no final de cada bloco realizamos uma 

avaliação prática. Em ambos os turnos formei grupos entre 2 e 3 elementos e o 

mesmo durante as aulas tinham sempre tarefas atribuídas para apresentar na 

aula seguinte. Esta formação de grupos acabou por ajudar muitos dos alunos 

com menos desenvolvimento motor porque os alunos mais “fracos” acabaram 

por chegar ao nivel da maioria de turma.  

 A realização destes trabalhos permitiu-me desenvolver uma avaliação 

mais individual dos alunos, ou seja, durante a apresentação da tarefa eu podia 

corrigir individualmente os alunos e dar sugestões para o grupo se tornar melhor 

e automaticamente eles incentivavam-se uns aos outros. Além disso, conseguia 

verificar as dificuldades e perceber como a turma e mais especificamente os 

alunos estavam a acompanhar a matéria, para eventuais reajustamentos e 

necessidades de introduzir alterações adaptados as necessidades dos alunos.  

 A avaliação formativa procedia, da apresentação das tarefas, onde todos 

os elementos do grupo tinham de participar. A partir deste momento eu já 

conseguia de uma forma formal entender o grau de aprendizagem dos alunos e 

as diferenças existentes entre cada um deles.  

 Por norma, os alunos com maiores capacidades motoras mostram, 

evidentemente, o nível superior de exposição persente os colegas era maior, do 

que aqueles que tinham menos á vontade e um nivel mesmo avançados. E por 

isso algumas das classificações acabam por ser distintas, o que não era fácil 

muitas das vezes em realizar e explicar.  

 A participação, o esforço, o empenho, as dedicações começaram a ser os 

meus pontos chave durante a avaliação formativa. Com o passar da prática fui 
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percebendo que se somos todos diferentes no mundo no ensino também o 

somos, ou seja, todos os alunos têm o seu ritmo de aprendizagem e as suas 

capacidades, por isso como boa professora eu só tinha de ajudar o aluno nesse 

sentido e nas suas necessidades e ver os resultados nos pontos referidos no 

início do parágrafo. Com a ajuda da PC e tendo em mente o que fui verificando 

ao longo do módulo, a atribuição das classificações tornou-se mais simples, 

contudo, atribuir um valor a um aluno não deixa de ser uma tarefa complexa. 

 A avaliação sumativa, tornava-se logo mais simples, visto que durante a 

formativa já tínhamos construído um todo.  Esta classificação era então atribuída 

através de uma média ponderada dos trabalhos realizados. Além dos objetivos 

do módulo e dos objetivos que me propus, o perfil evolutivo do aluno não deixava 

de ser o foco principal.  
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ÁREA 2 E 3 : RELAÇÃO COM A ESCOLA E COM A COMUNIDADE 

DESPORTO ESCOLAR 

O Desporto Escolar segundo a direção geral da educação, esta visa 

promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, com o objetivo de 

contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida 

saudáveis e de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. 

O desporto escolar surge como uma atividade desportiva extracurricular 

que as escolas podem ou não incuti nos seus projetos educativos.  

De acordo com Bento (2014), é para ensinar e aprender o trato humano 

que o desporto existe e deve ser perspetivado. O desporto é um dos campos 

onde se cumpre o dever da superação e transcendência. Nele esgotamos o 

campo do possível, tornamos próximo o distante, tangível o intangível, real o 

ideal. Os pés e as mãos realizam, por fora, aquilo que, antes, foi idealizado e 

antecipado por dentro, pela inteligência e pela razão, pela vontade e pelo 

coração. O desporto é uma maneira de olhar o outro, dá-nos bitolas para um 

modo superior de o avaliar, apreciar e admirar. Em suma, ensina a projetar sobre 

o outro a luz da cordialidade e razão (Bento 2014).  

A participação de crianças e jovens no desporto promove o 

desenvolvimento pessoal e social, para além de fomentar a capacidade de 

aprender formas adaptadas de competir e interagir com outras pessoas. É 

através do desporto que as crianças aprendem a correr riscos, a ter 

responsabilidade pessoal e autocontrolo como também a lidar com o sucesso e 

com o fracasso (Mesquita, 2004). O mesmo autor refere que devido à riqueza de 

situações que proporcionam, os JDC constituem um meio formativo por 

excelência, na medida em que a sua prática, quando corretamente orientada, 

induz ao desenvolvimento de competências em vários planos, de entre os quais 

salientam o tático cognitivo, técnico e o sócio afetivo. 

Assim sedo EE deverá de “compreender a atividade de ensino e treino de 

desporto escolar (DE)”, enquanto processo dominantemente pedagógico” 

(Matos, 2017). 
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  Durante a minha prática profissional tive a oportunidade de colaborar no 

Desporto Escolar, sempre achei que este seria um aspeto importante a realizar, 

pois durante todo o meu caminho como aluna fiz sempre questão em participar 

nestas atividades escolares e agora estando do outro lado como professora 

estagiária acho que acabou por me proporcionar novas experiências 

pedagógicas.  

 A modalidade que estive envolvida foi a. natação que decorria todas as 

terças feiras e quartas feiras das 15h15 as 16h30. Fiquei encarregue por um 

grupo de alunos as quartas feiras, alunos de um nivel AMA. No momento escolhi 

este nivel por já ter trabalhado anos anteriores com turmas de infantários, logo 

achei que fosse o mais confortável para mim.  

 No entanto não deixou de ser uma tarefa de conhecer melhor a 

modalidade, assim como o funcionamento, os métodos de ensino, as estratégias 

pedagógicas e didáticas a usar de modo a melhorar a minha ação e ainda a 

minha interação perante os alunos. 

 Esta foi uma experiência bastante enriquecedora enquanto professora 

estagiária, embora a minha participação não tivesse sido a 100%, faltei aos 

encontros de desporto escolar e as terças feiras não podia estar presente por 

questões de trabalho, tentei sempre ao máximo dar o melhor de mim a aproveitar 

o melhor que esta participação e colaboração me deu. Alem desta atividade não 

ser de caracter tão formal como a participação no 11º e 12º, permitiu-me 

experienciar a aplicar diferentes estratégias de ensino que sei que me serão 

uteis no meu futuro como profissional.  

 Por fim, foi uma das atividades que gostei muito de participal pois como 

diz Batista, 2014 no discurso do estágio, um dos traços da identidade que avém 

é a noção que professor não atua somente no espaço da sala de aula e as suas 

responsabilidades transcendem o da sua disciplina a e até mesmo o espaço 

escola.  
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 CORTA MATO ESCOLAR E CONCELHIO 
 

No decorrer do ano letivo, participei em várias atividades extracurriculares 

com as duas turmas que estive a acompanhar. Uma dessas atividades foi o 

corta-mato na D.Dinis e o Corta-Mato Concelhio.   

Nas normas orientadoras de EP, umas das tarefas é “participar na gestão 

de recursos de organização, assumindo responsabilidades na direção e na 

elaboração e coordenação de projetos de desenvolvimento organizacional” 

(Matos,2017). 

Esta prova decorre todos os anos em praticamente todas as escolas do 

país, e destina-se os alunos da escola, sendo a organização desta atividade 

extracurricular alicerçada ao desporto, da responsabilidade dos departamentos 

de EE, de cada escola ou agrupamento.  

Não falhando a esta norma, a escola D.Dinis realizou o seu corta-mato no 

parque de Urbano de Geão, correspondente ao ano 2019/2020. Este foi 

destinados a todos os alunos da EBSDD, contanto com maioria dos alunos.   

A sua organização ficou ao encargo dos professores de EF e as turmas 

11º e 12º do Curso Técnico de Apoios à Gestão Desportiva, que não deixaram 

de ter papeis importantíssimo na organização e gestão de toda esta atividade. 

Os alunos estavam distribuídos por postos como: nas estragas de dorsais, na 

deslocação para o espaço de corrida e deslocação para o espaço escola, nos 

locais mais perigosos da corrida para se necessário apoiar algum momento 

menos agradável como uma queda, alunos no local da chegada para recolher 

tempos e dorsais e por fim alnos nas entregas de lanches e troféus.  

Posto isto, a minha colaboração durante a prova foi na recolha dos 

tempos, pois era uma zona que envolvia muitos alunos a chegar o que torna a 

tarefa mais complexa.  

Num ponto de vista pedagógico esta foi mais uma atividade que me 

enriqueceu sendo uma excelente experiência estar do lado da organização e 

realmente perceber como se organiza estas eventos desportivos e toda a 

logística que é envolvida. A realização de um tipo de atividade como o corta mato 
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é uma atividade de muito trabalho, que começa a ser desenvolvido desde o início 

do ano pelos professores do departamento de EE. 

 

 VISITA Á FADEUP  

A visita á FADEUP surgiu no âmbito da área disciplina de AGCL na turma 

de 11º. Visto que está era uma turma do curso profissional do desporto e que 

após a conclusão do 12º umas das opções da maioria do aluno era concorrer á 

licenciatura esta visita teve um papel muito importante para os olhares da maioria 

dos alunos.  

O dia consistiu numa visita guiada onde os alunos se reunião todos 

inicialmente no auditório e ouviram todas as indicações de como ia decorrer o 

dia. A visita permitiu que os alunos alem de poderem conhecer os espaços 

também pudessem participar em atividades desportivas como, basquetebol, 

andebol, atletismo, futebol, ginástica e atividade de academia.  

A atividade foi supervisionada e acompanhada pela PC, por mim e pelos 

meus colegas de estágio. Considero que a visita foi bastante produtiva e 

interessante do ponto de vista educativo, sendo uma excelente oportunidade que 

os alunos tiveram. Na minha perspetiva acabou por ser um incentivo para a 

maioria dos alunos.  

Após a visita a maioria das sensações causadas aos alunos foram 

positivas escrevendo maioria deles no seu relatório deste dia que não tinham 

noção do que era realmente uma facultade de desporto com tantos recintos, um 

pavilhão de ginástica enorme, uma piscina com acesso ao fundo e entre outras 

coisas.  

Causar estas sensações aos alunos e sentirmos que valeu apena sem 

dúvida que é um orgulho enorme para o professor, sentir que lhes acrescentou 

mais.  
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MOSTRA DE EDUCAÇÃO NA FÁBRICA DE SANTO THYRSO  

 A visita á Fábrica tinha como objetivo orientar e incentivar os alunos a uma 

nova oferta educativa. Além disso os alunos do 11º tiveram a oportunidade de 

demonstrar as regalias de um Cursos Profissional de Técnico de Apoio á Gestão 

Desportiva.  

 A primeira vez acompanhamos o 12º e estes tiveram a oportunidade de 

ouvir e assistir a algumas palestras e demonstrações de oportunidades sobre as 

universidades, associações e também obterem conhecimento sobre o programa 

Erasmus +.  

 No segundo dia fomos com o 11º e estes iam preparados para fazer uma 

exibição de step e de Ginástica Aeróbica, fruto de tudo que aprenderam até ao 

dia. Então os alunos ficaram responsáveis por ajudar os funcionários municipais 

a levar todo o material necessário para a sua atuação. Os alunos estavam um 

pouco nervosos e ansiosos após terem visto tanta gente para assistia á 

excelente atuação que iam apresentar.  

 Como EE demos a nossas palavras de encorajamento e confiança para 

que ficassem mais tranquilo e relaxados. No entanto, penso que exibição foi boa, 

houve uma boa dinâmica para além do espaço não ser como tínhamos planeado 

os alunos rapidamente entenderam e realizaram as coreografias. 

 Assim sendo, esta mostra foi uma excelente ideia por parte da escola 

participar com os alunos do ensino secundário pois os alunos poderem abrir 

horizontes. Além disso, o 11º teve a oportunidade de por á prova tudo aquilo que 

aprenderam durante os módulos de ginástica aeróbica e step, e onde 

conseguiram encher o meu coração de orgulho por aquilo que me permitiram 

ensinar. Foi sem dúvida um momento que senti que plantei conhecimento, e 

deixo a eles um grande agradecimento pela disposição de aprendizagem que 

me fez crescer. 

REUNIÕES  

 Durante o ano letivo todos os dias reuníamos com a PC. Foram um 

conjunto de reuniões fulcrais para a aprendizagem. As tomas de decisões por 

parte dos EE que precisavam de ser necessariamente tomadas era acordada 

nestas reuniões com a PC. Além destas tive a oportunidade de participar em 
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reuniões do departamento de expressões, onde se integra o grupo de Educação 

Física, e onde são tomadas decisões mais uma vez importantes sobre as 

atividades e eventuais problemáticas que devem de ser resolvidas.  

 No início do ano letivo tive a oportunidade de participar no conselho de 

turma de ambas as turmas o que foi bastante importante para mim porque já 

fiquei a saber as excelências e problemáticas das turmas e que cuidados tinha 

de ter. Infelizmente devido ao encerramento das escolas no que toca a 

lançamento de notas só tive a oportunidade de participar no 11º depois disso 

todas as reuniões eram realizadas de uma forma tecnológica por via Internet.  

 Tentei ao máximo estra presente em todas as reuniões, foram raras as 

que faltei por questões profissionais de trabalho. Admito que todas as reuniões 

em que estive presente para mim foram uma novidade e uma excelente 

aprendizagem, entender como se organiza uma reunião, os acordos que se 

chega e as estratégias e dinâmicas que se criam para melhorar o nosso 

departamento.  
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CONCLUSÃO  
 

Este relatório representam o fim de mais um ciclo, um ciclo de 5 anos 

que foram postos em prática nestes sete meses, aqui se refletiram as 

experiências, os conhecimentos e muito trabalho. Para que a aprendizagem se 

torne mais eficaz é importante completar a exposição teórica com a experiência 

prática, sendo assim uma mais valia a realização deste estágio profissional. Com 

o término do estágio e consequente realização deste relatório foi possível fazer 

uma análise bem alargada do que fiz durante este percurso. As principais 

elações que retiro é que, nós só vamos realmente ser bons quando começamos 

a trabalhar na prática, pois os principais desafios que tive não foram com a 

aplicação da matéria em si, mas sim com situações inesperadas que o professor 

tem de saber lidar no momento, situações essas que aprendi a sei que quando 

se voltar a repetir a minha reação será outra. Reconheci que enriqueci o muito 

conhecimento ao nível profissional, mas acima de tudo adquiri vivencias únicas 

para a minha evolução a nível pessoal. 

Orgulho é a palavra que sinto. Não tenho medo em dizê-lo. Estou 

orgulhosa de mim, do meu trabalho e do que consegui alcançar, penso que 

poderia ter dado mais e ter criado outras dinâmicas tornando-os mais autónomo, 

mas não deixo de estar orgulhosa deles, do trabalho que desenvolveram e do 

estágio que me proporcionaram. 

Felicidade é a palavra que descreve o meu ano, porque os momentos que 

passei foram especiais e aquilo que aprendi foi importantíssimo para mim. Faria 

tudo de novo se soubesse que iria valer a pena como este ano valeu. O futuro é 

incerto, mas a saudade daquilo que vivi será, sem dúvida, uma certeza.  
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