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Resumo 

 

O Estágio Profissional configura-se como sendo uma importante componente 

do processo de formação académica. É aqui, que o estudante é confrontado com 

a realidade escolar e tem a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. O presente documento refere-se 

ao relatório de estágio de uma estudante estagiária e procura descrever de forma 

pormenorizada e refletida as experiências vividas ao longo do seu ano de Estágio 

Profissional. De forma a espelhar as experiências vivenciadas no ano de Estágio 

Professional (EP), o relatório de estágio (RE) está estruturado e dividido em seis 

capítulos: O primeiro capítulo diz respeito à “Introdução” onde é contextualizado 

o presente documento; o segundo, “Enquadramento Pessoal”, reporta-se às 

vivências pessoais, desportivas e académicas que influenciaram a escolha 

profissional; o terceiro capítulo diz respeito ao “Enquadramento Institucional” e 

carateriza o contexto de realização do estágio profissional; o quarto capítulo 

“Realização da Prática Profissional” está dividido em duas áreas: a Área 1- 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem e a Área 2- Participação 

na Escola e Relação com a Comunidade, o quinto capítulo diz respeito às 

“Conclusões e Perspetivas Futuras”, onde é realizado um balanço final sobre o 

estágio profissional e perspetivas futuras; por fim no sexto capítulo surgem as 

“Referências Bibliográficas”. As experiências ao longo deste ano de estágio 

proporcionaram o meu desenvolvimento profissional. Destaco particularmente a 

aplicação de um modelo de ensino no meu EP, o Modelo de Educação 

Desportiva (MED), e por se tratar de um tema particularmente relevante, teve 

destaque neste documento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA, ENSINO À DISTÂNCIA. 
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Abstract 

The Professional Internship is an important component of the academic training 

process. It is here that the student is confronted with the school reality and has 

the opportunity to put into practice the knowledge acquired over the years. This 

document refers to the internship report of an intern student and seeks to 

describe in detail and reflected the experiences lived during her Professional 

Internship year. In order to mirror the experiences of the year of professional 

internship (EP), the internship report (ER) is structured and divided into six 

chapters: The first chapter concerns the “Introduction” where this document is 

contextualized; the second, “Personal Background”, refers to the personal, 

sporting and academic experiences that influenced the professional choice; the 

third chapter concerns the “Institutional Framework” and characterizes the 

context of the professional internship; the fourth chapter “Realization of 

Professional Practice” is divided into two areas: Area 1- Organization and 

Management of Teaching and Learning and Area 2- Participation in School and 

Relationship with the Community, the fifth chapter concerns “Conclusions and 

Future Perspectives ”, where a final assessment of the professional internship 

and future perspectives is made; finally, in the sixth chapter, the “Bibliographic 

References” appear. The experiences throughout this internship year provided 

my professional development. I particularly highlight the application of a teaching 

model in my EP, the Sports Education Model (MED), and because it is a 

particularly relevant topic, it was highlighted in this document. I could not fail to 

give equal importance to the new reality of teaching - distance learning. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

SPORTS EDUCATION MODEL, DISTANCE TEACHING. 
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1. Introdução 

 

O presente documento denominado Relatório de Estágio Profissional, foi 

elaborado no âmbito da unidade curricular de Estágio Profissional (EP), que se 

insere no plano de estudos no 2ºano do Mestrado de Ensino de Educação Física 

nos Ensino Básico e Secundário (MEEFEBS) da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), conducente ao grau de Mestre. 

O Relatório de Estágio (RE) é um documento de caráter individual que está 

escrito na primeira pessoa e narra o caminho efetuado pela EE (autora). Aqui é 

narrado as expetativas, experiências, obstáculos, aprendizagens, vivências e 

desafios no contexto real de ensino. O EP é um momento importante para o EE 

por se tratar do primeiro contato com a prática profissional e por marcar o inicio 

da função docente. Neste sentido, Queirós (2014, p. 79), refere que o EP é “um 

momento de excelência de formação e reflexão”, permitindo assim construir uma 

identidade profissional.  

A prática de ensino supervisionada (PES) decorreu numa escola cooperante 

(EC), situada na cidade de Guimarães, com um núcleo de estágio (NE) 

constituído por mais dois colegas de mestrado. No decurso do estágio, tivemos 

a professora cooperante (PC) e o professor orientador (PO) a orientar, tornando-

se um apoio essencial para o NE nesta caminhada. As ligações criadas entre 

NE, PC e PO constituíram-se como verdadeiras comunidades de prática e de 

cooperação. 

Ao longo do todo ano letivo fiquei responsável por uma turma de 11º ano de 

escolaridade do curso de ciências socioeconómicas e partilhei com o NE e PC 

uma turma do 9ºano. Acompanhei a direção de turma da turma da PC e colaborei 

no Desporto Escolar (DE). 

De forma a espelhar as experiências vivenciadas no ano de EP, o RE está 

estruturado e dividido em seis capítulos: O primeiro capítulo diz respeito à 

“Introdução” onde é contextualizado o presente documento; o segundo, 

“Enquadramento Pessoal”, reporta-se às minhas vivências pessoais, desportivas 

e académicas que influenciaram a escolha profissional; o terceiro capítulo diz 
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respeito ao “Enquadramento Institucional” e carateriza o contexto de realização 

do estágio profissional; o quarto capítulo “Realização da Prática Profissional” 

está dividido em duas áreas: a Área 1- Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, que reflete o processo de ensino-aprendizagem, englobando a 

conceção, o planeamento, a realização e a avaliação, e a Área 2- Participação 

na Escola e Relação com a Comunidade, onde estão presentes as atividades 

desenvolvidas pelo NE, as atividades organizadas pelo Grupo de Educação 

Física (GEF), o desporto escolar (DE) e direção de turma; o quinto capítulo diz 

respeito às “Conclusões e Perspetivas Futuras”, onde é realizado um balanço 

final sobre o Estágio Profissional e perspetivas futuras; por fim no sexto capítulo 

surgem as “Referências Bibliográficas”. 

Ao longo do RE, incluí dados dos alunos como meio de percecionar e 

melhorar a minha prática profissional. Assim, relativamente ao desenvolvimento 

profissional, decidi atender à voz dos alunos durante a sua participação nas 

experiências educativas por considerar importante entender o impacto e 

influência das minhas ações no processo ensino-aprendizagem. Desta forma, 

incluí testemunhos dos meus alunos no RE. 
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2. Enquadramento Pessoal 

 

O professor estagiário na sua formação académica, constrói 

conhecimentos e competências, porém a profissão docente apoia-se também 

nas crenças e história de vida (Hangreaves & Fullan, 1992). 

Neste enquadramento pessoal, pretendo dar-me a conhecer, mostrar 

aquilo que me moveu até chegar aqui e mostrar as minhas perspetivas sobre 

alguns entendimentos e perceções. 

 

2.1 A influência do passado na vontade de ser professora 

 

Acredito que somos o reflexo das experiências que vivemos, das pessoas 

que conhecemos, dos erros que cometemos, dos momentos que vivenciamos, 

dos ídolos que adoramos e acima de tudo do amor que nos dão… 

 

2.1.1 Uma breve apresentação 

 

Antes demais, começo por me apresentar. O meu nome é Joana Patrícia 

Gonçalves Melo, tenho 22 anos, vivo numa freguesia que pertence ao concelho 

de Fafe (distrito de Braga), com os meus pais e irmã. Cresci num meio rural, 

junto da natureza e de brincadeiras na rua e recordando o meu passado, cresci 

feliz e realizada. 

Hoje revejo-me em muitas das situações que vivi e orgulho-me da forma 

como o destino me moldou. Tenho uma personalidade especial e confesso que 

é difícil lidar comigo. Considero-me uma pessoa muito extrovertida e teimosa ao 

mesmo tempo. Não gosto que me digam o que tenho de fazer, gosto de ser eu 

a dirigir o “barco”, seja ele qual for. Aquilo que realmente me importa e quero 

muito, dou 1000% de mim. Não gosto do fracasso e de errar, mas já aprendi com 

os meus erros e acredito que a introspeção que faço dos mesmos, é o que me 

faz cada dia querer ser melhor, e por isso, dar o meu melhor. É o que procuro 



6 

 

fazer todos os dias. Foi neste pensamento, que enquanto professora estagiária 

me foquei e tentei enquadrar.  A busca constante de melhorar a minha prática, 

foi um dos objetivos traçados por mim mesma, na qual, tentei em cada dia me 

superar. Muitas vezes, quando as coisas não se encontraram fáceis, a minha 

vontade era desistir, mas nunca desisti e tentei assim ultrapassar esses 

obstáculos.  

Tal como Abrecht (1994) refere, “o erro amplia o campo da pluralidade, já 

que há várias maneiras de errar, há também várias maneiras de aprender”. 

Através das críticas construtivas que me iam sendo feitas, tentei sempre 

melhorar a minha prática pedagógica e tornar-me melhor profissional.  

 

2.1.2 A minha formação académica 

 

Acredito que a nossa educação parte de crenças e valores transmitidos. 

Valores esses que são passados por os nossos pais, familiares e por “escolas 

da vida”. Hoje sou fruto da educação que tive e considero que fui bem orientada 

e formada. Academicamente, realizei o ensino secundário na Escola Secundária 

de Fafe e não posso deixar de dizer que foram anos letivos espetaculares e 

marcantes. Foi lá que encontrei os professores que mais me marcaram e me 

orientaram de forma brilhante. Não só me orientaram, mas também foram os 

grandes estimuladores para o meu futuro no que concerne à escolha do curso. 

Quando concluí o ensino secundário, ingressei no IESF (Instituto de Estudos 

Superiores de Fafe) e realizei a licenciatura em educação física e desporto. O 

IESF é uma instituição privada com mais de 30 anos de existência, possui várias 

licenciaturas, mestrados e pós-graduações. Aqui tive a possibilidade de crescer 

na área do desporto e posteriormente perceber o caminho que queria percorrer. 

Na licenciatura o que mais destaco foi o contato nas diferentes modalidades. 

Este contato foi importante para o EP porque tive a possibilidade de estudar mais 

pormenor as caraterísticas das modalidades assim como a técnica inerente. 

Destaco ainda que através destas aulas, observei diferentes formas de instrução 

e organização. 



7 

 

Por fim, e para mim a instituição que muito me orgulho, a FADEUP. 

Ingressei nesta faculdade para realizar o mestrado. Sempre foi minha intenção 

estudar na melhor faculdade do país e com muito esforço e dedicação vivo este 

sonho. A FADEUP é uma faculdade muito bem estruturada, quer pelos docentes, 

que são os melhores dos melhores, os seus funcionários que são espetaculares 

e as suas instalações que apesar de um pouco degradadas, são incríveis. Tudo 

o que aprendi nestes 2 anos de mestrado foi essencial para o meu desempenho 

no EP.  

É um privilegio fazer parte desta casa e desta família, que apesar de 

pouco tempo, sinto como se fosse a minha. 

 

O desporto dentro de mim 

Desde pequena que o desporto está presente na minha vida. Quando 

entrei para a escola primária, passava o intervalo a jogar futebol com os rapazes 

da turma, passava o tempo de aula a contar os minutos para poder ir “jogar à 

bola”, e esse era um tempo de extrema felicidade. Era uma “maria rapaz” de saia 

e sandálias que tinha como grande paixão, o futebol.  

Enquanto aluna, desde cedo me apercebi que a disciplina que me 

suscitava mais interesse era a educação física, e posso até mesmo dizer, que 

os professores com quem tive o gosto de aprender foram parte fundamental 

nesta paixão que fui criando por ensinar a prática do movimento.  

Quando transitei para o 5ºano, ingressei na equipa de futsal feminino, uma 

das modalidades de desporto escolar com que mais me identifiquei. Posso 

mesmo dizer, que foi esta etapa da minha vida que me mostrou a verdadeira 

paixão pelo desporto e me lançou como jogadora de futsal. Quando tive o meu 

primeiro jogo o nervosismo era tamanho, o sentimento era tão estranho, uma 

adrenalina inexplicável, que achei que essas emoções seriam sentidas apenas 

naquele momento, porque era novidade para mim, era muito nova e estava 

bastante empolgada. Mas a verdade é que ainda hoje o sinto, uma adrenalina 

tão saudável que me põe desperta num momento de pura concentração, como 

é um jogo de futsal. É um sentimento inexplicável.   
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O meu percurso não foi de todo fácil, muito pelo contrário. Tive de lutar 

muito para poder jogar futsal, porque este desporto sempre foi visto como uma 

modalidade masculina. E por infelicidade da vida, nunca tive apoio dos meus 

pais para poder seguir esta vontade tão grande que tinha de ser atleta de futsal 

feminino. Como antes referi, sou teimosa e persistente, e essa falta de apoio por 

parte deles nunca foi um impasse para mim, eu peguei nisso e arranjei forças 

para lutar pelo que queria, e felizmente consegui.  

Aos 12 anos ingressei numa equipa sénior de futsal feminino onde essa 

foi a minha primeira grande experiência. Ao longo dos anos fomos ganhando 

todos os títulos possíveis de ganhar, mas a maior conquista (e aquela que me 

marcou muito) foi a subida ao campeonato nacional da 1ªdivisão. Acho que é um 

feito que todos os atletas gostariam de vivenciar e eu ainda muito jovem, 

consegui. 

O futsal é a minha grande paixão, e quando ingressei neste mestrado e 

nesta faculdade, procurei fazer parte da equipa de futsal feminino da 

AEFADEUP. Nesse mesmo ano (ano passado) conseguimos o apuramento para 

os CNU`S (campeonato nacional universitário) assim como um honroso 2º lugar. 

Apesar de não termos sido campeãs, quis o destino que estivéssemos presentes 

no campeonato europeu universitário.  

O futsal tem sido uma caixinha de surpresas para mim, e tem me dado 

bastantes alegrias e um currículo desportivo fantástico, posso mesmo dizer que 

tem sido a melhor experiência desportiva de toda a minha vida.  

Por várias etapas que o futsal me trouxe, uma das que me tem dado mais 

prazer fazer atualmente, é fazer parte da equipa de futsal feminino do Grupo 

Desportivo de Chaves. Entrei neste clube por convite, e ingressei nesta aventura 

por todo o dinamismo, compaixão e interajuda, que vi logo no primeiro treino. 

Esta equipa torna-se especial, pelos seus valores incutidos, onde desde cedo 

me senti integrada e como se lá jogasse há uma década. O Grupo Desportivo de 

Chaves, é uma das equipas femininas de futsal que se encontram a jogar na 

1ªDivisão Nacional, e um dos grandes feitos deste clube esta época, contra todos 

os prognósticos e apostas, foi conseguir passar às meias-finais da Taça de 

Portugal. Algo histórico para mim, para as jogadoras e para o clube. 
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Claro que o futsal não passou na minha vida só como uma aprendizagem, 

já há 4 anos que sou treinadora de formação de futsal. Apesar de treinadora e 

professora serem ramos diferentes, no meu ponto de vista vejo muitas 

semelhanças entre ambos. Ora vejamos, tanto uma treinadora de formação 

como uma professora têm os mesmos objetivos, ensinar a crianças algo de novo, 

tentando criar seres humanos que no futuro sejam mais civilizados, mais 

organizados, mais cumpridores e mais saudáveis, criando-lhes regras e limites, 

que espero eu, um dia lhes sirva para serem melhores pessoas.  

Ao nível de treinadora, tentei incutir nos meus formandos desde cedo que 

o mais importante de um jogo é que se divirtam. Tentei dar-lhes liberdade 

suficiente para eles usarem a criatividade e imaginação, pontos que acho que 

devem ser bem desenvolvidos durante a fase de formação, porque só assim eles 

vão conseguir refletir isso um dia mais tarde nas suas vidas pessoais e até 

mesmo profissionais, assim espero eu.  

Outros dos pontos que vejo em comum são a liderança de um grupo, o 

tato pedagógico e por exemplo os feedbacks. E talvez por essas razões me 

revejo a ser professora e treinadora, durante os próximos anos da minha vida. 

Como atleta e treinadora vivencio o desporto na sua plenitude e no EP, 

esta experiência transpareceu para as minhas aulas. Assim tentei proporcionar 

vivências parecidas com as que eu tenho enquanto treinadora e atleta, aplicando 

o modelo como o MED, como foi no caso do voleibol e futsal. Por outo lado, a 

experiência como treinadora ajudou-me a adotar posturas diferentes com turmas 

diferentes. Isso também acontece na equipa porque ao longo do ano tenho 

atletas diferentes e tenho de lidar com eles de forma diferente também. 

 

2.2 As minhas expetativas em relação ao EP 

 

Segundo Pacheco (cit. por Lima et al., 2014), “a passagem a estagiário 

significa uma descontinuidade tripartida da instituição de formação para a escola, 

de aluno para professor, da teoria para a prática, destacando-se como fortes e 
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marcantes fatores de socialização no contexto prático em que se passa a atuar 

e os elementos que têm a responsabilidade de o avaliar”. 

Toda a gente tem sonhos, e o meu demorou alguns anos a alcançar. A 

fase em que passo de aluna a professora tem me criado um nervosismo, 

ansiedade e êxtase. Esta etapa tem sido bastante enriquecedora, é uma 

experiência que quero levar para a vida, o meu primeiro ano a lecionar, o meu 

estágio profissional, o deixar de aprender como aluna e o começar a aprender a 

ser docente. 

“Como serão os alunos?” “Como vou ser aceite na comunidade escolar?” 

“Será que vou estar à altura?”. Todas estas perguntas pairavam na minha 

cabeça. Estava prestes a entrar num mundo desconhecido, num mundo onde 

não sabia o que me esperava, mas a vontade de o conhecer e de o experienciar 

era fantástica. Afinal de contas isto foi tudo o que sempre sonhei, ser professora, 

poder ensinar e formar pessoas para serem melhores no dia de amanhã.  

Mentalmente estava ciente que me esperava um ano exigente, de muito 

trabalho e dedicação. Mas que era um ano em que ia pôr em prática quatro anos 

de aprendizagem e esperava mesmo sentir-me realizada após todos os esforços 

feitos desde o 1º ano de licenciatura. 

Para mim, o estágio não foi visto apenas como uma etapa obrigatória da 

formação, mas sim como um excelente momento de aprendizagem, momento 

esse de uma riqueza acrescida porque no final de contas estamos inseridos no 

contexto real de atuação da profissão docente. A necessidade de criação de uma 

boa relação com os alunos e da criação de aprendizagens significativas, eram a 

minha preocupação.   

 

2.3 O estágio profissional: o “choque com a realidade” 

 

Segundo Nóvoa (2009) ser professor é perceber a instituição escolar e 

estar integrado na profissão. É na escola, no contato com vários professores, 

que se compreende o conceito da profissão. 
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A profissão docente é de uma dificuldade complexa, uma vez que exige 

contato permanente com o ser humano, várias sociedades, comunidades e 

etnias. Sabemos que todas as pessoas são diferentes e ter a capacidade de lidar 

com todos, não é fácil.  

A complexidade desta profissão está evidente, sendo que a preparação 

para esta deve ser a mais completa possível. Um professor deve ser 

suficientemente autónomo para conseguir lidar com variadas situações e 

dificuldades. Mas para lá chegar, necessita de passar por um processo de 

formação rico em conhecimentos, onde deverá adquiri-los da melhor forma para 

posteriormente utilizá-los. A importância da formação dos professores é 

fundamental para prepará-los para todos os cenários possíveis futuramente. 

Mais que saber da matéria propriamente dita, tem de saber lidar com o ser 

humano, comunicar, transmitir, conseguir passar valores e cativa-los. Portanto o 

professor deve estar munido de várias ferramentas para se poder auxiliar.  

Um professor para ser de excelência, tem de conseguir avaliar a cultura 

que está inserida a sua escola, ou seja, tem de compreender a sua instituição 

escolar, integrar-se, falar com o seu grupo de educação física, para que também 

possa evoluir. Ser docente, é conseguir encaminhar os alunos aos objetivos 

pretendidos, ajudá-los a percorrer esse caminho sem se “despistarem”, por isso 

é inevitável não se criar laços com os alunos.  

Se o caminho não estiver a ser bem percorrido, é necessário o professor 

refletir e perceber o que pode melhorar. A profissão docente está muito 

interligada ao ato de refletir e tomar decisões, sendo necessário o profissional 

ter consciência dos atos. 

Idealiza-se que a realização do EP tenha como principal objetivo formar 

um profissional qualificado e competente capaz de expressar e colocar tudo 

aquilo que aprendeu na prática (Carreiro da Costa, 2002).  

No início da carreira profissional, mesmo que a formação académica 

tenha sido de excelência, é inevitável o “choque com a realidade” devido às 

diferenças entre o que acontece na formação e ao que acontece na realidade 

(Simões, 2008).  



12 

 

Tal como refere Piéron (1996), este momento assume particular interesse 

na formação dos professores por ser uma etapa de convergência, de 

confrontação entre os saberes "teóricos" da formação inicial, os saberes 

"práticos" da experiência profissional e da realidade social do ensino. O EP é um 

momento marcante na vida de qualquer professor (Simões, 2008) e uma parte 

essencial do processo de aprender a ensinar (Fletcher & Kosnik, 2016).  

Segundo Lave e Wenger (cit. por Queirós, 2014, p. 68), “é no contacto 

com os espaços reais que o estudante estagiário conhece os contornos da 

profissão, tornando-se, pouco a pouco, um membro dessa comunidade 

educativa”. No meu caso, o meu primeiro choque com a realidade foi uma 

reunião de inicio do ano onde estavam presentes todos os professores do 

agrupamento. Foi uma sensação muito estranha. Senti ali, que agora passara a 

ser professora e que a faceta de aluna, ficou fora do portão. Segundo Queirós 

(2014), o professor sente-se como se de um momento para o outro deixasse de 

ser estudante e sobre os seus ombros caísse uma responsabilidade profissional 

acrescida. 

O EP proporcionou-me o que é fazer parte de um grupo profissional, 

vivenciar todas as responsabilidades desta profissão. De facto, o meu 

pensamento era de que ser professor não era fácil, mas quando fui para o 

contexto real verifiquei que é de uma enorme complexidade. Ter que preparar 

constantemente as aulas, planeamentos, realizar tarefas não visíveis torna esta 

profissão “exaustiva”, mas ao mesmo tempo gratificante. 

O ensino é um trabalho exigente que requer muito de um profissional e, 

por isso, o professor tem de procurar a busca constante de saberes e 

conhecimentos para melhorar constantemente a sua prática. 
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3. Enquadramento Institucional 

 

3.1 A Educação Física na Escola 

 

Hoje em dia, é conhecido que o contexto escolar tenta variar as suas 

áreas de ensino visto que o ser humano é um todo, ou seja, tem de passar por 

diferentes aprendizagens para que tenha uma correta formação e possibilidade 

de se identificar com algo.  

“A disciplina Educação Física desempenha um papel único e insubstituível 

na formação do aluno, dado que é a única disciplina do currículo escolar que 

apresenta interesses corporais na escola (Matos, 2014, p.186). “A sua 

importância em contexto escolar deve-se ao facto de a escola ser o maior agente 

educativo, depois da família, com capacidade para influenciar os jovens na 

aquisição de hábitos e práticas que contribuem para um bom desenvolvimento 

pessoal e social. 

O papel primordial da EF na escola é essencialmente vista como conhecer 

e perceber o corpo, limitações e superá-las. Mas a educação física é muito mais 

que aprendizagens motoras ou cognitivas. A sua importância é inexplicável, pois 

tudo que se trabalha nesta disciplina está inerente nas outras e 

consequentemente na vida do individuo sendo, portanto, uma área transversal.  

A prática da atividade física ao ser aplicada na escola, oferece inúmeros 

benefícios, sendo o principal a promoção de saúde. Entre este benefício, existem 

outros igualmente importantes como por exemplo a socialização, a cooperação, 

a aptidão física, a valorização da cultura corporal entre outros. 

Soares (1996, p.10) afirma que a aula de educação física é “um lugar de 

aprender coisas e não apenas o lugar onde àqueles que dominam técnicas 

rudimentares de um determinado desporto vão “praticar” o que já sabem, 

enquanto aqueles que não sabem continuam no mesmo lugar”.  Betti e Zulliani 

(2002) referem que a EF deve preparar o aluno para ser um praticante lúcido e 

ativo, que incorpore o desporto e outras componentes da cultura corporal, para 

tirar o melhor proveito possível.  
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A educação física surge também como sendo um promotor de saúde. Hoje 

assistimos a problemas que influenciam a saúde dos mais novos. O 

sedentarismo, o excesso de peso e a obesidade são consequências do estilo de 

vida que as populações estão a adotar e que têm tendência a agravar. Perante 

este cenário, é necessário incutir estilos de vida saudáveis e alteração de 

comportamentos nos alunos. 

Todas essas alterações logicamente influenciam o rendimento académico 

dos alunos ficando patente o papel que a EF escolar pode ter. Está mais que 

evidente que a disciplina de EF é de extrema importância, devido às vantagens 

que ela proporciona aos alunos, por isso é necessário dar mais “luz” a esta 

brilhante disciplina. Por vezes é ela que envolve o aluno com a atividade física, 

onde o primeiro contato é feito nas aulas de EF, portanto o professor é 

preponderante na vida dos jovens uma vez que vai ou pode influenciar o seu 

estado.   

 Na minha perspetiva, o professor de EF tem de ser capaz de despertar o 

interesse dos alunos pela disciplina e pela prática regular de atividade física. Ao 

longo da minha prática pedagógica, o meu grande objetivo foi precisamente 

esse, influenciar e cativar os alunos. Ao longo do ano letivo, nunca desisti de 

lhes mostrar a importância que a atividade física regular possui na obtenção de 

um estilo de vida saudável. Neste sentido, mais do que transmitir conteúdos, 

tentei que os alunos entendessem os limites do seu corpo e consequentemente 

procurassem melhorar a cada dia. 

Nós como futuros professores temos o “poder” de influenciar as novas 

gerações.  

  

3.2 O professor de Educação Física 

 

Independente da área de ensino a profissão docente representa um papel 

muito importante na sociedade, isto porque, são eles que vão ensinar e formar 

os grandes Homens e Mulheres do amanhã. Por isso a meu ver, ser professor é 
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uma das profissões mais importantes de todo o mundo, pois sem ela não existiria 

nenhuma outra. 

A unidade curricular de profissionalidade pedagógica foi muito importante 

para elucidar o que era isto de ser professor, e ser professor implica tomar 

decisões pessoais e individuais, reguladas por normas coletivas. O professor 

tem na sua posse um conjunto de tomada de decisões que em grande parte 

surge na procura por resoluções de problemas. Tem de ser um sujeito capaz de 

utilizar o seu conhecimento em prol do contexto pedagógico em que está 

inserido. Também passa por incutir nos alunos atitudes de respeito e interajuda 

entre ambos, demonstrar valores de dignidade e solidariedade para com os 

outros, valorizando e aceitando cada pessoa da forma como é, 

independentemente da etnia, religião, género, posição social e económica. A 

escola é vista como um espaço de pessoas heterógenas que pautam pela sua 

individualidade. 

Durante a minha primeira fase de formação como professora, absorvi 

princípios fundamentais para a profissão docente. A minha ideologia, passava 

principalmente por transmitir valores que pudessem ser transversais para a vida 

dos alunos através das várias experiências proporcionadas. O meu foco foi que 

os alunos atribuíssem um significado à disciplina de EF. Assim, ao longo do EP 

implementei várias estratégias para que os alunos se sentissem úteis na aula 

nomeadamente responsabilização dos alunos em funções como montagem e 

desmontagem do material, arbitragem, avaliar os colegas, trabalho em equipas 

entre outras situações. Formar alunos mais autónomos através da 

responsabilização, foi algo que tentei trabalhar ao longo das aulas. É claro, 

cumprindo sempre as regras e respeitando o próximo. 

Considero que ser professor de educação física, ultrapassa os valores 

simples de transmissão de conhecimento, visando também, a parte afetiva, 

cognitiva, social e intimista, uma vez que esta disciplina apresenta uma 

aproximação evidente entre ambas as partes (aluno-professor). No decorrer do 

ano letivo, essa aproximação foi evidente entre mim e os alunos. Sou da opinião 

que o ensino deve estar assente em ambientes positivos de aprendizagem e, 

portanto, procurei fomentar esse mesmo ambiente.  
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Considero que o professor deve adotar estilos de ensino que promovam 

aprendizagens autênticas e não preconizadas. Desta forma existem modelos de 

ensino em que a abordagem é centrada no professor, como é o caso da instrução 

direta (MID). No MID, o professor atua como o único líder de instrução em que 

toma todas as decisões sobre o desenvolvimento de conteúdo, regras e rotinas 

de gestão de aulas e ações dos alunos (Metzler, 2011). Como afirma Rink 

(1993), este é modelo é focado principalmente no domínio psicomotor, onde as 

habilidades motoras são dirigidas pelo professor através da instrução e 

demonstração. Neste modelo pretende-se que os alunos memorizem os 

conteúdos. 

Existem modelos, como é o caso do MED que nos mostram outra vertente 

de ensino afastando-se claramente de modelos de ensino mais autocráticos, 

como é o caso do MID. O MED carateriza-se por dar autenticidade às 

experiências desportivas, valorizar a dimensão humana e cultural do desporto. 

É um modelo que assenta em seis caraterísticas sendo elas: época desportiva, 

filiação, competição formal, registo estatístico, festividade e os eventos 

culminantes. Neste modelo, os alunos vão assumindo gradualmente 

responsabilidades nas suas aprendizagens, viabilizada pelo recurso, por parte 

do professor, a estratégias de instrução mais implícitas e informais (Siedentop, 

1994). 

 Não existem métodos de ensino padrão, nem métodos considerados mais 

viáveis quando comparados a outros. Cabe assim, ao professor de EF adaptar-

se, integrar-se, avaliar e observar as condições do meio externo, em relação aos 

valores da instituição, assim como dos alunos de cada turma e desta forma 

implementar o método que acha mais eficaz perante a sua realidade. 

No meu caso, a aplicação de vários modelos foi uma mais valia para o 

desenrolar do ano letivo. Os modelos centrados em mim enquanto professora, 

ajudaram-me nas modalidades em que estavam destinadas poucas aulas, como 

foi o caso do badminton, atletismo e dança. Por outro lado, este modelo ajuda 

quando temos uma turma que apresenta dificuldades ao nível de 

comportamento, como foi o caso da turma partilhada. Relativamente aos 

modelos centrados nos alunos como por exemplo o MED, tornou-se muito 

importante para trabalhar as relações pessoais e dar autenticidade ao ensino. A 
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quebra de rotinas permitiu formar alunos mais autónomos, autocríticos e 

capazes de serem construtores do seu conhecimento ao invés de serem 

meramente reprodutores de movimentos. 

Em ano de descobertas e exploração da profissão docente, inicialmente 

pensei que ia ser mágico, que ia controlar tudo e que ia correr às mil maravilhas. 

No entanto quando cheguei à escola, a realidade não era bem assim. Tudo o 

que eu pensava, tive de adaptar ao contexto que estava inserida. Primeiro 

apercebi-me de alguns comportamentos desviantes e posteriormente verifiquei 

níveis dispares de habilidades motoras. Isso levou-me a optar por diferentes 

conceções e formas de abordar o ensino ao longo do ano no sentido de 

proporcionar sempre o melhor processo ensino-aprendizagem possível.  

Sinto que ser professor, é agarrar os alunos e potenciar o seu crescimento 

quer ao nível académico quer ao nível pessoal. Em especial, a EF detém uma 

natureza única na formação do aluno por abranger vários planos educativos.  

 

3.3 Escola Cooperante (EC) 

 

Guimarães é uma cidade histórica do país, sendo o seu centro histórico 

considerado Património Cultural da Humanidade. 

A minha primeira escolha para o EP foi a Escola Secundária Francisco 

Holanda e felizmente foi a escola que me acolheu. Escola essa situada no 

coração de Guimarães é também sede de um agrupamento constituído por mais 

três escolas: EB1/JI Santa Luzia, EB1 da Pegada e EB2.3 Egas Moniz. 

Esta escola conta com mais de 100 anos de existência e, portanto, é uma 

instituição muito antiga tal como a sua cidade. Em 2009 sofreu uma 

reestruturação no âmbito do Programa de Modernização do Parque Escolar. 

Sempre foi uma escola recetiva à mudança, acompanhando o ritmo da evolução 

científica e tecnológica. 

É por sua vez uma escola que tem uma oferta formativa diversificada. Esta 

escola é uma instituição do ensino secundário e relativamente a esse ensino 

fornece aos alunos um total de quatro cursos científico humanísticos: Artes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Guimar%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Mundial
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Visuais, Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e Línguas e 

Humanidades. No que toca ao Ensino Profissional, onde a componente prática 

assume um papel preponderante na formação de técnicos especializados, a 

escola teve à disposição para o ano letivo 2019/2020 sete áreas: Técnico de 

Eletrónica, Técnico de Mecatrónica, Técnico de Comércio, Técnico de Geriatria, 

Técnico de Design Industrial, Técnico de Processamento e Controlo de 

Qualidade e Alimentar e Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos.  

Associados a estes cursos existem parcerias com empresas, algo 

fundamental para uma maior possibilidade de os alunos, quando terminarem o 

curso, arranjaram emprego. Saliento, ainda, que existem cursos de formação 

para adultos.  

 

 

Instalações da Escola 

A Escola Secundária Francisco Holanda (figura 1) é constituída por dois 

edifícios, um antigo e outro construído mais recentemente. O edifício antigo 

corresponde ao bloco A e o novo aos blocos B, C e D. 

 

 

 

 

 

 

A escola é constituída por cinco pisos. No bloco A do primeiro piso 

encontra-se a entrada principal da escola, os serviços administrativos, três 

gabinetes de atendimento e duas casas de banho. Este piso engloba ainda o bar 

(espaço de lazer dos alunos), a cantina, o pavilhão, o auditório e os balneários.  

Figura 1- Escola Secundária Francisco Holanda 
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  O bloco A do segundo piso é constituído por uma sala de coordenação de 

Diretores de Turma, uma sala de coordenação de profissionais/noturnos, casas 

de banho, biblioteca, reprografia e o Centro Qualifica. No bloco B existem seis 

salas de TIC. No bloco C podemos encontrar 7 salas (C21 a C27), 3 laboratórios 

(física, biologia e química), 3 oficinas dos cursos profissionais e uma casa de 

banho. O bloco D tem uma configuração semelhante ao C, com 7 salas (D21 a 

D27), 3 laboratórios, 3 oficinas e uma casa de banho.  

No terceiro piso e no que diz respeito ao bloco A, podemos encontrar o 

Centro de Formação, o gabinete de Psicologia e o gabinete da Direção Executiva 

da Escola. Neste bloco, encontra-se também o Espaço Museológico da escola 

(Espólio), o auditório 2 e duas casas de banho. Nos blocos C e D, existem 

apenas salas de aula, 7 no C (C31 a C37), 8 no D (D31 a D38) e ainda duas 

casas de banho (uma em cada bloco). No piso quatro existe, no bloco A, uma 

sala de reuniões, os vestiários dos funcionários, a sala de professores, 3 

gabinetes de assessorias, 5 salas de trabalho para os professores e duas casas 

de banho. À semelhança do piso 3, o bloco C deste piso apresenta 7 salas (C41 

a C47) e uma casa de banho, e o bloco D, 8 salas (D41 a D48) e uma casa de 

banho. O piso número cinco serve de arrumos do material da escola. 

 

Instalações Desportivas 

Antes de mais, importa referir que para as aulas de educação física existe 

uma rotação dos espaços que é feita semanalmente com base no roulement das 

instalações. 

No que concerne aos espaços desportivos para a lecionação da disciplina 

de EF a escola tem ao dispor cinco espaços. Um pavilhão, dividido em três 

espaços (P1, P2 e P3), um auditório e um campo exterior. 

No que diz respeito ao pavilhão (figura 2), este apresenta-se em bom 

estado. Possui bancada, espaldares fixos assim como cestos de basquetebol. 

Uma parte negativa deste pavilhão é que não é totalmente fechado o que o torna 

no inverno muito frio. Os alunos sentiam dificuldades em aquecer e, portanto, 
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tive de ter especial atenção na elaboração do aquecimento. Ao longo das aulas, 

tentei manter os alunos ativos para que não arrefecessem. 

 

 

 

 

 

O auditório é um espaço que também é utilizado como instalação 

desportiva. Devido às suas características, apenas poderão ser abordadas 

modalidades como Dança, Desportos de Combate, Treino Funcional e Ginástica 

(solo, aparelhos e acrobática). 

 

 

 

 

O espaço exterior (Figura 4) inclui uma caixa de saltos, três pistas de 

velocidade e um campo de Basquetebol com 2 tabelas. Neste espaço é possível 

lecionar Atletismo, Futsal, Basquetebol, Voleibol e Badminton. É um espaço 

reduzido que dificulta o planeamento. Lecionei algumas aulas de futsal no 

exterior e era difícil organizar a aula. Primeiro por se tratar de um espaço 

reduzido, não dava para trabalhar conteúdos como por exemplo o espaço e 

depois haviam janelas por perto sem proteção. Perante essa situação, tive que 

orientar os exercícios de forma a que as bolas não fossem para os vidros. 

 

 

 

 

Figura 2- Pavilhão Desportivo 

Figura 3- Auditório 

Figura 4- Espaço Exterior 
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Quando o professor tem de lecionar as suas aulas no exterior, poderá 

também utilizar o espaço junto ao estádio D. Afonso Henriques (Figura 5) para 

realizar as suas aulas, nomeadamente as de Atletismo. Quando lecionei 

atletismo, fui para este espaço que considero ter as condições mínimas para a 

modalidade. Quando me refiro a condições mínimas é em relação ao espaço que 

é mais amplo. No entanto, pessoalmente não gostava do espaço por se tratar de 

um local público onde passava imensa gente levando os alunos a distraírem-se. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 O grupo de educação física 

 

Segundo Correia (2007), o grupo de EDF deve ser um elo de ligação entre 

professores que permita a mudança e melhoria das práticas no seio da escola. 

Deste modo, o autor refere que neste contexto de grupo, deve-se privilegiar o 

trabalho colaborativo, ou seja, um trabalho em que haja envolvimento dos 

professores nas tomadas de decisões. 

No meu caso, a primeira vez que tive em contato com o grupo de 

educação física, foi numa reunião de departamento no inicio do ano letivo. 

Lembro-me de estarem presentes uns 11 professores, todos eles bem-dispostos 

e o que me parecia, é que todos se davam bem. Quando começou a reunião, 

todos eles tinham opiniões claras e distintas. Tudo o que transmitiam era com 

segurança, de saber como tudo funcionava e os assuntos que se tratavam. Algo 

que para mim era completamente novidade.  

Figura 5- Estádio D.Afonso Henriques 
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As inúmeras opiniões tinham como objetivo melhorar a forma de lecionar 

as aulas e todos os argumentos eram devidamente justificados. Percebi desde 

logo que o grupo estava dependente de todos os professores e que seria mais 

fácil chegar a consenso se todos colaborassem.   

Apesar deste grupo aparentemente se dar bem, houve opiniões 

divergentes o que faz criar uma tensão saudável. Apesar disso, os assuntos 

sempre foram esclarecidos. Tal como Jesus (2002) afirma, no trabalho em 

equipa pode ocorrer convergência na busca por resolução de problemas. Porém 

o autor afirma que ao mesmo tempo existe aprendizagem e desenvolvimento 

profissional. 

Posso afirmar que apesar do primeiro impacto deste grupo ser bom, o 

mesmo não se verificou ao longo do ano letivo. Senti que por vezes não havia 

união e coesão de grupo nomeadamente quando era necessário trabalhar em 

equipa para alguma atividade. No meu EP esse foi um aspeto negativo porque 

senti falta de cooperação entre os professores assim como pouco envolvimento 

de todas as partes. Desta forma, não pude viver no meu EP a essência do que 

deve ser um grupo de EF.  

Fazer parte deste grupo de EF foi uma experiência não tão positiva quanto 

gostaria que fosse. 

 

3.3.2 O núcleo de estágio 

 

Roldão (2007, p. 3) afirma que “a colaboração é essencial para o 

desenvolvimento profissional do professor. É entendida como um processo que 

envolve pessoas em conjunto com objetivos comuns, sendo as experiências e 

conhecimentos de cada um potenciado neste tipo de trabalho, apresentando-se 

como uma estratégia para enfrentar e ultrapassar as dificuldades da atividade 

profissional.” 

Quando fiz a candidatura para a escola, fiquei na expetativa de quem 

seriam os meus colegas de núcleo de estágio. Estava ciente de que seria uma 

parte muito importante do EP. Seriam aquelas pessoas que me iriam 
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acompanhar o ano inteiro. Muito sinceramente estava confiante de que pelo 

menos uma colega que realizou a licenciatura comigo, iria fazer parte do meu 

núcleo. Porém quando vi os resultados fiquei um pouco “desiludida” porque não 

estava lá o nome dela e as pessoas que constavam na lista não conhecia. Caí 

num mundo de perguntas, de receios e de medos. “E se os meus colegas de 

estágio não gostam de mim?”, “Será que vamos ser uma equipa?”, “Será que 

vamos ser um grupo coeso e forte?”… Pois bem, chegara a hora de os conhecer. 

Fim de tarde de julho, uma reunião entre núcleo de estágio e professora 

cooperante. O grande impacto. Posso dizer que os receios e os medos 

atenuaram-se, ali senti que nos iriamos dar muito bem. Pessoas simples, 

interativas e bem-dispostas. Tudo o que eu aprecio e me identifico. 

O NE de estágio com quem tive o prazer de trabalhar foi constituído por 

mim, pela Sílvia e pelo Carlos. Estes meus colegas ingressaram tal como eu no 

mestrado em 2018, contudo não fizeram parte da minha turma no 1º ano. Apesar 

de não nos conhecermos anteriormente e não termos qualquer tipo de ligação, 

quis o destino nos unir. 

Posso dizer que estes meus colegas foram uma mais valia nesta minha 

caminhada e desde cedo criamos uma boa ligação de união e companheirismo. 

Muitas vezes dividimos os nossos medos e receios, ajudamo-nos a ultrapassar 

dificuldades e a arranjar soluções. Sou da opinião que sozinhos conseguimos ir 

longe, mas acompanhados conseguimos voos maiores, e foi isso que aconteceu. 

Dia após dia fomos aprendendo uns com os outros assim como a auxiliarmo-nos 

quando necessário:  

Um fator que foi decisivo para o bom funcionamento da aula, foi a 

colaboração dos professores estagiários e da professora Manuela, tendo 

cada professor ficado responsável por um teste. Isso permitiu que todos 

os alunos estivessem sempre a realizar algum teste. Sem dúvida que o 

núcleo de estágio demonstra um grande sentido de entreajuda o que 

facilitará o que virá daqui para a frente.  

(Reflexão de Aula dia 19/09/2019) 

À medida que o tempo foi passando a nossa união era visível, desde o 

estacionar o carro e ligarmos uns aos outros para percebermos onde estávamos, 



26 

 

como os almoços que tivemos. Tudo foi parte importante para o nosso bom 

relacionamento. Criamos não só um grupo de trabalho, mas também um grupo 

de amigos. Hoje posso dizer que a sorte esteve do meu lado em colocar este NE 

no meu caminho. 

É neste pensamento que considero que a partilha constante de ideias, 

outros pontos de vista e outros saberes, foi uma mais valia para o crescimento 

de todos. Nunca tivemos receio em dizer aquilo que pensávamos sendo a 

frontalidade um ponto forte deste grupo. 

No final de cada aula, sempre tivemos um momento de reflexão, e a critica 

estava presente de modo a apontar os aspetos positivos e negativos das 

atuações de cada um, sempre questionando sobre os “porquês” de atuação e o 

que poderia ter corrido melhor.  

Tal como menciona Schön (1997), no final de cada aula o professor pensa 

no que aconteceu, no que observou, respetivo significado e estratégias para 

melhorar a sua prática. Quando este pensamento ocorre em grupo, torna-se 

mais fácil perceber o que aconteceu, como aconteceu e o porque de ter 

acontecido. Como já referi anteriormente, o trabalho em grupo dá mais frutos. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 A professora cooperante e o professor orientador 

 

Segundo Queirós (2014, p.74), durante o estágio, “o professor iniciante 

deverá desenvolver as suas capacidades e aproveitar ao máximo para aprender, 

enquanto é cooperado e orientado por profissionais mais experientes” 

Figura 6- Núcleo de Estágio 



27 

 

Enquanto professora estagiária considero que no estágio aproveitei ao 

máximo para observar e aprender assim como desenvolver as minhas 

capacidades. Não poderia deixar de mencionar que o meu crescimento foi 

influenciado pela PC e pelo PO, que considero terem sido essenciais para que 

tal acontecesse. 

Segundo Caires et al. (2011), o PC tem como objetivo ajudar na 

construção da identidade profissional do EE. 

No que diz respeito à PC, tive a sorte de encontrar uma pessoa fantástica. 

Sim, descrevo-a como fantástica porque sempre se mostrou preocupada comigo 

e com os meus colegas. A primeira vez que entramos na escola, teve o cuidado 

de nos mostrar todo o meio envolvente escolar, desde as instalações aos 

funcionários. Aí percebi, que a minha supervisão iria ser realizada com todo o 

cuidado, atenção e interesse. Sempre se mostrou disponível para todas as 

situações que fossem aparecendo. Mostrou-nos por vezes outros modos e 

métodos de ver as coisas o que fez com que alargássemos o nosso leque de 

conhecimentos. Sendo uma pessoa com experiência na área, sempre ouvi com 

atenção todas as indicações dadas. 

Foi uma pessoa que nunca limitou a nossa ação e segundo Rodrigues 

(2013), os professores têm que encontrar o seu caminho profissional e a sua 

própria forma de ensinar.  

Segundo Neves (2007), o PC deve supervisionar o EE ajudando a 

descobrir e a desenvolver as competências profissionais e pessoais e foi neste 

sentido que a PC agiu perante os seus estagiários. Deixou-nos fazer a nossa 

descoberta estando sempre presente. 

Relativamente ao PO, reconheço igualmente como uma mais valia neste 

longo processo. O PO foi quem coordenou a minha ação juntamente com a PC, 

realizando uma supervisão do trabalho efetuado na escola. 

Segundo Rolim (2013) o PO deve vigiar atentamente o EE e transmitir 

responsabilidades, garantindo conforto e confiança. 

Foi neste sentido que o PO agiu. Exigiu sempre de mim e dos meus 

colegas para sermos melhores a cada dia. Vejo no PO uma pessoa humilde, 
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simpática e muito disponível para os seus EE. Outra caraterística que é evidente, 

é o seu profissionalismo e o seu rigor, caraterísticas que são fundamentais para 

alcançar o sucesso. 

 As reuniões com o PO que ocorreram, possibilitaram o aparecimento de 

momentos críticos e reflexivos, onde a capacidade de argumentar e de explicar 

as situações, sempre se revelou como sendo essencial. Por vezes a informação 

era tanta que se tornava difícil assimilar tudo. Era evidente que o PO dominava 

muitas áreas como os estilos de ensino, as estratégias de ensino e confesso que 

por vezes tornava-se difícil acompanhar o seu raciocínio, no entanto, nunca tive 

problema em perguntar alguma dúvida. O PO sempre nos deixou à vontade e 

nunca intimidou os seus estagiários, o que fez com que tivéssemos uma boa 

relação ente PO-EE. 

As interações em conjunto ou em separado com PC e PO devem 

promover a emancipação - de maior idade docente (Rolim, 2013). 

Ainda não atingi a minha maior docente, contudo estou mais perto. A 

presença da minha PC e do meu PO foram sem dúvida, ao longo de todo o 

processo, uma mais valia.  

 

3.3.4 Os meus alunos 

 

Ansiedade e expetativa foi o que eu senti em relação a conhecer os meus 

alunos. Relativamente à escolha das turmas, foi-nos dada a possibilidade de 

escolha sendo que as turmas residentes que poderíamos optar eram todas do 

ensino secundário. As hipóteses em escolha foram entre duas turmas de 11º ano 

e uma turma de 12º ano. A minha escolha recaiu sobre uma turma de 11º ano 

por mútuo acordo entre o NE. 

Relativamente à turma partilhada, a professora cooperante sugeriu-nos 

uma turma de 9ºano para que pudéssemos contactar com uma realidade 

diferente.  

 Turma Residente: Os meus meninos 
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A minha turma residente foi um 11º ano do curso de ciências 

socioeconómicas, constituída por 25 alunos, dos quais 13 eram do sexo 

masculino e 12 do sexo feminino. 

Na primeira aula com a turma, realizou-se a apresentação. Para 

conhecermos melhor a turma, o NE decidiu realizar uma caraterização biográfica 

e socioeconómica da turma através de um questionário realizado ao aluno. 

Este estudo teve como principal objetivo conhecer a turma que iria 

lecionar ao longo do ano letivo, recolhendo informações essenciais para uma 

melhor abordagem de todo o processo de ensino-aprendizagem. Toda essa 

recolha permitiu ter um conhecimento mais aprofundado dos alunos, quer do 

ponto de vista individual, quer do ponto de vista global da turma. 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. Roldão (1995), 

afirma que a caracterização da turma deve ser elaborada no início do ano letivo. 

Essa caraterização permite aos professores da turma ficar na posse de 

informações relevantes, numa perspetiva formativa e construtiva, com o intuito 

de melhor planificar e calendarizar as diversas atividades a desenvolver com os 

alunos. Importa referir alguns resultados que foram influenciando as aulas. 

 Relativamente aos resultados da anamnese (gráfico 1) foi possível 

verificar que havia um aluno com patologia respiratória e outro com patologia 

articular, cinco alunos com problemas de coluna, seis alunos que sofreram 

intervenção cirúrgica, dois alunos que se encontram medicados regularmente e 

três alunos que consomem álcool.   

 

  

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

Anamnese

Gráfico 1- Anamnese 
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Estes dados obtidos permitiram-me perceber que alguns problemas 

evidenciados poderiam afetar a prática regular da educação física. Tal se 

verificou ao longo do ano, tendo alguns alunos não realizado algumas 

modalidades e/ou exercicios devido ao seu problema de saúde, como foi no caso 

da ginástica. Dois alunos não realizaram as aulas práticas devido a problemas 

de costas.  

Relativamente ao que diz respeito à disciplina de Educação Física, tentei 

perceber o gosto pela disciplina. De um modo geral, aqueles que responderam, 

gostam da disciplina como nos mostra o gráfico 2. 

 

 

 

  

 

 

 

 Ainda relativamente à disciplina de educação física importa referir que 18 

dos 25 alunos praticam alguma atividade extracurricular, sendo que oito alunos 

estão inseridos no desporto federado, um aluno no desporto escolar e nove 

alunos praticam atividade física regularmente. Este dado foi interessante para 

verificar a motivação dos alunos para a realização da disciplina. 

Em termos de comportamento, percebi que as aulas não iriam ser um mar 

de rosas, porque haviam dois ou três elementos “armados em engraçadinhos”, 

o que se verificou ao longo das aulas. Por vezes houveram comportamentos 

desviantes que destabilizavam a turma. No entanto, no geral, a turma era bem-

comportada, trabalhadora e interessada pela disciplina. 

Dadas as características da turma, por vezes tive a necessidade de adotar 

uma postura mais rígida para que os alunos mais desestabilizadores, não se 

excedessem muito e para conseguir manter um bom controlo da turma, o que no 
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início não foi uma tarefa fácil. As maiores dificuldades que sentia era sobretudo 

na organização e instrução, onde demorava algum tempo.  

No inicio da aula, os alunos estavam um pouco agitados, senti alguma 

dificuldade em organiza-los rapidamente para iniciar a aula.  

(Reflexão de Aula 1/10/2019) 

Nesta turma, optei por lecionar algumas modalidades através do MED, 

uma vez que, o aspeto do trabalho de equipa, cooperação e de todos os alunos 

estarem envolvidos nas tarefas, deveria ser melhorado. A meu ver, este tipo de 

abordagem, o MED, foi uma mais valia para trabalhar lacunas que existiam na 

turma, como por exemplo a entreajuda e a cooperação. Este modelo, também 

permitiu que os alunos que saiam fora da tarefa, não o fizessem com tanta 

frequência, uma vez que estavam comprometidos com a sua equipa. 

De um modo geral, considero esta turma, a minha turma, com uma boa 

predisposição para a prática da educação física, tendo alguns alunos de 

excelência. 

 É uma turma que vou levar para a vida, pois foi e é a minha primeira turma 

de sempre. 

 

 

 

 

 

 

Turma Partilhada: A outra faceta 

A minha experiência na turma partilhada decorreu no terceiro ciclo, no 

9ºano de escolaridade na escola EB2.3 Egas Moniz pertencente ao agrupamento 

de escolas Francisco de Holanda. 

Figura 7- Turma Residente 
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Esta turma foi-nos proposta pela nossa professora cooperante com o 

objetivo de percebermos uma realidade diferente, tratando-se assim de uma 

turma muito especial que nos deu algumas dores de cabeça.  

Contextualizando e caraterizando um pouco esta turma, ela é constituída 

por 24 alunos e tida pelos professores como a turma mais problemática da 

escola. Possui alunos de etnias diferentes, alunos com apoio psicológico, alunos 

institucionalizados e outros abrangidas em projetos de apoio. É uma turma muito 

diversificada socialmente e culturalmente, e por isso, tornou-se difícil de gerir e 

trabalhar, existindo comportamentos inadequados à aula, alunos barulhentos, 

pouco concentrados e por vezes mal-educados.  

A nossa postura perante esta turma teve de ser completamente diferente 

do que aquela que tivemos com a nossa turma residente. Postura mais rígida, 

forte e sem dar espaço para demasiada descontração.  

No que concerne ao domínio motor, a turma caraterizava-se por ser 

bastante heterogénea pela existência de alunos com dificuldades ao nível da 

coordenação e por ter outros alunos com potencial. Relativamente ao domínio 

cognitivo, apesar da maioria dos alunos apresentarem alguns conhecimentos 

sobre as várias modalidades abordadas, também se notou por parte de outros 

um grande desconhecimento ao nível de conteúdos, habilidades, execução e 

regras.  Dentro do domínio sócio afetivo era percetível uma má relação dentro 

do grupo, os alunos estavam constantemente em atritos e zangas. 

Sistematicamente o professor tinha de intervir na aula para resolução de 

problemas o que fazia com que o tempo de empenhamento motor não fosse 

muito elevado. Porém, não era tempo perdido, porque aquela turma precisava 

que fosse trabalhado a parte socio afetiva. 

A experiência vivida nesta turma, mostrou-me que existem realidades 

muito diferentes e que nós enquanto agentes da educação temos de saber lidar 

seja com que situação for. Apesar de muitas dores de cabeça, foi um desafio 

gratificante. Sem dúvida que não trocava aquela turma por nenhuma. Apesar do 

mau comportamento, sentia-me como um ídolo para eles e que a disciplina de 

educação física era a preferida.  
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Acredito que as vivências deles, tivessem-nos formatado para o que eles 

são, mas acredito que no futuro serão bons rapazes e raparigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8- Turma Partilhada 
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4. Realização da Prática Profissional 
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4. Realização da prática profissional 

4.1 Área 1 – Organização, gestão do Ensino e da Aprendizagem  

4.1.1 Contextualização Concetual 

 

4.1.1.1 Necessidade educativa do ser humano- o papel da escola  

 

O ser humano, é intrinsecamente social pelo que as relações que cria ao 

longo da vida o transformam e modificam com o passar do tempo. Quando 

nascemos, criamos interação com pessoas próximas porque, como é natural, 

estamos dependentes e necessitamos de apoio para que seja possível 

sobrevivermos. Nascemos e somos criados em determinado local, com uma 

cultura enraizada, crenças e ideologias que, normalmente, são passadas de 

geração em geração. A criança quando está numa fase em que não conhece e 

não tem consciência, limita-se a repetir, começando assim a sua educação. 

Normalmente o modelo de repetição, são os pais/familiares e, portanto, estes 

são os primeiros grandes educadores ao qual promovem à criança aquilo que 

eles acreditam e defendem. 

Após a experiência familiar, a escola constitui-se como o primeiro espaço 

social exposto à criança, onde se carateriza como sendo um espaço de 

diversidade e um espaço de transmissão de valores. Por sua vez, carateriza-se 

também como sendo um espaço que pretende desenvolver os jovens na sua 

plenitude e abrangência. É na escola, na fase da infância e adolescência, que 

começa a interação sujeito-sociedade, algo importante, pois ao promover no 

cotidiano o diálogo e participação, as relações sociais tornam-se importantes do 

desenvolvimento psicossocial e humano das crianças (Virães, 2013). 

Como nos diz Savater (1997), a educação não pode ser simplesmente 

transmissão de informação, temos que raciocinar permanentemente para poder 

sobreviver. Raciocinar está em todos os nossos comportamentos e ações 

fazendo parte das nossas mais elementares funções. A escola deve assim 

desafiar e estimular o aluno de modo a permitir que ele pense, reflita, argumente 

e critique construindo assim o seu próprio carater. É neste espaço que ele 
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adquire saber científico, mas também pessoal e cultural, algo que levará para a 

vida toda. 

Em particular a educação física, devido à sua especificidade, proporciona aos 

alunos coisas únicas que apenas o currículo da EF pode proporcionar tais como: 

entreajuda, capacidade de trabalho em equipa, superação, resiliência entre 

outras. O ganho destas caraterísticas formata a personalidade de forma positiva 

valorizando assim as questões humanas.  

 

4.1.1.2 Sou professora: Conceção, o norteador da ação pedagógica do EE 

 

Segundo Graça (2001), as conceções refletem-se no modo como os 

professores pensam e realizam a sua prática. 

Neste sentido, a conceção sustenta todo o processo de ensino orientando 

a prática pedagógica do professor.  

No primeiro ano de mestrado, tive a oportunidade de estudar variadas 

temáticas do que é ser professora. Foi nesse ano, que comecei a perspetivar 

que tipo de professora queria tornar-me. De tudo aquilo que aprendi, o que tenho 

sempre presente, é que o aluno é o centro de todo o processo. Tudo tem de ser 

organizado e planeado tendo em conta a sua evolução pessoal, social e 

cognitiva. Para além disso, é importante a criação de seres ativos na construção 

do seu próprio conhecimento, sendo o professor um auxiliar nessa construção. 

As teorias construtivistas afirmam que os alunos não absorvem somente as 

informações, mas sim, processam e constroem ativamente o seu conhecimento 

(Chen et al., 2000). 

Enquanto aluna na escola básica e secundária, todo o processo ensino-

aprendizagem era centrado no professor através de instrução direta. Na minha 

ótica, esse tipo de aulas caía na monotonia e não trazia experiências 

significativas.  

Ao contrário daquilo que recebi, enquanto professora tentei fornecer 

experiências ricas, através de diferentes estratégias. O meu objetivo foi fornecer 

aos meus alunos um conjunto de responsabilidades de forma a sentirem-se úteis 
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e valorizados nas diversas situações que foram ocorrendo, independentemente 

da sua condição. Ao longo do ano letivo, foram responsabilizados em várias 

funções tais como arbitragem, treinador, avaliadores do desempenho dos 

colegas, montagem e desmontagem do material entre outras coisas. Mesmo 

aqueles alunos que não realizavam aula por vários motivos, não ficavam de fora. 

Desta forma, os alunos sentiram-se parte do processo de ensino aprendizagem. 

A minha ideia como professora, é quebrar o ensino tradicional que as aulas de 

EF muitas das vezes apresentam.  

Infelizmente, como pude verificar no EP, existem professores que adotam 

o ensino tradicional como forma de lecionar. Isso também se deve ao facto, do 

corpo docente não ser jovem e não estarem predispostos a novas formas de 

ensino. Mas o que mais me incomodava era ver alunos sentados na bancada 

inclusive com telemóvel e o professor aceitar essa condição. Doía-me o coração 

a ver tal situação uma vez que isso vai contra os meus ideias.  

A influência da PC 

Não poderia deixar de falar da influência da PC na criação do meu “eu” 

enquanto professora. Com vários anos de atividade, encontrei na PC uma mestre 

de saberes que me mostrou outras valências da EF. Vi nela um exemplo do que 

é ser professora de EF e uma forma de estar que me identifiquei desde o início. 

Encontrei uma professora de proximidade com os seus alunos, algo que 

considero muito positivo. Toda a sua atuação, foi um exemplo para mim. Apesar 

da sua idade e anos de atividade, não era uma professora conformada com o 

seu ensino, aliás, perguntava ao NE coisas que aprendemos na faculdade de 

modo a melhorar também ela a sua prática. Para mim essa foi uma lição. Um 

professor nunca deve estar conformado com o seu ensino, passe os anos que 

passar, devemos ir sempre em busca de inovar e dinamizar. Outra das coisas 

que me transmitiu sempre, é que devemos estudar bem aquilo que vamos 

ensinar, porque ninguém ensina aquilo que não sabe. E de facto, foram muitas 

as vezes que estávamos reunidos em NE de estágio e a estudar a matéria de 

ensino. Não foi somente connosco que aconteceu a partilha de conhecimento. 

Também se dirigiu várias vezes a outros professores quando tinha dúvidas em 

algo. Fez-me ver que é importante a partilha de saberes para sermos cada vez 

melhores e mais completos.  
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Posso concluir que a PC me passou caraterísticas de ensino e que eu me 

apoderei delas através da visualização da sua prática. Para mim foi um exemplo 

forte ao longo do EP e que certamente vai ficar marcado para sempre.  

 

4.1.2 Operacionalização do processo de ensino e aprendizagem 

 

4.1.2.1. Conhecer - Fundamental 

 

Ao longo da minha vida, felizmente tive a oportunidade de integrar vários 

grupos e instituições nos quais, muitas das vezes não conhecia. Felizmente, 

sempre tive uma boa adaptação ao desconhecido muito provavelmente devido 

à minha forma de ser, extrovertida e comunicativa. 

 Quando cheguei à escola não conhecia o seu ambiente, os docentes, os 

auxiliares e tudo o que nela estava envolvido. Tornava-se assim importante o 

conhecimento do contexto no sentido de “projetar a atividade de ensino no 

quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais 

da educação, às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da 

Educação Física no currículo do aluno e às características dos alunos.” 1 

Portanto, conhecer tornou-se fundamental a partir do momento em que 

pisei pela primeira vez a escola. Nesta fase que considero muito importante, a 

PC tornou-se a principal figura no processo uma vez que me deu a conhecer 

todos os “cantos à casa” facilitando assim a minha integração. Desde o porteiro, 

até aos materiais disponíveis para as aulas, tudo foi importante para me sentir 

integrada, apoiada e membro da comunidade escolar. 

Se o conhecimento da realidade da escola tornou-se importante, também 

a leitura de alguns documentos foi uma prioridade nomeadamente o Programa 

Nacional de EF, as Aprendizagens Essenciais, o Projeto de Escola, o 

Regulamento Interno e a Planificação Anual, critérios de avaliação da disciplina 

e Plano Anual de Atividades (PAA) da EC. 

                                                           
1 In Normas Orientadoras do EP do MEEFEBS da FADEUP, aprovadas no ano letivo 2019/2020. 
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O Programa Nacional de EF é um documento estruturado que tem como 

finalidade orientar o trabalho dos professores. Ele permite que haja uma 

continuidade nos conteúdos desde o 1ºCiclo do Ensino Básico até ao Ensino 

Secundário.  

Segundo Jacinto et al. (2001), os programas devem ser encarados como 

documentos normativos estruturantes para a ação do professor. O professor 

deve ter a capacidade de decidir pedagogicamente o mais adequado, quer a 

nível de seleção, organização e conteúdos programáticos. 

O autor refere ainda que fica à responsabilidade do professor “escolher 

os objetivos específicos e as soluções pedagógicas e metodologicamente mais 

adequadas, investindo as competências profissionais da especialidade de EF 

Escolar, para que os benefícios reais da atividade do aluno correspondam aos 

objetivos do programa”. Neste sentido, cabe ao professor olhar para o seu 

contexto de atuação e desenvolver as suas práticas em função deles.  

Relativamente ao Programa de EF do Ensino Secundário, este descrimina 

as finalidades, objetivos, conteúdos e indicações metodológicas. Estas 

orientações permitem guiar o professor no processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma importa debruçar-me um pouco mais sobre o 11º ano pois foi o ano 

de escolaridade da minha turma residente. Relativamente ao programa, ele diz-

nos que devem ser abordados os jogos desportivos coletivos, a ginástica ou 

atletismo, dança e matérias alternativas. No que concerne aos níveis, está 

definido que as matérias nucleares tratadas até ao 10º ano são abordadas no 

nível avançado enquanto que as matérias alternativas se abordam em todos os 

níveis (introdutório, elementar e avançado). Está definido também “…um regime 

de opções no seio da escola, entre as turmas do mesmo horário, de modo que 

cada aluno possa aperfeiçoar-se nas seguintes matérias (conforme os objetivos 

gerais): duas de Jogos Desportivos Coletivos, uma de Ginástica ou uma do 

Atletismo, Dança e duas das restantes” (Jacinto et al., 2001). Desta forma, os 

alunos tiveram a possibilidade de escolher as modalidades coletivas. Entre as 

possibilidades apresentadas, andebol foi excluída. Juntamente com a PC 

decidimos que não tínhamos condições para a lecionar devido ao espaço. 
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Ao longo do ano fui me apercebendo que existe realmente uma 

necessidade de cada docente, interpretar e adaptar a forma de desenvolver e 

agir no seu contexto específico. Na minha prática pedagógica, tive em atenção 

os recursos escolares assim como o tipo de alunos. As turmas são heterógenas, 

por isso, temos de adaptar o ensino à sua realidade, porque afinal de contas 

quem importa é o aluno. Só com soluções, metodologias adequadas e uma 

capacidade de reflexão, é que o professor consegue promover junto dos seus 

alunos, uma aprendizagem significativa. Portanto, o programa serve como um 

orientador do processo a nível nacional, no entanto, o ensino deve ir ao encontro 

às necessidades dos alunos e deve ser realizado de acordo com o contexto em 

que estamos inseridos.  

Relativamente às Aprendizagens Essenciais, estas são “documentos de 

orientação curricular com base na planificação, realização e avaliação do ensino 

e da aprendizagem, e visam promover o desenvolvimento das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” 

2. As aprendizagens estão divididas em três áreas: atividades físicas, aptidão 

física e conhecimentos de modo a clarificar quais as competências que os alunos 

deverão ser capazes de saber e fazer 3. A consulta deste documento, foi 

importante na medida em que me informou aquilo que os alunos deveriam 

adquirir. Essa informação, orientou-me na planificação. 

O PE é um planeamento de ação educativa que serve de ponto de 

orientação de atuação para todos os elementos da comunidade educativa. É tido 

como uma referência para a definição das prioridades educativas, para a 

elaboração do plano anual de atividades, do regulamento interno e de outros 

documentos estruturantes da organização e funcionamento do agrupamento de 

escolas.  O projeto educativo da ESFH define-se em torno de dois eixos: educar 

para o conhecimento; educar em cidadania. O propósito é “fornecer aos alunos 

uma formação académica de rigor, atualizada e diversificada, orientada para o 

prosseguimento de estudos, para a inserção na vida ativa e para a realização 

pessoal” [assume-se também] “como um espaço de permanente construção da 

                                                           
2 n Portal da Direção-Geral da Educação, consultado a 8 de julho de 2020. 
3 In Aprendizagens Essenciais, homologadas pelo Despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de Agosto. 
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cidadania democrática, fundado na solidariedade, autonomia, liberdade e 

tolerância, promovendo hábitos de vida saudáveis e responsáveis, orientados 

pelos princípios do desenvolvimento sustentável e de respeito pelo ambiente.”4  

O RI é um documento que define o funcionamento da escola. Trata-se, 

portanto, de um documento especifico que tem como objetivo definir as regras 

que devem ser seguidas pela comunidade educativa. Por este motivo, de forma 

a estar dentro de toda a regulamentação, consultei-o no inicio do ano letivo. 

No inicio do ano letivo, foi também igualmente importante consultar o 

plano anual de atividade, de forma a percecionar as atividades que iriam ser 

desenvolvidas ao longo do ano. Desta forma, foi importante ter o conhecimento 

no que concerne ao planeamento que os professores fazem das atividades extra-

aula. Para o NE essa foi uma informação importante uma vez que também 

teríamos de organizar atividades que estarão descritas na área 2- participação 

na escola e as relações com a comunidade, do meu EP. 

Conhecer os alunos para poder atuar 

Tornou-se importante conhecer os vários documentos orientadores da 

atividade docente para desenvolver um trabalho sustentado e planeado. Mas 

sem conhecer os alunos e as suas caraterísticas nada fazia sentido. Afinal de 

contas, eles são o centro de toda a atuação docente. Desta forma, o primeiro 

passo para os conhecer, foi a aplicação de um questionário biográfico e 

socioeconómico na aula de apresentação. Esta recolha de dados permitiu-me 

perceber algumas coisas, nomeadamente o seu gosto pela disciplina. Essa 

informação para mim era relevante no sentido de perceber a motivação deles 

para a realização das aulas. Outra coisa que me apercebi, foi que alguns alunos 

apresentavam problemas de saúde que impediam de realizar certas 

modalidades como foi o caso da ginástica. Através do conhecimento destes 

impedimentos, consegui planear atempadamente estratégias para envolver 

todos os alunos na aula. 

Outra forma de conhecer os alunos, mas mais na vertente física, foi a 

aplicação dos testes FIT ESCOLA. Estes testes consistem na avaliação de três 

                                                           
4 In Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, aprovado em Conselho Geral a 
11 de dezembro de 2018. 
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componentes da aptidão física sendo elas: aptidão aeróbia, composição 

corporal, e aptidão neuromuscular (força muscular, resistência, velocidade, 

agilidade e flexibilidade). 

Através da aplicação do questionário biográfico e socioeconómico e da 

aplicação dos testes FIT ESCOLA, consegui conhecer algumas valências da 

turma e retirar informações essenciais para uma melhor abordagem do processo 

ensino-aprendizagem. Todo o planeamento posterior, teve em conta as 

caraterísticas globais da turma e claro sem esquecer, as caraterísticas 

individuais. 

 

4.1.2.1.1 Planeamento antes da prática  

 

“Os professores devem projetar, planear e proporcionar aos alunos 

experiências (…) significativas (…) e que facilitem e promovam a 

aprendizagem.” (Rolim & Mesquita, 2012, p. 216) 

O planeamento consiste num conjunto de passos que devemos seguir até 

chegar ao objetivo principal. Assim sendo, é fundamental planear para promover 

o desenvolvimento do aluno e o seu crescimento. 

Antes da lecionação, é necessário perceber o que vou ensinar e como vou 

proceder para chegar ao objetivo, que é o processo ensino aprendizagem. O 

planeamento permite conseguir dar respostas às dificuldades que nos vão 

surgindo durante o ano letivo. Assim sendo, quando soube qual era a turma e o 

ano que iria lecionar, procurei saber quais as modalidades que estavam no 

programa e os conteúdos que iriam ser abordados em cada período. Foi 

igualmente importante consultar o roulement dos espaços. 

O planeamento, passou três etapas sendo elas preparação do 

planeamento anual, realização das unidades didáticas e elaboração dos planos 

de aula. 
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4.1.2.1.1.1 Planeamento Anual 

 

Segundo Bento (2003), a elaboração do plano anual constitui o primeiro 

passo do planeamento do ensino. 

Efetivamente, o planemanto anual foi um dos primeiros documentos que 

tive de realizar no EP uma vez que, segundo Bento (2003) a elaboração do PA 

estabelece o primeiro passo do planeamento uma vez que é nesta fase que se 

compreende os objetivos para a concretização do ano letivo. 

Deste modo, a concretização do plano anual dependia de uma série de 

informações, sendo preciso conhecer os espaços específicos para a realização 

das aulas, o roulement, as unidades de ensino, os conteúdos que iriam ser 

abordados, o calendário escolar e os objetivos que se pretendiam para cada 

turma. 

Assim sendo, o primeiro passo teve como base a análise da planificação 

anual definida pelo grupo de EF na primeira reunião. Neste documento elaborado 

pelo grupo de EF, constam as matérias e o número de aulas estabelecidas para 

cada ano de escolaridade. Ainda nesta reunião, ficou decidido que a modalidade 

Andebol, não seria opção devido aos recursos espaciais e temporais da escola, 

sendo, portanto, a única modalidade que não iria ser abordada por nenhum 

professor. 

  Após a análise do documento, as modalidades abordadas no primeiro 

período foram voleibol, atletismo (resistência) e dança (cha-cha-cha e 

merengue). No segundo período foram futsal, ginástica acrobática/artística e 

badminton e para finalizar, no terceiro período estava previsto abordar as 

modalidades coletivas, corfebol, judo e atletismo (estafetas).  

Relativamente aos desportos coletivos, os alunos da minha turma tiveram 

a possibilidade de selecionar a modalidade que mais se identificavam. Após 

todos terem dado o seu feedback, as modalidades mais votadas foram voleibol 

e futsal.  

Em seguida apresento uma tabela que sintetiza o mapeamento do ano 

letivo. Nesta tabela encontra-se já inserido o ensino à distância. 
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Tabela 1- Mapeamento instrucional do ano letivo 

 Modalidades Conteúdos Objetivos de aprendizagem 
1

º 
P

e
rí

o
d

o
 

Voleibol 

(nível 

avançado) 

Posição base 

Serviço por baixo, 

Serviço por cima, 

Manchete 

Passe de frente, 

Passe de costas, 

Passe em 

suspensão 

Remate, 

Bloco, 

Deslocamentos, 

Orientação 

espacial, 

Comunicação, 

Diferenciação de 

papéis, 

Em situação de jogo formal 6 x 6. Serve por 

baixo ou por cima (tipo ténis). posiciona-se para 

receber o serviço em manchete ou por cima. 

Como passador, posiciona-se correta e 

oportunamente para passar a bola ou finalizar 

em remate, passe colocado ou amorti. remata, 

faz amorti ou passe colocado, de acordo com o 

posicionamento da outra equipa e a trajetória da 

bola, colocando a bola num espaço vazio. 

participa na execução do bloco (a dois), 

coordenando o tempo de salto com o 

companheiro e com o tempo de remate do 

adversário, procurando impedir que a bola 

transponha a rede. Ao bloco da sua equipa, 

desloca-se em atitude defensiva. 

  

Dança 

(nível 

avançado) 

Merengue 

Passo base 

estacionário 

Progressivo para a 

frente 

Progressivo para 

trás 

Passo laterias 

Passos “cima 

baixo” 

Rotativo 

Voltas Criativas 

Coreografia 

Em situação de dança a pares seleciona com 

antecipação, do repertório desenvolvido, os 

passos/figuras com possível ligação (de acordo 

com as posições iniciais e finais de cada uma). 

identifica as posições relativas e pegas. Utiliza 

princípios básicos de condução tanto no papel de 

condutor (atempadamente e de forma precisa e 

decidida), como de seguidor (sem se antecipar e 

ajustando as suas ações às do outro). 

Chá-Chá-Chá 

Time Step 

Passo básico 

Volta da mulher 

New York 

Sholder to Sholder 

Promenad 

Kick twist 

Coreografia 
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Atletismo 

Técnica de corrida, 

Noção de tempo, 

Noção de ritmo, 

Corrida contínua 10 

minutos, 

Corrida de 

precisão, 

Frequência 

Cardíaca. 

Coopera com os companheiros, aceitando e 

dando sugestões, de acordo com as exigências 

técnicas e regulamentares. Adquire a noção de 

ritmo de tempo e de espaço. Realiza eficazmente 

corrida de precisão. Sabe aferir a frequência 

cardíaca. 

 

2
º 

P
e

rí
o

d
o

 

Futsal 

passe/receção 

condução de bola, 

remate 

finta 

posição base 

interseção 

desarme 

penetração 

contenção 

cobertura ofensiva, 

cobertura 

defensiva, 

mobilidade 

equilíbrio 

espaço 

concentração. 

Coopera com os companheiros, quer nos 

exercícios quer no jogo, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito pessoal e do grupo. Coopera 

com os companheiros, cumprindo os princípios 

do jogo, de modo a permitir a manutenção da 

posse de bola, a progressão para a baliza e a 

finalização, penetra na direção da baliza, 

atacando o seu adversário direto, quando 

portador da bola, procura criar situações de 

vantagem numérica ou posicional, apoia o 

companheiro com a bola, quando é o jogador 

mais próximo, desmarca-se ocupando os 

espaços livres. 

Ginástica 

Figuras: 

contrapeso, pares, 

trios, quadras, 5 

elementos; 

Pegas 

Elementos de 

ligação,  

Elementos 

gímnicos,  

Montes 

Desmontes 

Elabora, realiza e aprecia uma coreografia a par 

(com música e sem exceder dois minutos e trinta 

segundos), utilizando diversas direções e 

sentidos, ocupando todo o praticável, 

combinando afundo, piruetas, rolamentos, passo 

troca-passo, tesouras (saltos), posições de 

equilíbrio e outras destrezas gímnicas à sua 

escolha, com elementos técnicos 
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Badminton 

Clear 

Lob 

Drive, 

Remate, 

Amorti 

Serviço curto e 

comprido. 

Em situação de jogo de singulares e a pares age 

com intencionalidade, no sentido de alcançar 

ponto imediato ou alcançar (acumular) 

vantagem. Desloca-se com rapidez e 

oportunidade (de acordo com a trajetória do 

volante), recuperando rapidamente a posição-

base após o batimento e em condições de 

prosseguir o jogo com êxito. Realiza com 

intencionalidade os batimentos - clear, drive, lob, 

remate e amorti - conforme a trajetória do volante 

e a posição do adversário, tentando colocar o 

volante num local de difícil devolução. 

3
º 

P
e

rí
o

d
o

 

 (
e

n
s
in

o
 à

 d
is

ta
n
c
ia

) Orientação 

Coopera com o parceiro, de forma a contribuir para o êxito na 

realização de um percurso de orientação. O aluno é capaz de se 

autoavaliar e avaliar o trabalho dos colegas. 

Aptidão 

Física 

(Planos de 

treino 

semanais) 

Executa os planos de treino com rigor e técnica. 

A
n

o
 

L
e
ti

v
o

 

Aptidão 

Física 

O aluno deve ser capaz de desenvolver as suas capacidades físicas ao 

longo do ano letivo. 

 

Após o conhecimento e definição das matérias a ser lecionadas, o 

seguinte passo era planear a longo prazo, algo que me assustava porque era 

uma coisa que me obrigava a pensar e a projetar o ano letivo. A distribuição, teve 

em conta alguns fatores, como por exemplo o roulement das instalações, visitas 

de estudo, número de aulas da UD, conteúdos a serem abordados entre outros. 

É de referir, que a elaboração do planemanto anual teve de ser construído 

faseadamente porque, o roulement das instalações mudava a cada período 

tornando-se assim a distribuição da carga horária pelas modalidades a lecionar 

incerta. 

O roulement das instalações era rotativo, por três espaços no pavilhão, 

um no auditório e um espaço exterior o que acabava por concionar qual a 

modalidade que iria lecionar. Por exemplo, no auditório não podem ser 

lecionadas modalidades coletivas como por exemplo, voleibol e futsal. Assim, o 
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número de aulas era condicionado e incerto, motivo pelo qual, foi necessário 

elaborar três vezes ao longo do ano. O planeamento, foi sofrendo algumas 

alterações ao longo do ano devido a imprevistos que ocorreram nomeadamente 

questões climatéricas. Tal como refere Bento (2003), o planeamento pode sofrer 

inúmeras alterações, devendo ser, por isso, um documento aberto e nunca 

fechado. Neste sentido, considero que consegui, ainda que difícil, restruturar e 

perceber como fazer para melhorar o processo de ensino, algo fundamental que 

o professor deve ter sempre em conta. 

Na tabela seguinte, está descrito as principais dificuldades que senti na 

lecionação das modalidades em específico. Perante as dificuldades sentidas, a 

utilização de estratégias foi uma constante para melhorar o processo ensino-

aprendizagem.  

Tabela 2- Descrição de dificuldades, estratégias e conquistas pela EE 

1º Período 

Modalidade Dificuldades Estratégias Conquistas 

Voleibol 

15 aulas 

 

- Adequar as situações de 

aprendizagem aos diferentes 

níveis; 

- Indefinição na priorização dos 

conteúdos a abordar primeiro; 

- Conciliar a aptidão física; 

-Elevados níveis de competição 

conduzindo a problemas de fair-

play; 

- Aumento de 

progressões nas 

situações de 

aprendizagem; 

- Utilização de 

abordagem progressiva 

ao jogo; 

- Aulas em circuito; 

- Aplicação de algumas 

caraterísticas do MED. 

- Situações de 

aprendizagem adequado 

ao nível dos alunos; 

- Sequência lógica do 

processo ensino- 

aprendizagem; 

-Dinâmica na aula; 

- Envolvimento dos 

alunos nas situações de 

aprendizagem 

Dança 

5 aulas 

 

- Unidade Reduzida; 

- Conhecimento especifico da 

modalidade 

- Muitos passos diferentes para 

assimilar; 

- Estilo de ensino por 

comando/ instrução 

direta; 

- Indicação de critérios de 

êxito; 

- Revisão da matéria; 

- Questionamento. 

- Elevado tempo de 

exercitação; 

- Controlo administrativo 

total; 

- Os alunos relacionam o 

que já aprenderam 

anteriormente; 

Atletismo 

5 aulas 

 

- Unidade Reduzida 

 

- Estilo de ensino por 

comando/ instrução direta 

- Elevado tempo de 

exercitação 

- Controlo administrativo 

total 

2º Período 
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Futsal 

11 aulas 

 

- Adequar as situações de 

aprendizagem aos níveis de 

aprendizagem; 

- Colocar o aluno no centro do 

processo. 

- Aplicação de algumas 

caraterísticas do (MED); 

- Responsabilizar os 

alunos através da 

atribuição de papeis. 

- Elevado dinamismo; 

-Alunos motivados e 

envolvidos nas tarefas; 

- Alunos envolvidos na 

sua própria 

aprendizagem. 

Ginástica: 

6 aulas 

 

- Modalidade pouco apreciada por 

alguns alunos; 

- Organizar a turma no espaço da 

aula; 

- Utilização AC; 

- Agrupar a turma em 

grupos de trabalho; 

- Colocar o aluno na 

tomada de decisão. 

- Elaboração de um 

caderno como auxílio 

para a aula. 

- Alunos motivados para 

a prática; 

- Aulas trabalharam e 

ajudaram-se 

mutuamente; 

- Alunos ativos na 

aprendizagem. 

Badminton 

3 aulas 

 

- Unidade reduzida 

- Espaço reduzido 

- Estilo de ensino por 

comando/ instrução direta 

- Trabalho por circuito; 

- Elevado tempo de 

exercitação; 

- Controlo administrativo 

total. 

3º Período 

Ensino à 

distância 

- Adaptação ao ensino à distância; 

- Comunicação com os alunos; 

- Controlar o processo. 

- Utilização de diversas 

plataformas; 

- Maior capacidade de 

adaptação; 

- Valorização da EF 

 

 

4.1.2.1.2.2 Unidade Didática 

 

A unidade didática, “procura garantir, sobretudo, a sequência lógico-

específica e metodológica da matéria, e organizar as atividades do professor e 

dos alunos por meios de regulação e orientação da ação pedagógica, 

endereçando às diferentes aulas um contributo visível e sensível para o 

desenvolvimento dos alunos.” (Bento, 2003, p.60) 

Este é um tipo de planeamento mais específico que conduz e diz respeito 

a uma modalidade. É um documento que integra o modelo de estrutura de 

conhecimento (MEC) de Vickers (1990) e que identifica os conteúdos 

estruturando-os de uma forma hierárquica. 

Ao longo da elaboração das várias UD`s tive de ter em conta um conjunto 

de fatores, nomeadamente, o número de aulas previstas, sendo a primeira aula 

destinada à avaliação diagnóstica, e a última à avaliação sumativa, bem como 
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os conteúdos a lecionar, a sua organização e o tempo essencial para a sua 

consolidação. A UD era elaborada no início de cada matéria de ensino, ou seja, 

na fase da avaliação diagnóstica, após ser estabelecido o nível inicial dos alunos, 

com o propósito do planeamento corresponder às características dos alunos de 

forma a que eles absorvessem o máximo possível. 

Para as UD´s o NE elaborou um documento base (ver anexo), que serviu 

para todas as modalidades. Neste documento encontram-se vários parâmetros 

entre eles, número de aulas previstas, dia da aula, habilidades motoras 

(conteúdos), cultura desportiva, fisiologia do treino/condição física, conceitos 

psicossociais. 

Torna-se importante, na ação de ensino-aprendizagem elaborar uma 

programação da mesma para garantir a qualidade das ações. Sem dúvida, que 

a UD foi uma mais valia para a regulação e orientação do processo. 

 

4.1.2.1.2.3 Plano de Aula 

 

O plano de aula é um documento caraterizado pela descrição específica 

de tudo o que o professor realizará numa aula dizendo respeito à preparação de 

cada uma das aulas de forma individual. Este documento deve ser realizado 

após o planeamento anual e planeamento da UD, uma vez que o PA é um 

planeamento mais específico. Deve ter “(…) em atenção a matéria, os 

pressupostos dos alunos e as condições de ensino, bem como os dados 

fornecidos pela análise das etapas anteriores, (…) (Bento, 2003, p.63). 

É através dos planeamentos a longo prazo que o professor projeta a 

realização da aula, tendo em conta as decisões tomadas (Bento, 2003). O PA 

trata-se de um documento mais detalhado que serve de ponte entre a 

planificação e a realização, tornando-se assim um guia para as aulas.  

Durante a elaboração dos PA, é importante a tomada de decisão, uma vez 

que é definido o objetivo geral, objetivo parcial e outras decisões como a 

organização da aula, as tarefas didáticas, processos metodológicos, entre outros 

(Bento, 1998). 
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A realização dos planos de aula não foi tarefa fácil, principalmente devido 

à escolha das situações de aprendizagem tendo por vezes dúvidas se eram as 

mais indicadas. A par disso a organização era pensada ao pormenor tendo em 

conta o espaço de aula e o número de alunos, que no caso da minha turma eram 

25. Tive sempre preocupação em pensar se todo o planeamento da aula em si, 

promovia uma evolução dos alunos, mas mais importante que isso, se eles 

gostavam das aulas porque na minha opinião, os alunos têm que gostar das 

aulas para se sentirem motivados para estas. Dia após dia, tentei encontrar 

exercícios que os motivasse e desafiasse. Felizmente, os meus alunos na 

generalidade, gostavam da disciplina de EF o que facilitou alguns aspetos. Mas 

gostar não significa que os alunos são excelentes executantes, então fui ao 

encontro das dificuldades destes de forma a ultrapassar melhorando sempre as 

suas lacunas. Essa foi sempre a minha preocupação, exercitá-los ao máximo de 

forma a que eles evoluíssem. 

Para a realização dos planos de aula, elaborei um PA base que serviu 

para todos os planos ao longo do ano (ver anexo). O PA estava dividido 

essencialmente em três partes com objetivos diferentes. A parte inicial, estava 

destinada à ativação geral denominada geralmente de aquecimento, a parte 

fundamental consistia num conjunto de exercícios dos conteúdos programados 

para a aula e a parte final, estava destinada para o retorno à calma, 

questionamento, reflexão da aula e projeção da aula seguinte. 

Na elaboração dos PA ao longo do ano letivo, tive sempre o cuidado de 

colocar os objetivos e os processos discriminados concordantes com os que 

estão definidos nas UD`s de forma a garantir que o processo estava a seguir 

uma lógica metodológica. Também percebi que é importante o PA estar explícito, 

claro, objetivo e coerente de forma a que a sua leitura seja fácil. 

O PA foi um bom aliado para o sucesso das minhas aulas uma vez tratar-

se de um planeamento antecipado onde se pretende posteriormente colocar em 

prática. No entanto, o PA é um documento guia, que nem sempre é possível 

seguir com todo o rigor. Lembro-me de uma aula de futebol, num exercício da 

parte fundamental onde os alunos estavam a ter dificuldades e quando me 

apercebi, alterei de imediato o exercício. Tenho noção que isso só foi possível 
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acontecer porque eu levava estratégias pensadas caso este tipo de situações 

acontecesse. 

Tendo em consideração as observações feitas à minha aula, os meus 

colegas e professora cooperante deram-me os parabéns por no momento 

da aula perceber que as coisas não estavam a funcionar e tive a 

capacidade de alterar. Isso demonstrou que efetivamente não estou na 

aula para apenas cumprir o plano, mas sim para intervir e se for preciso 

modificar tudo em prol de uma boa aprendizagem dos meus alunos.  

(Reflexão aula 5 e 6 futsal) 

 

4.1.2.2 Realização - Do planeamento à prática  
 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na realidade.” 

(Bento, 1987, p. 15) 

Após todo o processo de planeamento, o professor tem a tarefa de colocar 

toda a teoria que projetou em prática. Assim foi comigo, após horas a planear, 

preocupada em apresentar o melhor trabalho possível, finalmente apliquei na 

prática.  

A “prática” foi um momento marcante do EP, uma vez que foi o culminar 

de todo um processo de planificação complexo onde o foco era passar do papel 

para a prática pedagógica. 

 

4.1.2.2.1 Aula de Apresentação: o Primeiro Impacto 

 

Nos primeiros dias em que fui conhecer a escola, a PC disse a mim e aos 

meus colegas de NE que tínhamos de começar a preparar a nossa aula de 

apresentação. Foi um momento em que realmente senti aquele nervoso na 

barriga. Tínhamos que falar durante 90 minutos, para alunos que não 

conhecíamos, alunos que iriam ser nossos, onde o primeiro impacto é 

importante. Fiquei um pouco à deriva porque afinal de contas não tinha assim 

tanto para falar com eles. No entanto, a apresentação não se resumia apenas à 
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apresentação do professor, mas também informar os alunos sobre os objetivos 

gerais de EF, o regulamento da escola, a planificação anual, os critérios de 

avaliação e as atividades extracurriculares (desporto escolar). De forma a 

conhecer melhor os alunos, decidimos aplicar um questionário biográfico e 

socioeconómico elaborado pelo NE e no fim da aula realizar uma dinâmica de 

grupo que consistia em que os alunos se dessem a conhecer. 

Tudo aconteceu no dia 17 de setembro de 2019 e ficará para sempre 

marcado na minha memória. Foi neste dia que iniciava a viagem com os “meus 

meninos”. Uma viagem que começou turbulenta uma vez que eles vinham 

agitados. Já não bastava eu estar bastante nervosa e ansiosa, como ter ainda 

que me impor, algo que eu não estava preparada. Ainda por cima, estava fora 

da minha zona de conforto, estar fechada numa sala com 25 alunos não era fácil 

para mim. Não queria causar uma impressão de “professora má” e nesse aspeto 

acho que não o fiz. A PC fez o discurso inicial que correu muito bem e os alunos 

foram-se acalmando aos poucos. Tinha receio de causar má impressão e criar 

algo negativo neles. Para mim, o primeiro momento de interação tinha de ser 

pacífico de forma a criar uma boa relação com os alunos. 

Os nervos e a ansiedade tomaram conta de mim. Os alunos começaram 

a chegar e as pernas começaram a tremer. O 1º impacto foi um pouco 

assustador, pois os alunos vinham agitados e eu perguntava para mim 

mesma “o que é isto?”  

(Reflexão da aula 1 e 2) 

Quando me apresentei, senti que as pernas estavam a tremer e ter 50 

olhos a olhar para mim foi uma sensação que inexplicável. A apresentação em 

si correu bastante bem, no entanto, como sou de Fafe o meu sotaque é bastante 

acentuado e então senti alguns risinhos por parte dos alunos, algo que não 

estava a gostar. Tentei fazer um esforço para combater isso, mas não foi 

possível. Quando me apresentei, referi que era jogadora de futsal e jogava no 

Grupo Desportivo de Chaves, julgo que nesse momento consegui captar melhor 

a atenção dos alunos e aproveitei para enaltecer a importância que a EF e o 

desporto tiveram na minha vida. De forma a tornar a aula mais interativa, no final, 
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realizei uma dinâmica de grupo que teve como propósito conhecer um pouco os 

alunos. 

Para a aula pensei numa dinâmica de grupo que consistia em apresentar 

um colega, e penso que correu muito bem, criando-se assim um momento 

de descontração e dinâmico. Uma vez que alguns alunos no ano anterior 

eram de outra turma, foi uma boa forma de interagirem uns com os outros 

e se conhecerem. Os alunos levaram o exercício a sério o que permitiu 

criar um bom clima entre todos.  

(Reflexão da aula 1 e 2) 

Esta primeira aula foi um momento muito importante e único para mim. 

Tive a oportunidade de conhecer os meus alunos e tirar ilações sobre os 

mesmos. 

 

4.1.2.2.2 Turma grande - Como gerir 

 

Uma das questões que mais me preocupava era o facto de a turma ser 

constituída por 25 alunos. Esta é realmente uma questão que se coloca 

frequentemente, quantos alunos deve ter uma turma? Turma com muitos alunos 

ou poucos? Esta temática gera controvérsia nos pesquisadores educacionais e 

tendo em conta as evidências empíricas, não é possível afirmar que turmas 

reduzidas possibilitem melhor aproveitamento (Waiselfisz, 2000). 

Existe quem defenda que turmas mais pequenas são mais eficientes 

porque possibilita uma maior participação e maior interação com os colegas. 

Duso (2009), afirma que uma turma em que exista bastantes alunos, estes ficam 

prejudicados no que diz respeito à aprendizagem, ao atendimento 

individualizado, à avaliação e às várias interações. 

Em parte, concordo porque realmente uma turma com poucos alunos 

possibilita uma maior proximidade e uma maior união de grupo, no entanto, 

também condiciona o planeamento, no sentido de que se faltar um aluno, 

provavelmente é necessário um reajuste.  
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No meu caso em específico, o facto da turma ser constituída por 25 

alunos, condicionou e dificultou o meu trabalho, mas a meu ver, não foi um 

problema. Segundo Bourke (1986) o tamanho da turma tem pouca relação com 

as atividades desenvolvidas pelos professores sendo que as diferentes práticas 

adotadas para transmitir o conteúdo para os alunos e a qualidade do professor 

são mais importantes. 

Como professora tentei que todos tivessem o mesmo tipo de 

oportunidades. Por um lado, foi bom ter uma turma grande, uma vez que ao 

lecionar modalidades coletivas permitiu formar equipas e assim implementar o 

MED. Deste modo, o quadro competitivo tornou-se estimulante uma vez que 

havia jogos contra diferentes equipas. Por outro lado, se algum aluno faltasse, a 

equipa não ficava completamente desfalcada, o que a meu ver é uma mais valia. 

Claro que ter uma turma grande exige um grande planeamento e o professor não 

consegue atender a todas as individualidades numa só aula. Contudo, acho que 

existem benefícios em ter uma turma de 25 alunos. 

O número elevado de alunos levou-me a estruturar muito 

pormenorizadamente a aula devido, sobretudo, ao espaço destinado. Na minha 

escola, os espaços eram reduzidos o que para mim era um bicho de sete 

cabeças. Por vezes pensava em exercicios que achava que seriam 

interessantes, mas quando me lembrava do espaço que tinha disponível, tinha 

de adaptar. É neste sentido que considero que com turmas grandes é possível 

trabalhar e fazer um bom trabalho, cabendo ao professor pensar em estratégias 

que promovam uma boa aprendizagem. Foi neste sentido que pensei ao longo 

do ano letivo. Em vez de lamentar, tentei arranjar as melhores soluções.  

 

4.1.2.2.3 Alunos que não fazem aula - Como os envolver 

 

Ao logo do ano letivo, fui me deparando pontualmente com a existência 

de alunos que não realizavam aula. Confesso que no início do EP não estava 

preparada para lidar com esta situação. Enquanto professora, custava-me ver 

alunos a chegar à aula sem estar equipados e com uma desculpa para a não 

realização. Algumas desculpas eram aceitáveis como por exemplo estarem 
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doentes, no entanto, outras não.  Para mim não fazia sentido deixar os alunos à 

parte e não fazerem parte da aula. 

De forma a combater esse acontecimento, ao longo do ano desenvolvi 

diversas estratégias para a inclusão desses alunos. Nas modalidades coletivas 

(voleibol e futsal), atribuí papeis de árbitros, função de colocar no quadro as 

pontuações e ajudarem também na parte da aptidão física através da 

monitorização da mesma. Os alunos também ajudavam a montar e a desmontar 

o material. De forma a estimular, elaborei diversas fichas de observação com 

objetivos diferentes. Por exemplo, na modalidade voleibol uma das fichas de 

observação (ver anexo) consistiu na observação direta de jogadores. O objetivo 

era que os alunos observassem comportamentos tendo em atenção a técnica e 

a tática. Desta forma, os alunos estavam atentos aos pormenores e assim 

também aprendiam. Outra vantagem, foi colocar os alunos numa posição de 

avaliadores e fazê-los perceber que não é uma tarefa fácil. Outra ficha de 

observação desenvolvida de forma diferente foi para ginástica (ver anexo). Esta 

ficha estava elaborada tendo em conta as figuras planeadas para a aula. O 

objetivo era os alunos verificarem o procedimento de montagens e 

desmontagens. Desta forma, podiam também interagir com o seu grupo dando 

feedbacks sendo, portanto, elementos ativos no grupo de trabalho. 

Estas foram algumas das estratégias que encontrei para resolver a 

situação de alunos que não faziam aulas. Assim, consegui envolvê-los 

ativamente na aula e também os colocar noutras situações que provavelmente 

nunca tinham passado, como por exemplo observador.  

 

4.1.2.2.4 Relação Professor - Aluno no processo ensino aprendizagem 

 

“O ensino é visto como resultante de uma relação pessoal do professor com o 

aluno.” (Santos, 2010, p. 70) 

Frequentemente deparamo-nos com notícias que nos dão conta de casos 

de indisciplina nas escolas. Este foi um dos temas que me suscitou ansiedade 

no inicio do ano letivo devido à importância que ele tem na atuação do professor. 
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 O processo ensino aprendizagem ocorre da interação professor aluno e 

esta apresenta-se como importante para o crescimento do aluno assim como 

para o crescimento e desenvolvimento do professor (Almeida, et al., 2013). 

Consequentemente, esta interação vai orientar o processo educativo, dado que 

dependendo desta interação, o aluno pode ter uma aprendizagem mais ou 

menos facilitada (Santos, 2010). Deste modo, o professor deve estabelecer uma 

boa relação com os alunos. A boa relação cria nos alunos uma motivação extra, 

e um aluno motivado, certamente que estará mais envolvido no processo de 

ensino (Guimarães & Boruchovitch, 2004). 

Quando iniciou o ano letivo, tentei ser uma professora próxima dos alunos, 

mostrando uma faceta de professora acessível e simpática. Contudo, apercebi-

me na aula de apresentação que existia um grupo de alunos que apresentavam 

comportamentos inapropriados. Nessa mesma aula, tive de intervir e marcar uma 

posição mais rígida. De facto, não era um tipo de posição que queria adotar logo 

na primeira aula, mas os alunos acabaram por despertar em mim uma reação 

mais imperativa devido ao seu comportamento. 

O 1º impacto foi um pouco assustador, pois os alunos vinham agitados 

e eu perguntava para mim mesma “o que é isto?” [os alunos] foram-se 

calando e prestando atenção às informações. 

 (Reflexão aula de apresentação) 

A primeira aula tornou-se importante para retirar ilações assim como para 

definir o tipo de postura a adotar. Confesso que tive algum receio e dificuldade 

em adotar uma postura mais rígida sobretudo devido ao facto de ser uma 

professora com idade próxima à dos alunos. O meu medo era sobretudo que os 

alunos não me respeitassem e eu não tivesse a capacidade para resolver 

situações menos positivas. De facto, o mau comportamento por parte de alguns 

alunos foi visível em algumas aulas.  

No início da aula, senti que esta iria ser muito complicada 

devido ao comportamento dos alunos. Na instrução, senti os alunos 

pouco concentrados o que levou a eu ter que alterar o meu tom de 

voz e chamá-los à atenção. Quando iniciou a parte do circuito, 

verifiquei que a maioria dos alunos se empenharam na tarefa. No 
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entanto, houve 2 ou 3 alunos que faziam constantemente 

brincadeiras, o que me estava a deixar furiosa, pois estavam a 

perturbar o resto do grupo.  

(Reflexão aula de Voleibol 11 e 12) 

 

Polity (1988) considera ser importante que os professores coloquem 

algumas restrições aos alunos. Estas restrições fazem com que os alunos 

desenvolvam uma relação afetiva segura com o professor e passem a respeitá-

lo. De forma a ter um melhor controlo da turma, desenvolvi uma serie de regras. 

Uma dessas regras consistiu na realização de contagens decrescentes de forma 

a que os alunos se deslocassem rapidamente até mim, para que não 

dispersassem. Esta foi uma estratégia aplaudida pelo professor supervisor 

aquando da minha aula de observação. 

Na organização dos exercícios, tenho dificuldades em organizar os 

alunos rápido porque eles dispersam, então adotei uma estratégia 

que consiste em fazer contagens. Esta estratégia funciona muito 

bem, sinto que de aula para aula, perco menos tempo na 

organização. 

(Reflexão Pós-Observação dia 07/11/2019) 

 

De forma a tentar combater os maus comportamentos, tentei variadas 

maneiras nomeadamente através de chamadas à atenção, proibição da 

realização de alguma parte da aula e até conversas individuais. Em alguns 

alunos estas estratégias resultaram, noutros não. Uma grande ajuda na 

atenuação destes comportamentos foi também a aplicação do MED. O facto de 

os alunos estarem a trabalhar em equipa, fez com que estivessem 

comprometidos e focados em algum objetivo. A criação das equipas foi feita 

tendo em conta a separação dos alunos menos bem comportados com alunos 

bem comportados. Muitas vezes observei que a própria equipa não dava asas 

para que o aluno mal comportado tivesse atitudes menos boas ou se tivesse, a 
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própria equipa chamava à atenção. Foi sem dúvida uma ajuda para mim no que 

concerne ao controlo do comportamento. 

Apesar de ter alguns alunos com um comportamento por vezes desviante, 

não posso deixar de referir que em contrapartida a maior parte dos alunos 

apresentava um comportamento exemplar. Desta forma, ao longo das aulas 

procurei estabelecer uma relação de proximidade e de respeito entre professor-

aluno. A interação entre professor-aluno é fundamental e imprescindível para o 

sucesso no progresso ensino-aprendizagem. É através do diálogo e tomada de 

consciência das atitudes que o aluno se desenvolve enquanto ser humano, e, 

portanto, nessa perspetiva torna-se importante o diálogo.  

Desta forma, tentei mostrar aos alunos que era uma professora recetiva e 

disposta a ouvir o que tinham a dizer. Penso que consegui mostrar-lhes isso. 

Para concluir, posso dizer que a relação que consegui estabelecer com os meus 

alunos, foi de proximidade, entusiasmo e de forma equilibrada. O bom ambiente 

reinou em praticamente todas as aulas e a motivação para estas era elevada. 

Apesar de alguns repreendimentos, foi extremamente positivo ter esta turma pois 

permitiu-me crescer e fortalecer certas caraterísticas como docente. 

Não poderia deixar de falar da turma partilhada. Esta turma era 

completamente o oposto da turma residente. O comportamento era péssimo e 

não havia espaço para uma relação professor-aluno mais descontraída. A 

postura adotada tinha de ser quase militar e autoritária porque à mínima coisa, 

os alunos abusavam. Variadas vezes tivemos que intervir para proceder à 

resolução de conflitos entre os alunos. Uma realidade muito diferente da minha 

turma residente. 

O professor deve fomentar uma boa relação professor-aluno, criando um 

bom clima e preocupando-se com a situação escolar de cada aluno (Sanches, 

2001).  

As experiências nas várias turmas fizeram-me perceber que o professor 

deve ser capaz de adotar um posicionamento adequado às caraterísticas da 

turma recorrendo a estratégias que beneficiem a relação.  
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4.1.2.2.5 Melhorar a aprendizagem otimizando a instrução 

 

Segundo Rosado e Mesquita (2011) a instrução ocupa um lugar de 

destaque por se tratar da informação relativa aos objetivos e à matéria de ensino. 

Metzler (2011) afirma que as estratégias de instrução favorecem o aparecimento 

de resultados de aprendizagem, por envolver os alunos nos conteúdos da aula. 

 A instrução é complexa no sentido em que está inerente, não só a 

apresentação daquilo que o professor quer que o aluno execute, mas também 

comportamentos verbais e não verbais. (Rosado & Mesquita, 2011). Neste 

sentido, é fundamental o professor adquirir competências de comunicação para 

que haja uma boa transmissão de informação entre professor-aluno e 

consequentemente ocorra uma aprendizagem sustentada. Desta forma, a 

instrução ocupa um lugar fundamental já que a sua transmissão está 

intimamente envolvida com a aprendizagem dos estudantes (Rosado & 

Mesquita, 2011). Não basta apenas que os alunos estejam atentos, recebam a 

informação ou que a retenham e a compreendam, é necessário que o aluno seja 

capaz de a aceitar, que seja persuadido pelo professor e que, 

consequentemente, adira às situações de aprendizagem que foram propostas 

(Rosado & Mesquita, 2011). 

Uma das minhas preocupações foi precisamente a transmissão de 

informação. Apesar de me preparar para a apresentação da matéria, ficava 

sempre na expetativa de como é que os alunos iriam reagir à minha instrução. 

Uma vez que a turma apresentava alguns comportamentos desviantes, ter de 

gerir a instrução com o comportamento dos alunos não foi fácil.  

Rink (2014) exibe cinco operações importantes para a apresentação da 

tarefa: (a) obter a atenção dos alunos, (b) sequenciar o conteúdo e organizar a 

tarefa, (c) apresentar uma comunicação clara, (d) escolher um método para 

comunicar e (d) selecionar palavras-chave. Confesso que no inicio do ano letivo 

tive dificuldades em sintetizar informação, tal como mencionei numa reflexão: 

Segundo as observações realizadas pela professora cooperante e 

pelo núcleo de estágio, a minha instrução demorou algum tempo. De 

facto, tenho notado que estou com dificuldades em sintetizar a informação 
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que pretendo passar. Isto faz com que me prolongue em demasia na 

explicação dos exercícios porque quero explicar todos os pormenores. 

Como sugestão, disseram me que tenho de começar a selecionar 

previamente o conteúdo a transmitir aos alunos assim como a quantidade 

de informação que não pode ser em demasia porque senão os alunos vão 

se esquecer. 

(Reflexão aula de voleibol nº43 e 44) 

Por vezes quero pormenorizar todas as explicações e acabo por 

perceber que talvez seja demasiada. Tenho de restringir mais a 

informação que lhes dou na instrução de forma a que eles me percebam 

melhor e mais rápido. 

(Reflexão aula de futsal nº5 e 6) 

De modo a ser mais sucinta na transmissão do conteúdo e a demorar 

menos tempo adotei várias estratégias nomeadamente, selecionar o conteúdo 

antecipadamente e treinar o discurso; reduzir a quantidade de informação ao 

necessário; não falar enquanto os alunos estivessem distraídos ou a conversar; 

utilizar contagens decrescentes para que viessem rápido para junto de mim 

aquando da instrução e por fim tinha em atenção a disposição dos alunos, isto 

é, não falava enquanto não tivessem todos no meu campo de visão. Desta forma, 

o uso de diferentes estratégias foi importante para melhorar substancialmente a 

minha instrução. Essa melhoria foi notória: 

Na visão do professor orientador Cláudio, a minha instrução 

melhorou substancialmente comparado com a observação 

realizada no primeiro período. Consegui ser mais explicita e ter os 

momentos da instrução mais pautados e a perceber-se melhor. 

Vejo aqui o meu esforço e trabalho a dar frutos, porque realmente 

era uma caraterística que desde o inicio do ano letivo achei que 

tinha de ser melhorada.  

(Reflexão Pós-Observação 2ºPeríodo) 
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Estratégias para melhorar a instrução 

Ao longo do EP, a adoção das estratégias de instrução foi um dos meus 

maiores desafios. Os que mais destaco na minha intervenção pedagógica foram 

a demonstração, feedback, questionamento e palavras-chave. Em seguida irei 

discorrer especificamente acerca destas estratégias. 

Demostração 

Segundo Mesquita e Rosado (2011, p.79) “o uso associado de diferentes 

estratégias instrucionais, nomeadamente na apresentação de tarefas motoras, 

em conformidade com a natureza específica das habilidades de aprendizagem 

e o nível de desempenho dos praticantes, revela-se particularmente eficaz.” 

Deste modo, a demonstração é um excelente aliado no sentido em que 

possibilita a visualização de uma imagem motora aos alunos. Relativamente ao 

ato de demonstrar, o professor tem de ter em atenção a alguns fatores 

nomeadamente à escolha do modelo para a demostração. Rosado e Mesquita 

(2011, p.98), dizem que “aconselha-se que a demonstração seja, sempre que 

possível, feita pelos praticantes (evitando-se investir sempre o mesmo praticante 

nessa tarefa), pelo seu efeito de modelação comportamental (gratificação do 

praticante escolhido, criação de um clima relacional positivo de imitação). Para 

além disso, liberta o professor para a focalização da atenção dos alunos nos 

aspetos relevantes a atender, através do complemento da informação verbal.” 

No entanto, o professor tem de ter atenção ao nível do modelo. Tal como refere 

Rosado e Mesquita (2011, p.96), “A demonstração deve ser planeada, devendo 

o seu executante ser um bom modelo (tal não significa ser um grande 

executante, mas alguém que possa dar uma ideia global correta das 

componentes críticas da tarefa motora ou da técnica em causa.” Durante a 

demonstração é igualmente importante ter em atenção a apresentação dos erros 

de forma a que os alunos tenham a perceção do que é errado realizar. Desta 

forma, o aluno pode ou não ser capaz de reconhecer o erro antes da prática. 

Todavia, a demonstração dos erros, “deve ser realizada por bons alunos ou 

atletas ou pelo professor/treinador e não por atletas com dificuldades, evitando 

a humilhação que essa situação pode acarretar;” (Rosado & Mesquita, 2011, 

p.98). 
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Ao longo da minha prática pedagógica a demonstração associada à 

explicação foi uma constante. Tal como referem os autores acima, aconselha-se 

a utilização de alunos que tenham a capacidade para dar um bom exemplo. 

Sempre que me apercebia que tinha alunos com capacidade para tal, não 

hesitava em utilizar esses modelos. No entanto, também tive o cuidado de não 

utilizar sempre os mesmos. Nem sempre recorri aos alunos para realizar 

demonstração. Em algumas modalidades, como foi o caso do futsal, decidi ser 

eu a demonstrar uma vez que sou atleta da modalidade e tenho capacidade e 

facilidade para realizar as habilidades corretamente. Também um dos motivos, 

foi mostrar à turma que o futsal/futebol é para raparigas e que estas têm 

capacidade para tal. 

 

Feedback 

“Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, 

este deve, para que o seu desempenho seja melhorado, receber um conjunto de 

informações acerca da forma como realizou a ação. É lugar-comum referenciar 

o feedback como uma mais-valia do professor no processo de interação 

pedagógica.” (Rosado & Mesquita, 2011, p.82). 

O Feedback é importante no decorrer das aulas porque os alunos 

precisam de referências de monotorização de como executam os movimentos. 

Desta forma, ao fornecer informações pertinentes da prática, o aluno tem a 

perceção de como está a executar determinada habilidade e consequentemente 

pode melhorar a sua performance. Para isso, o feedback tem de ser transmitido 

de forma consciente e de qualidade, sendo, portanto, necessário que o professor 

faça um bom diagnóstico. Neste sentido é importante a observação, porque se 

eu não conseguir observar o erro que o aluno está a cometer, também não irei 

conseguir fazer com que o corrija. Consequentemente o aluno também não 

conseguirá melhorar a sua atuação. “O feedback resulta, assim, de uma 

competência de tomada de decisões oportunas com base numa seleção e num 

processamento da informação pertinente recolhida durante uma observação, 

formal ou informal, envolvendo não só a análise da resposta motora do aluno, 
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mas também do ambiente em que ela se desenvolve.” (Rosado & Mesquita, 2011 

p. 84). 

Neste sentido, nas aulas tentei ao máximo observar os alunos e emitir 

vários feedbacks de forma a que os alunos percebessem o seu desempenho. 

Procurei ser direta e não utilizar demasiadas palavras nas correções de forma a 

que o aluno não tivesse de processar muita informação e se focasse no que era 

essencial. Após dar-lhe a informação de como devia corrigir certa habilidade, 

procurei perceber se realmente o aluno entendeu a informação dada e se aplicou 

na prática. Desta forma, tentei assegurar o ciclo de feedback ao longo das aulas. 

Importa referir que a qualidade da correção depende do conhecimento dos 

elementos críticos da tarefa e, portanto, de forma a ser segura na intervenção, 

estudei as matérias e conteúdos frequentemente. 

Na maior parte das vezes, o feedback era de forma individualizada, no 

entanto, sempre que achava necessário realizava-o para a turma toda. Isso 

acontecia quando me apercebia que um determinado erro era recorrente por 

vários alunos. 

Procurei também fornecer feedbacks positivos pois considero que seja 

motivador para os alunos enaltecer o bom trabalho que está a ser feito. Desta 

forma, considero reconhecer o esforço e trabalho do aluno estimula-o a procurar 

mais conhecimento. 

Questionamento 

Rosado e Mesquita (2011, p.100) afirmam que “O questionamento dos 

alunos é um dos métodos verbais mais utilizados pelos professores, sendo a 

interrogação dos alunos, como método de ensino, tão velha como a própria 

instrução;(…).” Segundo estes mesmo autores, a colocação de questões aos 

alunos pode ter vários objetivos. 

Após proceder à instrução no inicio das aulas, questionava os alunos se 

tinham dúvidas e se tinham compreendido aquilo que tinha transmitido. Tal como 

afirma Rosado e Mesquita (2011, p.101) “Após um período de informação, de 

apresentação de matéria nova, de apresentação das tarefas motoras, de uma 

demonstração, de organização de grupos, etc., é muitas vezes necessário 
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verificar o grau de compreensão da informação transmitida.” Assim, pretendia 

perceber se os alunos tinham interiorizado as informações e se isso não 

acontecesse, voltava a explicar para que não houve dúvidas.  

A utilização deste método, foi importante para colocar os alunos a pensar 

e a refletir sobre as habilidades. Nos momentos de introdução da matéria e 

realização das habilidades motoras, questionei frequentemente os alunos sobre 

a execução. O meu objetivo é que pensassem e se sentissem envolvidos 

ativamente na sua aprendizagem. Tal como refere Harvey et al. (2016), o 

questionamento pode despertar a curiosidade em encontrar respostas às 

perguntas que o professor vá realizando. 

Também utilizei esta estratégia de forma a manter os alunos atentos a 

todos os detalhes e não dispersarem durante a aula. A turma sabia que a 

qualquer momento poderia ser posta à prova. No final de cada aula, havia 

sempre espaço para o questionamento onde conseguia perceber o 

conhecimento do aluno acerca da matéria. Confesso que era um momento que 

eles não gostavam muito porque eu direcionava a pergunta a determinado aluno, 

geralmente aquele que teve um comportamento mais desviante. 

Esta estratégia instrucional, permitiu desenvolver a capacidade de 

reflexão dos alunos assim como os envolver ativamente no processo ensino 

aprendizagem. Por outro lado, permitiu-me ao longo das aulas ter a perceção se 

as informações transmitidas estavam a chegar aos alunos. 

Palavras-Chave 

“Palavras-chave são conceitos que incluem, a maior parte das vezes, 

apenas uma ou duas palavras, com a finalidade de focar a atenção sobre 

aspetos críticos da tarefa” (Landin, cit. por Rosado & Mesquita, 2015, p. 99) 

As palavras-chave permitem focar a atenção em aspetos mais críticos de 

uma certa habilidade. Desta forma, pretende-se que os alunos identifiquem mais 

rápido os conteúdos mais relevantes. No decurso do ano letivo, utilizei várias 

palavras-chave no sentido de simplificar a perceção dos alunos.  

Werner e Rink (1987) defendem que os professores que são claros na 

apresentação de situações de aprendizagem, utilizam palavras-chave e 
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demonstram, são mais eficazes no processo ensino-aprendizagem. Contudo, 

não é a quantidade que importa, mas sim a qualidade e eficácia da intervenção 

e conteúdo (Gusthart, Kelly & Rink, 1997). 

 

4.1.2.2.6 Abordagens centradas no aluno ou no professor?  

 

Rink (2001) refere que não existem modelos adequados aos diferentes 

envolvimentos de ensino e que a escolha errada de um deles pode prejudicar a 

aprendizagem do aluno. Mesquita e Graça (2011, p. 39) reforçam este conceito 

ao afirmar que atendendo aos modelos mais centrados no professor ou aos 

modelos mais dirigidos para a descoberta e protagonismo do aluno, “há que 

encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de exercitação da autonomia, de modo a criar as condições 

favoráveis para uma vinculação duradoura à prática”. 

Ao longo de EP, senti necessidade de revisitar os vários modelos de 

ensino que foram apresentados ao longo do primeiro ano de mestrado. Devido 

à variedade de modelos, foi uma prioridade minha perceber que modelos se 

adequavam mais a certa modalidade, perceber como é que os poderia aplicar e 

quais as suas vantagens e desvantagens. Selecionar os modelos de ensino, foi 

para mim uma grande responsabilidade sobretudo porque a aprendizagem dos 

meus alunos era o grande objetivo da minha prática docente. Como afirmam 

Mesquita e Graça (2011) os professores mais eficazes são os que colocam em 

primeiro lugar a aprendizagem do aluno, por isso, foi minha intenção, perceber 

qual o modelo ou conjunto de modelos potenciavam esta aprendizagem. 

Na minha prática pedagógica, tentei recorrer a vários modelos de forma a 

não só melhorar a qualidade no processo ensino-aprendizagem, mas também 

como forma de experimentar as diversas abordagens. Recorri a modelos de 

instrução diferenciados, quer centrados nos alunos, quer centrados em mim 

enquanto agente de ensino. O meu processo de seleção teve em conta a minha 

experiência com estes modelos no primeiro ano de mestrado, o meu contexto e 

a minha realidade de ensino. Em seguida, irei discorrer acerca dos modelos de 

ensino por mim utilizados ao longo da minha prática pedagógica. 
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A utilidade do MID na minha prática pedagógica 

Segundo Mesquita & Graça (2009), no MID quem controla todo o processo 

é o professor, de forma a obter a eficácia nas situações de aprendizagem. 

Caracteriza-se portanto, por centrar no professor a tomada de praticamente 

todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, como as regras 

e rotinas, estratégias instrucionais e pedagógicas a utilizar e padrão de 

envolvimento dos alunos nas situações de aprendizagem como o objetivo a 

alcançar a máxima eficácia nas mesmas (Mesquita & Graça, 2011). Segundo 

Arends (2008), o MID foi criado para aquisição de conhecimentos básicos, que 

possam ser ensinados de forma gradual. 

Decidi implementar este modelo na dança porque como esta é uma 

modalidade que requer a reprodução sistemática de padrões motores, o MID 

permite a “revisão da matéria previamente aprendida, apresentação de nova 

habilidade ou conteúdo em geral, monitorização elevada da atividade motora dos 

alunos e avaliações/correções sistemáticas em referência aos objetivos 

delineados” (Rosenshine cit. por Graça & Mesquita, 2011, p. 48).  

O MID foi realmente o modelo de ensino mais apropriado devido ao 

reduzido número de aulas que neste caso foram cinco e também o facto de ter 

dois estilos diferentes de dança para abordar. Sendo assim, permitiu que os 

alunos tivessem um elevado tempo de empenhamento motor. Mesquita e Graça 

(2011) destacam que o MID se apresenta como um modelo com vantagens 

claras em habilidades desportivas num contexto fechado, ou seja, as que podem 

ser decompostas e lecionadas passo a passo, que é o caso da dança. Assim 

consegui ter um maior controlo da turma assumindo o papel principal na 

instrução e na tomada de decisões. Desta forma foi mais fácil aumentar o tempo 

de exercitação porque as tarefas eram meramente reprodutivas. A modalidade 

Badminton e Atletismo, também foram lecionadas através do MID devido ao 

número reduzido de aulas. 

Ao nível da turma partilhada, praticamente todas as modalidades foram 

lecionadas através deste modelo de ensino devido às caraterísticas dos alunos, 

apresentando vantagens no que concerne ao controlo da turma e qualidade de 
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reprodução. Uma vez que a turma apresentava algumas dificuldades, o MID 

mostrou-se vantajoso por tratar-se de uma abordagem feita passo a passo. Em 

turmas com alunos mais novos e com ritmos de aprendizagem lentos o MID 

apresenta vantagens (Rosenshine & Stevens, 1986). 

O trabalho em equipa por meio da Aprendizagem Cooperativa 

Segundo Johnson & Johnson (2009), através da AC o trabalho é realizado 

em direção a um objetivo comum. Assim, o sucesso do grupo depende do 

trabalho em equipa e cada elemento depende do outro. Neste sentido, todos têm 

que se esforçar, cooperar e colaborar para obter o melhor desempenho. 

Tal como afirma Metzler (2011), o MAC não é bem um modelo, mas sim 

um conjunto de estratégias com atributos chave onde a principal característica é 

agrupar os alunos em equipas de ensino durante uma determinada tarefa e, 

neste campo as equipas funcionam como no desporto formal, onde todos os 

constituintes trabalham para alcançar o mesmo objetivo (Metzler, 2011). Rink 

(2012) reforça esta ideia ao afirmar que o MAC é uma estratégia de ensino que 

tem a vantagem de proporcionar o trabalho em equipa para a concretização de 

uma tarefa. Deste modo, tal como o MED, deve existir a formação de grupos 

heterogéneos. Metzler (2011) refere que deve ter sido em conta a constituição 

das equipas de forma a ficar a mais equilibrada e variada possível. 

Com este modelo, pretende-se que facilite a aprendizagem, no entanto o 

professor não pode organizar a turma em grupos e esperar pelo resultado. 

Johnson et al. (1994, cit. por Metzler, 2011) referem seis regras de 

funcionamento para este modelo entre as quais a definição clara dos objetivos 

das tarefas, a apresentação da mesma e a monitorização e intervenção junto 

dos grupos de trabalho. Também Rink (2014) enaltece a importância do 

feedback neste modelo afirmando que assim que a tarefa é apresentada, o 

professor deve observar o trabalho realizado, providenciar feedback acerca do 

desempenho dos grupos e sugerir estratégias alternativas para o alcance do 

objetivo final. 

Esta abordagem foi utilizada na ginástica acrobática, tanto na turma 

residente como na turma partilhada. As tarefas iniciais foram sempre 

apresentadas por mim. Tal como refere Rink (2014) normalmente o professor 
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seleciona a tarefa ou o projeto que deve ser desenvolvido pelos alunos, no 

entanto, estes têm sempre uma escolha em relação ao trabalho final que 

apresentam. Assim aconteceu, os alunos tiveram a oportunidade de em grupo, 

selecionar figuras que queriam introduzir no seu esquema.  

Algo que foi notório durante as aulas aquando da aplicação deste modelo, 

foi a cooperação entre o grupo durante o processo. Como afirmam Rosado e 

Ferreira (2011, p. 191) “Neste tipo de ambiente tendem a existir maior 

coordenação de esforços, maior divisão de tarefas, orientação mais clara para 

alcançar acordos e níveis de produtividade mais elevada. Parece haver também, 

uma maior aceitação e um maior acordo em relação às ideias dos outros, 

sentimentos de partilha em relação a crenças e valores, confiança nas suas 

próprias ideias e no valor que os outros lhe atribuem”. 

O facto de ter organizado um caderno de apoio e traçar os objetivos 

propostos, desenvolveu uma maior motivação nos alunos. 

Foi uma aula em que senti que os alunos estavam empenhados e 

envolvidos. Nesta aula entreguei os cadernos que a partir de agora 

irão auxiliar os alunos até a apresentação da coreografia final. Notei 

que os alunos ficaram motivados para a realização da mesma. 

(Reflexão de aula 5 e 6- Ginástica) 

Durante o processo, nos momentos de trabalharem em equipa, senti que 

os alunos estavam focados e dedicados na elaboração das suas coreografias. 

Faziam questão de me chamar para verificar o trabalho realizado e dar opinião, 

algo que me encheu de orgulho. Inicialmente estava com medo dos resultados 

uma vez que a maior parte da turma, não gostava da modalidade, algo que no 

final da UD, modificou tendo tido feedbacks interessantes por parte dos alunos. 

Fiquei triste com o facto de após tanto trabalho por parte dos alunos, não 

tivesse sido possível apresentarem formalmente as suas coreografias. No 

entanto, fiquei orgulhosa de ter visto esquemas fantásticos e certamente que 

esta foi uma experiência enriquecedora para ambas as partes. 
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Desenvolver competências através da prática do jogo- MAPJ 

Segundo Rosado et al. (2013, p.144) o Modelo de Abordagem 

Progressiva ao Jogo “acentua a necessidade do praticante compreender o jogo 

e fazer da aprendizagem um processo de procura de soluções (dimensão 

cognitiva), oferece a todos oportunidades de prática e de participação equitativa 

(dimensão social), assegura a construção de valores eticamente fundados pela 

promoção do fairplay e da literacia desportiva (dimensão pessoal) e legítima a 

aquisição de competências táticas, técnicas e físicas pela prática do jogo 

modelado, em referência ao jogo formal (dimensão motora).” O MAPJ “apoia-se 

em alguns modelos, os quais oferecem uma proposta pedagógica sólida e 

coerência em referência aos valores e sentido do Desporto, ao mesmo tempo 

que enfatizam a tomada de decisão e competência de jogo” (Rosado et al.2013, 

p.147).  

 Na minha prática pedagógica, este modelo foi aplicado na UD de voleibol. 

Procurei ensinar os conteúdos técnicos e táticos através de uma sequência 

lógica que permitissem aos alunos a compreensão da aplicação da técnica e 

tomada de decisão nos desafios táticos. Em simultâneo, esta modalidade 

carateriza-se por ser exigente tecnicamente, e a aplicação deste modelo torna-

se importante na medida em que é possível a “criação de oportunidades de 

práticas equitativas para todos os praticantes, no sentido de minimizar a 

exclusão dos menos dotados e, mesmo, a atribuição de papéis de menor relevo." 

(Mesquita et al., 2013, p.40). 

 Este modelo está dividido em quatro etapas de aprendizagem e essas 

etapas seguem uma ordem de complexidade crescente. A passagem de etapa 

para um nível superior ocorre quando o aluno adquire os conteúdos abordados 

na etapa em questão.  

 Após a avaliação diagnóstica, a minha turma encontrava-se na etapa dois 

uma vez que a maioria dos alunos apresentava dificuldades ao nível de 

receber/não recebedor, deslocar-se para receber a bola e para enviar para o 

campo adversário, tal como referi na reflexão. 

Com o intuito de resolver os problemas evidenciados pelos alunos, estes 

foram enquadrados na etapa 2. Esta etapa carateriza-se por utilizar a 
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forma de jogo 2x2, tendo como principal objetivo a organização coletiva 

do jogo e o incremento da comunicação entre os jogadores. O objetivo 

também passa por ensinar a posicionar-se para receber e deslocar-se 

para enviar a bola para o campo adversário. 

 (Reflexão AD Voleibol) 

O intuito da criação das equipas, foi para que os alunos mais capazes 

pudessem ajudar aqueles que tinham dificuldades assim como oferecer 

vivencias enriquecedoras através de uma aproximação ao contexto do desporto. 

Nas aulas de voleibol, irei aplicar o MED (Modelo de Educação 

Desportiva) porque considero que seja uma mais valia para a motivação 

dos alunos. Este modelo prevê uma implementação de ambientes de 

prática propiciadores de experiencias desportivas autênticas através da 

competição. O MED tem por base atividades por equipas em que todos 

os alunos colaboram sendo que o resultado final resulta do trabalho de 

equipa, portanto o modelo confere às aulas, uma motivação acrescida 

dada a sua riqueza educacional. 

 (Reflexão AD Voleibol) 

No entanto, por vezes os alunos que demostravam maior aptidão para a 

modalidade, evitavam passar a bola aos alunos que possuíam dificuldades. Isto 

porque como havia competição eles queriam ganhar. De forma a combater essa 

situação, tive que optar por tarefas de cooperação no sentido de fomentar o 

trabalho em grupo e não deixar ninguém de fora. As modificações por exagero 

também foram uma estratégia nomeadamente se houvesse um passe de costas 

e posterior finalização, a equipa recebia dois pontos. Desta forma, consegui que 

os alunos realizassem gestos técnicos específicos que eu desejava. 

A criação de ambientes mais autênticos: aplicação do Modelo de Educação 

Desportiva 

O desporto na escola tem vindo a tornar-se algo monótono pelo facto dos 

conteúdos serem exercitados de forma isoladamente, fora do contexto de jogo 

não conferindo aos alunos uma experiência idêntica ao desporto real (Siedentop, 

1994). 
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Segundo o mesmo autor, Siedentop (1987), o MED tem como objetivo 

aproximar a realidade do desporto real e social, às aprendizagens na escola. 

Trata-se, portanto, de um modelo que pretende proporcionar aos alunos 

experiências desportivas autênticas (Siedentop & Tannehill, 2000).  

 Siedentop (1994) apontou seis características fundamentais do MED: a 

época desportiva, a afiliação, a competição formal, os registos estatísticos, a 

festividade e o evento culminante. 

Tal como afirma Metzler (2011) o MED foi desenhado para ensinar o 

conceito e a conduta desportiva, contudo a matéria de ensino não se deve perder 

no meio das suas características, sendo importante fomentar as aprendizagens 

relacionadas com as habilidades motoras. 

Deste modo, implementei algumas caraterísticas deste modelo na 

modalidade de voleibol e posteriormente na de futsal de forma a proporcionar 

aos meus alunos experiências e vivências, que acreditava que seriam 

significativas e poderiam potenciar as aulas. 

No âmbito da área 3 do meu EP, decidi fazer uma entrevista a alguns 

alunos da minha turma sobre as vivências pessoais aquando da aplicação do 

MED na modalidade de futsal. Assim, realizei um estudo orientado para uma 

reflexão sobre a visão e desenvolvimento dos alunos. Desta forma, decidi 

introduzir este estudo nesta secção de forma a ficar melhor situado no meu 

relatório de estágio. 

Objetivo do estudo 

Este estudo tem como objetivo conhecer e analisar a perceção dos alunos 

da minha turma acerca da aplicação de um modelo de ensino. A intenção deste 

estudo é perceber de que modo é que o modelo de ensino aplicado influenciou 

a aprendizagem dos alunos. 

Métodos 

No terceiro período e através do Google Meet, realizei entrevista a uma 

amostra de dezasseis alunos da turma 11 CSE1 do Curso de Ciências 

Socioeconómicas. Dos alunos que participaram, 8 alunos eram do sexo 

masculino e 8 do sexo feminino. 
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Antes da realização da entrevista, os alunos e pais foram informados 

acerca do objetivo de estudo assim como foi entregue um consentimento 

informado para assinar. 

Para obtenção dos dados, decidi realizar quatro grupos para a realização 

da entrevista. A recolha dos dados foi realizada através da recolha do áudio. 

Relativamente à entrevista (ver anexo), esta era semiestruturada e de 

resposta aberta. Neste sentido, foi possível realizar outras questões para além 

daquelas que estavam previamente definidas para obter informação adicional 

que fosse importante. 

Apresentação de resultados 

O trabalho em equipa: um meio privilegiado para as relações entre os alunos 

“A filiação promove a integração, no imediato, dos alunos em equipas e, 

consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo” 

(Mesquita & Graça, 2015, p. 61). 

Inicialmente foram criadas quatro equipas com alunos com capacidades 

heterogéneas dentro de cada uma delas, mas com níveis semelhantes na sua 

globalidade para que a competição fosse equilibrada. Isto ajudou-me na medida 

em que consegui que os alunos desenvolvessem as suas capacidades dentro 

da equipa e em contexto competitivo pela cooperação existente entre os 

elementos de cada uma delas. A criação de equipas foi um dos aspetos mais 

atrativos do modelo para os alunos, tal como espelha o seguinte excerto: 

O fundamental foi a criação de equipas, tentar obter resultados melhores, 

pelo menos satisfatórios, para não discutirmos, não deixar ninguém de 

parte, e a partir daí, começámos a dar-nos melhor, falar mais, e vieram 

resultados, alguns bons, outros maus. E seguimos em frente, e 

continuamos como equipa, sem atribuir culpa a ninguém, que acho ser 

muito importante. (Entrevista- aluno 4) 

Um dos aspetos que os alunos mais mencionaram, maioritariamente os 

alunos do sexo feminino prendeu-se com o facto das equipas serem mistas e 

heterogéneas. Os alunos consideram que foi um fator importante para a 

aprendizagem e crescimento de todos, tal como referiram na entrevista: 
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[o trabalho] funciona melhor em equipas, principalmente 

raparigas\rapazes, nos anos anteriores separavam-nos, mas desta forma 

aprendemos mais, dá para equilibrar equipas e relacionarmo-nos melhor. 

Acho que essa dinâmica de trabalhar em equipa é melhor, o facto de ser 

em competição, e de todos nós lutarmos para ganhar e sermos os 

melhores, acho que também é uma forma de nos esforçarmos mais e 

atingir melhor os objetivos.( Entrevista- aluno 10) 

É sempre bom desenvolver espirito de equipa. Aprendemos mais, 

discutimos um pouco mais, mas conseguimos depois aprender uns com 

os outros, ajudamo-nos mutuamente e aprendemos. (Entrevista- aluno 7) 

Competição e pontuação: uma motivação extra 

  A competição é um importante incentivo para o trabalho desenvolvido 

durante a aula (Mesquita & Graça, 2015), pois os alunos gostam de “ação, 

especialmente ação que leve à pontuação” (Siedentop et al., 2011, p. 9).  

 Durante as aulas da UD de futsal, a maior parte dos exercícios 

contribuíam para pontuação. A competição não acontecia apenas quando as 

equipas competiam entre si, mas também quando as equipas trabalhavam entre 

si. Durante os momentos de competição, foi visível o empenho extra das 

equipas, porque nota-se nitidamente que os alunos eram competitivos e queriam 

a melhor pontuação possível, tal como mencionaram: 

Acho que a pontuação fez com que nos esforçássemos mais, mas acho 

que pode dar para os dois lados. Tanto pode dar para correr bem, como 

na nossa turma, mas pode dar para outro lado as pessoas serem 

demasiadamente competitivas e não saberem por uma barreira. Por 

vezes, aconteceram coisas desnecessárias, mas acho que no final de 

contas foi bom. (Entrevista- aluno 10) 

O ano passado foi diferente, o ser em competição vale apena, assim como 

o facto de ser em equipas, logo nós damos o nosso máximo, porque como 

é uma competição, todos queremos ganhar. Acho que vale mais assim, 

aproveitasse mais um bocadinho. (Entrevista- aluno 16) 
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Durante a entrevista foi interessante perceber que o facto de haver 

competição e pontuação, os alunos tinham em consideração se faltavam à aula 

ou não, tal como referiram: 

Eu acho que o facto de ser uma competição e lutar pelo melhor lugar foi 

uma motivação, que muitas pessoas da equipa até faltavam, mas o facto 

de insistir, “se faltares a equipa também perde”, foi um fator para ninguém 

faltar. Já pensávamos duas vezes se faltávamos à aula. 

Quando alguém faltava, por vontade e sem motivo a equipa ficava sempre 

ressentida. (Entrevista- aluno 9) 

O facto de as aulas serem maioritariamente competição e 

consequentemente haver pontuação, gerou uma maior motivação por parte dos 

alunos tal como refleti: 

Na parte dos jogos entre as equipas, senti um empenho extra, uma vez 

que era competição e havia pontos em disputa. Sem dúvida que a 

competição é um bom aliado para que os alunos se motivem para a 

prática.  

(Reflexão de aula 11 e 12) 

O capitão como guia de equipa 

 Os estudos realizados sobre o MED, mostram que os alunos dão valor à 

autonomia e responsabilidade que o professor lhes concede (Hastie,1998). 

Como tal, a introdução de papéis de funções especificas nas equipas, foi uma 

das caraterísticas que os alunos acharam positivas. Neste sentido, a atribuição 

do papel do capitão de equipa, foi um momento importante. Os alunos olharam 

para este aluno como o líder da equipa e o mais capaz para as várias tarefas. 

Acho que às vezes o capitão nem é o que puxa mais pela equipa, mas 

sim o membro mais forte nas atividades. (Entrevista- aluno 11) 

Muitas das vezes o capitão corrigia e puxava pela equipa. Isso era muito 

bom porque não deixava que ninguém fosse abaixo. (Entrevista- aluno 12) 
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Senti-me apoiada pelo capitão, porque para além de ser empenhado, 

corrigia-me sempre que eu estava a fazer alguma coisa mal. (Entrevista- 

aluno 10) 

 

O Reconhecimento do trabalho: entrega de prémios 

 Na aplicação do MED, os docentes devem reconhecer o trabalho dos 

alunos (Siedentop et al.2011). Como tal, no final da UD houve a atribuição de 

prémios a todas as equipas. A atribuição de prémios na perspetiva dos alunos, 

foi um momento de valorização do seu empenho e esforço: 

É uma compensação pelo nosso esforço e pelo nosso trabalho, e acho 

que é bom para nos motivar. (Entrevista- aluno 1) 

Ficámos muito contentes, consegui ficar em 1º lugar, com a minha equipa, 

ficámos com a sensação de trabalho cumprido, e não foi fácil com a minha 

equipa, mas depois é sempre bom. Chegamos ao fim e percebemos que 

realmente fizemos as coisas bem, que melhorámos, que soubemos jogar, 

trabalhar em equipa, e é sempre bom receber alguma coisa em troca do 

nosso esforço. 

Sim, partilho da mesma opinião. Aqui com o nosso esforço, tivemos de 

reunir, falar, resolver, e fazer melhor para a equipa. Puxar pela equipa 

para conseguirmos obter melhores resultados e o melhor para a equipa. 

(Entrevista- aluno 15) 

Eu acho que o facto de haver entrega de prémios, ou a classificação, vai 

fazer com que nós em equipas sejamos mais competitivos com as outras 

equipas, o que acaba por fazer com que nos esforcemos mais, que 

trabalhemos mais em equipa, puxamos mais uns pelos outros dentro da 

equipa, porque queremos que a nossa equipa seja a melhor. Claro que no 

final, há aquela equipa que fica no fim, não por não ter esforço, mas por 

outras razões e essa equipa fica um pouco mais em baixo. 

Mas depois acaba sempre por compensar, mesmo com as equipas 

brincávamos uns com os outros, mas era tudo na brincadeira, como 
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amigos. (Entrevista- aluno 2) 

 

Acho que às vezes ficar em último pode ser motivo de aprendizagem, a 

dizer secalhar se me esforçasse mais, ou mesmo para saber lidar, com o 

“sempre ganhar”. Pode ser um dos objetivos das equipas. Para saber lidar 

tanto com o perder como o ganhar. 

Por exemplo, o que ficar em último ver o que os de 1º lugar fizeram mais 

que eu, que possa usar aquilo e evoluir, para um dia ficar em primeiro. 

Os prémios acabam por dar uma motivação extra à realização dos jogos, 

mas apesar de tudo aprendesse sempre, independentemente do lugar 

que ficamos. (Entrevista- aluno 13) 

 

O aluno enquanto parte integrante do processo 

O Modelo de Educação Desportiva, “(…) define-se como uma forma de 

educação lúdica e critica as abordagens descontextualizadas, procurando 

estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência desportiva autêntica, 

conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para os alunos 

(…)”.(Graça & mesquita, 2011, p.59) 

 Através dos dados recolhidos é possível afirmar que os alunos 

percecionam que o MED foi um modelo que os motivou nas aulas de futsal. 

Quando questionados sobre o que acharam das aulas de futsal, os alunos 

mencionaram: 

O ano passado foi diferente, o ser em competição vale apena, assim como 

o facto de ser em equipas, logo nós damos o nosso máximo, porque como 

é uma competição, todos queremos ganhar. Acho que vale mais assim, 

aproveitasse mais um bocadinho. (Entrevista- aluno 5) 

Funciona melhor em equipas, principalmente raparigas\rapazes, nos anos 

anteriores separavam-nos, mas desta forma aprendemos mais, dá para 

equilibrar equipas e relacionarmo-nos melhor. 

Acho que essa dinâmica de trabalhar em equipa é melhor, o facto de ser 

em competição, e de todos nós lutarmos para ganhar e sermos os 
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melhores, acho que também é uma forma de nos esforçarmos mais e 

atingir melhor os objetivos. (Entrevista- aluno 10) 

Relativamente sobre o que foi mais relevante no decorrer das aulas, a 

opinião era unânime entre os alunos: 

Gostei mais dos jogos que fazíamos, de equipa contra equipa. Sim, acho 

que foi um ponto-chave do modelo. 

O facto de não dependermos só de nós, e perceber mais a sério. Só o 

facto de não mudar de equipas todas as aulas, fez com que nos 

aproximássemos mais, ajudou muito, a equipa falar entre si. (Entrevista- 

aluno 6) 

O fundamental foi a criação de equipas, tentar obter resultados melhores, 

pelo menos satisfatórios, para não discutirmos, não deixar ninguém de 

parte, e a partir daí, começámos a dar-nos melhor, falar mais, e vieram 

resultados, alguns bons, outros maus. (Entrevista- aluno 2) 

Eu acho que o facto de ser uma competição e lutar pelo melhor lugar foi 

uma motivação, que muitas pessoas da equipa até faltavam, mas o facto 

de insistir, “se faltares a equipa também perde”, foi um fator para ninguém 

faltar. (Entrevista- aluno 12) 

Este estudo veio comprovar a opinião que tinha acerca do MED e das 

suas vantagens. A motivação dos alunos é acrescida aquando da sua aplicação. 

Futuramente, este modelo fará parte da minha prática pedagógica porque 

acredito mesmo nas vantagens que ele apresenta.  

 

4.1.2.2.7 Avaliação - Processo Contínuo  

 

A avaliação reporta-se aos resultados obtidos pelos alunos relativamente 

aos objetivos previamente definidos (Lafourcade, cit. por Rosado & Colaço, 

2002). 

De acordo com Rosado et al. (2002), a avaliação é o culminar de todo um 

processo de recolha, análise e interpretação de vários elementos produzidos ao 
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longo do tempo. Trata-se de uma verificação dos objetivos estabelecidos. Neste 

sentido, a avaliação surge como sendo um processo contínuo que decorre ao 

longo do ano letivo de modo a identificar os progressos ou retrocessos existentes 

no processo ensino aprendizagem. 

A avaliação apresenta várias finalidades, tanto para os alunos como para 

os professores. Relativamente aos alunos, a avaliação pretende diagnosticar a 

evolução dos mesmos, classificar, determinar as falhas e promover a reflexão 

dos próprios erros. Relativamente aos professores, a avaliação permite a 

contextualização relativamente às estratégias que aplicou e à forma como 

regulou o seu ensino, orientando-o na sua atividade (Gonçalves et al., 2010).  

Considero, portanto, que a avaliação tem como objetivo principal ajudar 

os professores a tomar e ajustar decisões, de modo a dar resposta às 

necessidades dos alunos. Abrantes et. al (cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 17) 

concorda, dizendo que a avaliação “tem influência nas decisões que visam 

melhorar a qualidade do ensino, bem como na confiança social quanto ao 

funcionamento do sistema educativo”. Deve, assim, ser adotada uma postura de 

“aprender ensinando e ensinar avaliando (Gonçalves et al., 2010, p. 11).  Assim, 

este é um processo que está intimamente relacionado com a qualidade do ensino 

uma vez que obtemos informações da prática e essas informações guiam o 

docente nas suas decisões e reflexões em relação o que é melhor para os seus 

alunos (Cogérino cit. por Portela 2009, p. 3). 

De acordo com Gonçalves et al. (2010), os domínios que, normalmente, 

são avaliados na nossa disciplina relacionam-se com a componente motora, a 

sócia afetiva e a cognitiva. Na ESFH, os critérios estabelecidos pelo GEF 

atribuem 80% ao conhecimentos e capacidades estando subdivididos em três 

áreas sendo elas: a área de aptidão física (10%); a área das atividades físicas 

(60%) e área dos conhecimentos (10%) e por fim temos destinados 20 % para a 

avaliação das atitudes. Relativamente aos “conhecimentos e capacidades” eram 

avaliados a prestação técnico-tática das modalidades, a aptidão física e os 

conhecimentos. Nas “atitudes” eram avaliados os comportamentos (postura, 

linguagem, entre outros), cumprimento de deveres (assiduidade, participação, 

pontualidade, uso de materiais), relacionamento interpessoal (respeitador, 

cordial, tolerante, solidário cooperante), valorização dos saberes escolares 
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(atenção, interesse, curiosidade) e a autoanálise e decisão (reflexibilidade, 

procura de ajuda, ajuste de comportamentos). 

Foi através da média dos diferentes valores obtidos, que foi realizada a 

classificação final para cada aluno. Deste modo, é fundamental definir a forma 

como deve ser efetuada a avaliação sendo que este processo deve ser contínuo 

e global.  

 

Momentos de avaliação 

Ao logo do ano letivo, a avaliação decorreu em três momentos sendo eles 

a Avaliação Diagnóstica (AD), a Avaliação Formativa (AF) e a Avaliação 

Sumativa (AS). 

A AD é caraterizada como sendo um momento importante de orientação 

para o professor. Tem como objetivo “recolher informação para estabelecer 

prioridades e ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu desenvolvimento” 

(Gonçalves et al., 2010, p. 7). Como refere Bento (2003), esta é normalmente 

realizada no início da UD de uma modalidade, com o sentido de diagnosticar o 

nível geral da turma e colocar os demais alunos em grupos ou níveis de 

aprendizagem que sejam adequados às suas capacidades. 

Este tipo de avaliação permite verificar os conteúdos adquiridos pelo 

aluno assim como as dificuldades deste, para poder tomar decisões (Rosado et 

al.2002). 

Para a realização da AD nas várias modalidades, foi elaborado um modelo 

de grelha (anexo) para me auxiliar a ação ao longo do ano. A construção desta 

grelha foi o primeiro confronto de como organizar a avaliação. Através do debate 

entre NE e PC, chegamos ao consenso que era difícil avaliar aluno por aluno daí 

termos optado por uma avaliação mais global. Isto é, o objetivo passou por 

perceber o nível da turma, destacando os alunos que apresentassem um 

desempenho superior ou inferior da restante turma. Apesar de na faculdade 

aprendermos a avaliar os alunos individualmente, considero que na prática, esse 

é um trabalho difícil uma vez que as turmas normalmente são grandes. Desta 

forma, este tipo de procedimento trouxe-me vantagens nomeadamente na 
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simplificação do processo assim como posteriormente na organização do 

processo ensino-aprendizagem. 

Um dos métodos que tem vindo a ser adotado pelo nosso núcleo de 

estágio relativamente à forma como organizamos as avaliações 

diagnósticas, tem vindo a facilitar este processo avaliativo. Observar 25 

alunos em atividade e avaliar tantos conteúdos é uma difícil tarefa. No 

entanto, o método de avaliação diagnóstica utilizado foi avaliar a turma na 

globalidade e apenas destacar os casos extremos (seja pela positiva, seja 

pela negativa). Sem dúvida que isso facilita toda a intervenção do 

professor, uma vez que avaliar cada discente individualmente implicaria 

muito mais tempo despendido. No entanto, é na mesma um processo 

muito complexo, pelo menos para mim que ainda estou a aprender.  

(Reflexão da avaliação diagnóstica de Voleibol) 

Na AD da primeira modalidade lecionada, tive dificuldade no que concerne 

a identificar os alunos. Por não os conhecer, auxiliei-me da ficha onde constam 

as fotografias e os nomes da turma. Posteriormente, essa dificuldade deixou de 

existir uma vez que os fui conhecendo. 

Considero que a concretização da AD possui uma extrema importância 

pois permitiu-me planear um processo ensino-aprendizagem sustentável e 

adequado à realidade dos meus alunos. Assim, foi possível realizar um trabalho 

eficaz e de qualidade sustentado nas suas dificuldades. 

Relativamente à AF, Ribeiro e Ribeiro (1990) afirmam que esta avaliação 

deve acompanhar todo o processo ensino-aprendizagem, porque permite situar 

o professor e o aluno acerca do desempenho, assim como traçar o caminho mais 

adequado em direção ao sucesso (Gonçalves et al., 2010).  

Rosado e Colaço (2002) consideram que os alunos devem ser avaliados 

ao longo das aulas, à medida que fazem os exercícios, sem “pressão”. Desta 

forma, a AF apresenta-se como uma orientação pedagógica na medida em que 

fornece ao professor informações acerca do desenvolvimento e progressão dos 

seus alunos (Gonçalves et al., 2010). 
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Assim, a AF foi um importante apoio e uma constante na minha prática 

pedagógica. Não existiu nenhuma aula em que eu não realizasse a AF. Deste 

modo, através da observação dos alunos realizava apontamentos pontuais de 

forma a registar a progressão. Assim, este tipo de avaliação permitiu regular o 

processo de ensino sem que os alunos se apercebessem, assumindo-se assim 

como uma avaliação de carater informal. Esta também permitiu recolher 

informações para a AS. Importa referir que na AF foram avaliados todos os 

parâmetros conhecimentos e capacidades e atitudes. 

No que concerne à AS, esta caracteriza-se por ser um juízo final sobre o 

desenvolvimento dos conhecimentos, das competências, capacidades e atitudes 

dos alunos (Bento, 2003). Deve, portanto, ser realizada no fim da UD ou no fim 

do ano letivo (Rink, 2014). 

Ao longo do ano, como já referi, realizei a AF que contribui para que a AS 

não fosse o único momento de avaliação. Esta avaliação serviu sobretudo para 

tirar algumas ilações no sentido de confirmar aquilo que fui observando ao longo 

da UD e esclarecer alguns aspetos. Com a AS, pretendia verificar o progresso 

dos alunos e assim sendo, a aula era semelhante à da AD.  

Dar voz aos alunos para se fazerem ouvir- Autoavaliação 

“As aprendizagens significativas só acontecem se houver por parte dos 

alunos uma compreensão e uma reflexão sobre as suas aprendizagens” 

(Gonçalves et al., 2010). 

A autoavaliação, foi um processo importante no decorrer do EP. Ela 

permitiu que os alunos refletissem em consciência o seu percurso, 

aprendizagem e sobretudo o seu desempenho global. Como refere Gonçalves 

(2010), “O aluno moderno tem de ser capaz de aquilatar o seu valor, de dizer «o 

que vale, o que merece». Neste sentido, “dar voz aos alunos” permite-lhes “situar 

o estado da sua progressão, identificar os seus pontos fortes, o que deve ainda 

melhorar e descobrir ao longo desse processo as melhores formas de o fazer, 

tanto no que diz respeito às suas produções, como às suas ações” (St. Pierre, 

2004, p.33). É, portanto, um bom aliado para a orientação da aprendizagem e 

tomada de consciência. 
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Ao longo do ano, este foi um processo adotado no final de cada período, 

ou seja, em três momentos. Para esses momentos, foi elaborada uma ficha de 

autoavaliação pelo NE e PC. A ficha estava dividida em quatro domínios 

(psicomotor, aptidão física, socio afetivo e cognitivo) onde os alunos tinham de 

atribuir as respetivas percentagens de 0-20 assim como a nota final que se 

classificavam. 

 

4.1.2.2.8 Observar, Refletir e Aprender   

 

Segundo Sarmento (2004), a observação é um meio para os profissionais 

se situarem na sua prática e criticarem os seus comportamentos como forma de 

aprendizagem. O autor refere ainda que observar “qualquer coisa” não é só olhar 

o que se passa à nossa volta. Mais do que isso, é captar significados diferentes 

através da visualização. Na verdade, “ver” não se limita a um olhar sobre um 

facto ou uma ideia, mas, mais do que isso, atribui-lhe um sentido significativo 

(Sarmento, 2004, p.161). 

Quando iniciei o EP, ficou definido que eu e os meus colegas de NE, 

iriamos estar presentes em todas as aulas ao longo do ano letivo. Esta decisão, 

foi sem dúvida uma mais valia para o meu crescimento, no sentido em que 

permitiu absorver inúmeras informações através das práticas e 

consequentemente reflexão em grupo. Sempre que terminava a aula, o NE e a 

PC reuniam de forma a tirar ilações do trabalho realizado. A reflexão em grupo 

esteve sempre presente após a observação das aulas. Martins (2001, p. 19) 

afirma que “em todos os sistemas de Formação de Professores, mesmo nos 

mais tradicionais, a observação tem sido uma estratégia privilegiada na medida 

em que se lhe atribui um papel fundamental no processo de modificação do 

comportamento e de atitude do professor em formação”. Ainda neste 

pensamento, Rink (1993) afirma que uma análise baseada em informações 

significativas, válidas e confiáveis pode ditar a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem.  

Senti que este tempo de observação e reflexão, foi um tempo de formação 

e evolução. Primeiro ao observar, estou a detetar o modo como o professor atua 
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e consequentemente pondero a minha atuação. Paiva (2005, p. 3) refere que “o 

ato de observar está carregado de subjetividade, condicionando a forma como 

avaliamos o que observamos, o que não deixa de ser reflexo de teorias pessoais 

sobre o processo de ensino/aprendizagem. Ao torná-las explícitas, ao questioná-

las e problematiza-las, encetamos passos num caminho inverso ao que mantém 

rotinas e tradições e abrimos as portas a possibilidades, alternativas, a atitudes 

e posições de confronto, inconformismo, inovação e transformação” 

Passei por momentos em que era observada e por momentos enquanto 

observadora. Nos momentos em que era observada, sentia-me nervosa e 

desconfortável porque queria ser o mais perfecionista possível, queria que na 

reflexão conjunta, houvesse mais pontos positivos que negativos na minha 

atuação. Mas claro, é impossível ser perfeito, há sempre algo a melhorar. É 

através do erro que se evolui por isso, tornou-se importante a perceção dos erros 

assim como a posterior reflexão. Também se torna igualmente importante o 

feedback daquilo que já estamos a fazer bem, de modo a continuar o bom 

caminho. Assim, olhei para os feedbacks de forma a situar a minha prática, 

detentando os problemas e refletindo sobre estes de modo a tentar resolvê-los. 

Esses feedbacks permitiram perceber outras perspetivas da minha atuação 

diferentes daquilo que eu tinha em mente. Quando se está de fora a perceção 

por vezes era diferente algo que considero normal. O confronto das várias 

perspetivas era uma constante e aprendi muito a ouvir os colegas de NE e PC. 

Encarei sempre com extrema relevância as várias ideias e opiniões de forma a 

evoluir. 

 

4.1.2.2.9  3º Período: reinventar  

 

Vivemos num mundo de incerteza no qual não sabemos o que o futuro 

nos reserva. Infelizmente o segundo período teve que terminar mais cedo, devido 

à pandemia mundial SARS COV 2, que nos afetou a todos. Os hábitos, as 

rotinas, as vidas das pessoas foram alteradas drasticamente e como não poderia 

deixar de ser, também o ensino teve de ser “reinventado”.  
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O EP vai ficar para sempre gravado em mim não somente pelo facto de 

tudo aquilo que vivi, mas também pela situação que estamos a atravessar.  

O ensino à distância 

Após o término precoce das aulas do 2º período, a expressão “ensino à 

distância” começou a ganhar força. A alternativa encontrada pelos nossos 

governadores para substituir as aulas presenciais foi o aparecimento da tele 

escola e o uso de plataformas online. Uma nova realidade que fez com que os 

docentes tivessem de se readaptar saindo assim da zona de conforto.  

Relativamente à disciplina de educação física, como todos sabemos, esta 

tem uma componente muito prática e, o reajuste das aulas foi um processo que 

teve de ser bem (re)pensado. Como é natural, o planeamento anual teve ser 

ignorado e ser repensado uma nova forma para lecionar no 3º período. 

O grupo de EF reuniu de forma a pensar as aulas, contudo houve 

divergências. Por um lado, alguns professores defendiam que deveria ser 

elaborado um plano de treino por semana e outros defendiam que deveria ser 

um plano quinzenal. Confesso que esta situação me deixou triste, ver 

professores que de certa forma queriam fazer o mínimo e não fazer o melhor 

possível. Não consegui perceber qual a lógica de planos quinzenais, quando nos 

períodos anteriores, as aulas foram semanais. Na minha opinião, colocar planos 

quinzenais iria desvalorizar a disciplina porque considero que os alunos não iriam 

valorizar de igual modo como valorizavam as outras. Ainda para mais nesta fase 

de confinamento, a atividade física torna-se sem dúvida um importante aliado 

para o bem-estar dos alunos, quer a nível físico e emocional. Por isso, os alunos 

tinham de ser estimulados ao máximo para não perderem esta valência única 

que a EF nos dá. 

Devido a esta indecisão e passividade na tomada de decisão, a PC em 

conjunto com o núcleo de estágio, decidiu que iria trabalhar à parte.  

O nosso trabalho na turma residente e na turma partilhada, consistiu na 

elaboração de planos semanais com o objetivo de manter os alunos ativos 

durante este período. Nas aulas síncronas, realizadas uma vez por semana com 

a duração de 1h, era explicado à turma o plano de aula e eventuais dúvidas que 
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os alunos pudessem ter. Sensibilizar para a importância da atividade física neste 

momento difícil e a importância de manter uma rotina, também foram temas 

abordados e relembrados sistematicamente.  

Relativamente aos planos de aula, estes estavam divididos em 4 partes 

distintas nomeadamente aula síncrona, aula assíncrona, alimentação e desafios. 

Na aula síncrona estava presente em todos os planos uma ativação geral 

(zumba, dança entre outros), parte fundamental (circuito de aptidão física, 

tabata, GAP, localizada) e uma parte final que consistia no retorno à calma (yoga, 

alongamentos, flexibilidade). Na aula assíncrona, pensamos num desafio que 

envolvesse toda a família e decidimos colocar em todos os planos uma 

coreografia passível de ser executada em conjunto. Também colocamos outros 

tipos de desafios. Importante referir que na aula assíncrona, tínhamos de estar 

disponíveis via email para eventuais dúvidas que surgissem. A parte da 

alimentação tinha como objetivo promover hábitos alimentares saudáveis, e por 

isso, colocamos receitas de fácil execução. Os treinos, desafios e confeção de 

receitas foram colocados em forma de link com vídeos disponíveis na internet. A 

seleção dos conteúdos foi selecionada pelo NE e PC com rigor e ao pormenor 

de forma a que fosse acessível para os alunos. 

 

Lecionar atrás de um ecrã- Sensações 

Não estava nos meus planos algum dia lecionar por trás de um 

computador. Aliás, acho que nenhum professor estava preparado para tal 

adversidade. Mas de facto aconteceu e tivemos de dar resposta. 

A primeira aula síncrona do terceiro período fez me lembrar a primeira 

aula do ano, tão grande era a ansiedade e o nervosismo. Parece que tinha 

voltado a ser “pequenina”. Por um lado, estava feliz por reencontrar os meus 

alunos, mas por outro, não me sentia confortável com este método. No entanto, 

as aulas foram passando, fui-me habituando ao sistema e tudo normalizou. Mas 

havia algo que me deixava um pouco desanimada, que era os alunos não ligarem 

a câmara. Apesar de inúmeras tentativas de os convencer, não o fizeram. Essa 

atitude para mim entristecia-me. Não os conseguindo visualizar, não conseguia 

perceber se estavam a prestar atenção. Mas eu não podia obrigá-los a ligar as 
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câmaras, não estava estipulado pela escola. De vez em quando falavam para 

tirar dúvidas, mas não era a mesma coisa. Os meus alunos sempre foram ativos 

e faladores, mas neste terceiro período foram o oposto. Para falarem, quase que 

tinha de pedir por favor. Tive saudades de chamá-los à atenção, de me rir com 

eles, de estar com eles na escola. 

Nada substitui o contexto real, a proximidade, o contato. Se considero esta 

experiência enriquecedora e única? Sim considero, no entanto não gostava de 

repetir. Sou uma pessoa de proximidade e esta distância deixa-me irrequieta e 

desconfortável. Já para não falar que a distância condiciona e muito o trabalho 

dos professores de EF.  

A escola é o melhor sítio do mundo. 

 

 

Motivar os alunos- Não cair na monotonia 

Como este período foi um desafio, o NE também quis desafiar e motivar 

os alunos. Desta forma com o auxilio da PC, construímos um tabata com 3 níveis 

de dificuldade. Decidimos colocar diferentes níveis, porque, como tínhamos 

detetado nos períodos anteriores, as nossas turmas eram heterogéneas. Na 

realização deste tabata, quisemos garantir que todos conseguiam executar 

assim como, a possibilidade de elevar a fasquia, sendo, portanto, o objetivo 

alcançar o nível avançado em todos os exercicios. Este tabata, foi também 

disponibilizado na página do agrupamento da escola para que ficasse acessível 

a toda a comunidade escolar. Tentamos desta forma chegar mais perto dos 

alunos e motivá-los a treinar. Mas o NE não ficou por aqui. Também filmámos 

vídeos de habilidades de futebol, voleibol e técnica de corrida. Na minha turma 

duas alunas foram desafiadas a fazerem dois vídeos para incluir nos planos de 

aula. Um dos vídeos consistiu na execução de habilidades de basquetebol uma 

vez que a aluna era atleta federada e o outro vídeo consistiu num vídeo de 

alongamentos para retorno à calma. 

Na turma partilhada de 9ºano, elaboramos dois power points, um de 

voleibol e posteriormente um de andebol, onde o objetivo foi fornecer 
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conhecimento aos alunos. Escolhemos estas modalidades, porque, voleibol ficou 

a meio no 2º período e andebol estava previsto para o 3º período. Os power 

points foram disponibilizados sempre antes da aula síncrona, para que os alunos 

pudessem estudar antecipadamente, antes da apresentação. No fim da 

apresentação, a turma estava informada que iria realizar um teste de escolha 

múltipla, através do Googleforms. Estes testes voltaram a ser aplicados na aula 

a seguir aos alunos que tiraram más notas de forma a dar oportunidade de 

voltarem a estudar e a consolidar conhecimento. Realmente o que mais 

importava era que os alunos absorvessem a informação. A aplicação dos testes, 

fez com que os alunos tivessem mais atentos à apresentação envolvendo-se 

ativamente em vez de serem meramente ouvintes.  

De forma a consciencializar e educar os alunos para o seu estado de 

saúde, os alunos foram desafiados a medir a frequência cardíaca de repouso, 

ou seja, antes de realizarem o treino e posteriormente voltar a medir após o 

esforço. Após os resultados obtidos, puderam constatar em que patamar se 

situavam. Esse patamar de referência, foi disponibilizado para terem uma 

perceção. A medição do IMC, foi outro dos desafios propostos aos alunos de 

forma a determinar se o peso era adequado à sua idade e género. Desta forma, 

o objetivo foi que os alunos tivessem uma autoconsciência do seu estado e assim 

tentar que se motivassem a estar no parâmetro adequado. Assim, ao refletirem 

sobre os valores aferidos, consideramos que poderia ser um estímulo para 

ficarem mais motivados a treinar diariamente. 

Com o ensino à distância, a EF perdeu as suas caraterísticas. Os alunos 

passaram a trabalhar individualmente, cada um para si e por si. Algo que tentei 

sempre combater ao longo do ano letivo. Então de forma a aproximar os alunos 

e proporcionar o trabalho em grupo, decidimos que a minha turma e a do Filipe 

(ambos 11º ano) elaborassem um trabalho. 

O trabalho consistiu na elaboração de um trajeto de orientação urbana, e 

aquilo que pretendemos, foi que os alunos fossem capazes de preparar um 

trajeto que passasse em alguns pontos mais emblemáticos da cidade de 

Guimarães. Deste modo, foram mantidas as equipas do período passado para a 

elaboração deste trabalho. Os alunos tiveram ainda acesso a todos os trabalhos 

assim como a oportunidade de os avaliar através do preenchimento de uma ficha 
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elaborada de propósito para o momento (ver anexo). Desta forma, a envolvência 

dos alunos nesta avaliação foi importante porque permitiu colocar os alunos 

numa ação de reflexão assumindo um posicionamento critico sobre o seu 

trabalho e o dos colegas.   

Como resultado final, posso concluir que foi realmente uma boa aposta 

este tipo de trabalho porque, assim, consegui aproximar os alunos e fomentar 

novamente o espírito de grupo, de trabalho em equipa e também estimular a 

reflexão critica através da auto e hétero avaliação.  

 

(Tentar) Controlar o processo de ensino-aprendizagem 

A substituição do ensino presencial pelo ensino à distância, afastou aquilo 

que faz parte da disciplina de EF- o contato direto. Por muita vontade que 

houvesse da minha parte, este tipo de ensino mostrou-se ser um 

constrangimento no que concerne à gestão e controlo do ensino-aprendizagem. 

A plataforma utlizada e adotada para comunicar com os alunos foi a 

Classroom. Aqui desenrolou-se todo o processo, desde colocar as propostas de 

tarefas até ao envio de evidências por parte dos alunos. Estas evidências 

consistiam na filmagem da execução dos planos de aula. Após os alunos 

colocarem as evidências, tinha como hábito efetuar um comentário ao trabalho 

realizado. Esses comentários realizados de forma apreciativa no sentido de 

fornecer um feedback do resultado final. Por vezes, tornou-se difícil percecionar 

o desempenho dos alunos, ou porque colocavam os vídeos muito rápidos ou 

devido à qualidade dos mesmos (más filmagens). Tive trabalhos excelentes com 

um enorme rigor e dedicação e também tive trabalhos que foram realizados só 

para cumprir tarefa. Através das aulas síncronas estimulamos os alunos a 

realizar as tarefas com brio, no entanto, nós professores não temos poder total 

sobre a vontade dos alunos. Por um lado, entendo que para os alunos, as tarefas 

solicitadas, acabem por ser diferentes daquilo que estão habituados e por 

consequência a motivação tenha sido baixa.  
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(R)estruturar a avaliação 

Quando estava prestes a chegar ao fim o terceiro período, uma das coisas 

que teve de ser alterada, foram os critérios de avaliação. É obvio que se o modo 

de ensino alterou, forçosamente o método avaliativo teve de ser adaptado às 

circunstâncias. Desta forma, o NE juntamente com a PC, pensou em novos 

parâmetros de avaliação ajustados ao trabalho que foi possível realizar. Os 

parâmetros avaliados no ensino à distância foram presença nas aulas síncronas, 

realização das tarefas propostas, envio das evidências dentro do prazo 

estabelecido e realização do trabalho autónomo. O desempenho nas tarefas 

propostas relativamente à aptidão física, também era um parâmetro avaliado. 

Sendo o último período do ano letivo, as notas tiveram de ser muito 

ponderadas e confesso, que tive sempre bastantes dificuldades em atribuir 

classificações. Com este método de ensino, as coisas complicaram-se ainda 

mais. Houve alunos que me surpreenderam neste formato, mas que nas aulas 

presenciais não tinham tanta qualidade na execução das tarefas. Por outro lado, 

tive alunos que nos períodos transatos tiveram impecáveis, mas neste 

desleixaram-se. Foi sem dúvida uma dor de cabeça atribuir as notas.  

Por concordância entre professores e direção, só estava previsto subidas 

de notas a alunos que realizassem trabalhos excecionais e descidas de notas 

era para evitar. Na minha turma, tive a felicidade de ter alunos a trabalharem 

muito bem, e por isso, subi um valor a nove alunos. Claro que os períodos 

transatos, pesaram na atribuição das notas finais, uma vez que a avaliação é 

contínua.  

Teve de ser realizada uma nova ficha de autoavaliação (ver anexo) que 

fosse ao encontro ao trabalho realizado tendo em conta os critérios acima 

descritos. Nessa ficha, constava ainda a classificação dos períodos anteriores 

assim como um espaço para observações. 
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4.2  Área 2 - Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

A “Participação na Escola e Relação com a Comunidade engloba atividades 

não letivas e tem como principal objetivo a integração do EE na comunidade 

educativa e envolvente, desempenhando tarefas com significado para os alunos 

e em cooperação com os restantes membros da comunidade educativa” (Batista 

& Queirós, 2013). Segundo Cunha (2008), a profissão docente é muito mais que 

lecionar aulas. Devem ser exploradas outras áreas de ação educativa. Desta 

forma, considero que a minha participação na escola e relações com a 

comunidade foi importante para o meu crescimento profissional e pessoal. Em 

seguida irei discorrer acerca de momentos que vivenciei. 

 

4.2.1 Plano Anual de Atividades 

 

No inicio do ano letivo, a PC desafiou o NE a desenvolver um conjunto de 

atividades para a comunidade escolar que pudessem ser concretizadas ao longo 

do ano, componente esta que é importante no EP. 

O processo de construção do PAA não foi fácil para o NE por se tratar da 

primeira vez que estávamos a organizar algo para um público alvo específico. O 

medo de não corresponder às expetativas e não realizarmos algo apelativo era 

imenso. Após algumas reuniões e com a ajuda da PC, conseguimos proporcionar 

uma diversidade de atividades no qual o pedagógico aprovou. 

Das sete atividades planeadas, infelizmente devido ao COVID-19, não 

conseguimos realizar duas nomeadamente, os passadiços do Sistelo e a 

palestra “Violência no Desporto”. Em contrapartida, com o nosso esforço e 

dedicação, conseguimos, mesmo com o ensino à distância, proporcionar a toda 

a comunidade escolar duas atividades originais. 

Na tabela seguinte, estão descritas as atividades estipuladas no início do 

ano, bem como as alterações efetuadas no 3º período. 
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Tabela 3- Plano Anual de Atividades 

ATIVIDADE  CALENDARIZAÇÃO  DESTINATÁRIOS  OBJETIVOS 

Palestra 
Nutrição no Desporto 

1º Período  
(26 de novembro 2019) 

 
11º CT7 e 11ºCSE1 

(Aberto às restantes 
turmas de EDF no horário) 

 Educar para a saúde; 

 Compreender que a alimentação é 
uma opção individual que condiciona 
a saúde; 

 Sensibilizar para a importância de 
uma alimentação saudável; 

 Promover a literacia em nutrição 
versus desporto; 

 Valorizar comportamentos que 
conduzam a estilos de vida saudáveis. 

Treinos – preparação 
para o corta-mato 

regional  

2º período  
( a definir datas) 

Alunos da Escola 
Francisco de Holanda 
apurados para a fase 

regional 

 Dar a conhecer aos alunos as 
implicações e benefícios duma 
participação regular nas atividades 
físicas e desportivas e compreender a 
sua contribuição para um estilo de 
vida ativa e saudável; 

 Criar condições de treino para os 
alunos apurados para as provas 
distritais; 

 Valorizar e promover o gosto pela 
prática de atividade física. 

Visita Guimagyn 
2º período 

(7 de janeiro 2020) 
(13 de fevereiro) 

11ºCT7 e 11ºCSE1 
9ºA 

 Fomentar o gosto pela prática da 

atividade física e desporto; 

 Proporcionar aos alunos o contacto 

direto com diferentes experiências; 

 Dar a conhecer infraestruturas 

desportivas locais. 

Visita BOX 
2º período 

(10 de Janeiro 2020) 
12ºCSE1 e 12ºCSE2 

 Fomentar o gosto pela prática da 
atividade física e desporto; 

 Proporcionar aos alunos o contacto 
direto com diferentes experiências. 

 Dar a conhecer infraestruturas 
desportivas locais. 

Workshop - SBV 
2º período 

(13 a 17 de fevereiro 2020) 
12ºCSE1; 12ºCSE2  
11º CT7 e 11ºCSE1 

 Sensibilizar para a importância do 
SBV; 

 Promover o contacto direto com 
profissionais; 

 Proporcionar momentos de partilha e 
colaboração. 

 Contribuir para o conhecimento e 
cidadania; 

 Dotar os alunos para capacidades de 
interagir de forma interveniente na 
sociedade. 

Passadiços do Sistelo 
 

(Não Realizada) 

3º Período 
16 de Abril 2020 

Alunos do 11º ano da 
Escola Francisco de 

Holanda 

 Promover uma consciência ambiental 
atuante; 

 Proporcionar momentos de convívio, 
lazer e de reflexão; 

 Sensibilizar para a proteção da 
Natureza; 
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A divulgação das atividades, foi feita através de cartazes afixados na 

escola e nas redes sociais, tanto do agrupamento como no instagram do núcleo 

de estágio. No final de todas as atividades o NE juntamente com a PC, fazia uma 

reflexão de forma a realizar um balanço geral da atividade. De realçar que o NE 

nunca esteve sozinho tendo a PC um papel muito importante no auxílio e no 

acompanhamento de todos os momentos, desde a organização à realização. 

Em seguida, vou fazer uma breve passagem pelas atividades. 

 

Palestra Nutrição no Desporto- Um alerta 

A Palestra Nutrição no Desporto realizada no dia 26 de novembro foi 

direcionada para as turmas de décimo primeiro ano (minha e o Filipe) e também 

para as turmas que tinham EDF à hora da palestra e se mostraram interessados.  

Decidimos proporcionar este tema porque, após verificarmos a ficha do 

aluno preenchida no início do ano, os alunos demonstraram terem hábitos 

alimentares pouco saudáveis. Decidimos então alertar para os benefícios de 

uma alimentação equilibrada, assim, o principal objetivo foi sensibilizar para a 

importância de uma alimentação saudável aliada ao desporto.  

 Adotar comportamentos ecológicos. 
 

Palestra violência no 
Desporto 

 
(Não realizada) 

3º período 
20 a 24 de abril 

12ºCSE1; 12ºCSE2  
11º CT7 e 11ºCSE1 

 Promover a partilha de valores e 
conhecimentos; 

 Promover uma cidadania saudável; 

 Prevenir a violência no desporto.  

Evento 
Xico MeXe-te 30 
minutos .online 

3º Período Comunidade escolar 

 Promover atividade física  

 Proporcionar atividades 
diversificadas 

Workshop de Culinária 
Vem Cozinhar Connosco 

.online 
22 de junho Comunidade escolar  

 Promover hábitos alimentares 
saudáveis; 

 Sensibilizar para uma alimentação 
equilibrada em tempos de 
pandemia. 
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Toda a preparação para esta nossa primeira experiência como 

organizadores foi pensada ao pormenor de modo a proporcionarmos algo de 

qualidade. Através de uma pesquisa e contactos efetuados, conseguimos ter 

presente na nossa palestra pessoas formadas, jovens e com uma boa energia. 

Tivemos presente connosco os nutricionistas Filipe Sousa e Mariana Ferreira 

podemos também contar com a presença de um preparador físico. De forma a 

dar mais visibilidade à palestra, conseguimos à última hora ter a presença de 

um jogador profissional do Grupo Desportivo das Aves, o capitão Figueiredo. A 

palestra em si correu muito bem, os alunos estavam atentos e faziam questões 

pertinentes aos palestrantes. Tivemos um contratempo ao qual não 

conseguimos controlar nomeadamente, um aluno sentiu-se mal e vomitou em 

pleno auditório. Esse episódio interrompeu a palestra por uns minutos, algo que 

não estávamos à espera.  

Para concluir, o trabalho em grupo foi importante para o sucesso desta 

atividade. Tudo o que desenvolvemos, desde a escolha dos palestrantes, ao 

cartaz, às lembranças, tudo foi pensado em grupo tendo as ideias de cada um 

contribuindo positivamente para toda esta atividade. 

Após a atividade o núcleo de estágio refletiu que: 

Fazendo um balanço de todo o percurso realizado para a concretização 

desta atividade, enquanto núcleo, todos concordamos que esta palestra 

teve um impacto importante na escola e nos nossos alunos bem como 

nas redes sociais no antes e no após palestra. Recebemos bons 

feedbacks por parte de professores e alunos o que nos deixou 

extremamente satisfeitos e motivados para as próximas atividades a 

realizar nos períodos escolares seguintes.  

(Reflexão Palestra “Nutrição Desportiva” 26 nov 2019) 
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Visita ao Guimagym- Oportunidades 

 As visitas ao clube de Ginástica de Guimarães- Guimagym surgiram no 

sentido de proporcionar uma experiência diferente aos alunos visto que a 

Ginástica Artística / Acrobática iria ser abordada. A riqueza de aparelhos no 

clube Guimagym foi uma das razões que nos levaram a criar esta visita, 

possibilitando assim, aos alunos, uma oportunidade de experienciarem várias 

disciplinas gímnicas. Aliado a isso, também demos a conhecer o clube e desta 

forma achamos que poderíamos fomentar o gosto por esta modalidade. 

A organização desta atividade foi facilitada devido à existência de um 

professor ex estagiário da nossa PC que tornou o contato mais fácil. Numa 

primeira fase da organização, o clube exigia o pagamento de uma quantia por 

aluno, algo que a PC não gostou uma vez que já tinha levado turmas em anos 

anteriores e não tiveram de pagar nada. Após algumas trocas de emails 

conseguimos que a atividade fosse grátis. 

Esta atividade foi direcionada para três turmas, nomeadamente as turmas 

de 11º (a minha turma e a do Filipe) e o 9ºano (turma partilhada). As turmas 

foram em horário de aula de EDF para não dificultar a logística assim como não 

ter muitos alunos ao mesmo tempo a realizar as atividades. 

Nos dias das atividades, os alunos deslocaram-se a pé na companhia do 

NE e PC. Nesse trajeto, foi possível conviver de forma mais próxima com os 

Figura 9- Cartaz Nutrição no Desporto 
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alunos uma vez que eles se aproximaram dos professores e conversaram de 

assuntos variados. Quando chegamos ao Guimagym, os alunos ficaram 

empolgados ao verem tanto material. Foi necessário acalmá-los e alertá-los para 

as regras de segurança, assim de como tudo iria decorrer. A aula foi preparada 

e monitorizada pelos professores do clube, no entanto, foi necessário o nosso 

contributo nas ajudas por existirem alguns exercicios mais complexos e poucos 

professores do clube.  

Ao longo de toda a aula, os alunos estiveram empenhados e muito 

contentes e o feedback geral das turmas foi extremamente positivo. Alguns dos 

alunos gostaram tanto que nos perguntaram quando poderíamos voltar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Visita à Box MuroCrossfit- Uma atividade estimulante 

A visita à Box teve como objetivo proporcionar às turmas de 12ºano da 

Sílvia e da PC uma experiência no Crossfit. O objetivo foi proporcionar uma 

modalidade diferente e estimular os alunos a praticarem atividade física. A 

escolha deste local para a aula deveu-se à proximidade que este apresenta da 

escola, sendo, portanto, uma logística mais fácil, uma vez que os alunos se 

deslocaram a pé para o local. Relativamente aos alunos, os que realizaram a 

aula mostraram-se entusiasmados e empenhados, tal como refletimos: 

Os alunos aderiram com entusiasmo e empenho,  sujeitos a um programa 

intenso de força e condicionamento que consistiu principalmente numa 

mistura de exercícios aeróbicos, exercícios de calistenia, pliometria e 

Figura 10- Visita à academia Guimagym 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exerc%C3%ADcio_aer%C3%B3bico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exerc%C3%ADcio_aer%C3%B3bico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calistenia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pliometria
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exercícios de peso corporal, usando equipamentos vários: incluindo 

barras, argolas olímpicas, barras de apoio, bolas medicinais e caixas de 

plyo. Foi uma sessão  focada em movimento funcional constantemente 

variado e de alta intensidade. Acreditamos assim, que o contacto com 

diferentes experiências contribui de forma positiva para a motivação dos 

alunos, na prática de atividade física.  

(Relatório da Atividade- Visita à Box-Murocrossfit) 

 

 

 

 

 

 

 

Ação de Formação Suporte Básico de Vida- Ser um Herói 

A ação de formação de suporte básico de vida ocorreu no dia 26 de 

novembro de 2019. O objetivo principal desta atividade foi munir os alunos de 

ferramentas específicas que pudessem vir a utilizar num caso de emergência 

médica tal como a paragem cardiorrespiratória e obstrução da via aérea. 

Pretendia-se que no final da ação de formação os alunos compreendessem a 

cadeia de socorro em Portugal, bem como a cadeia de sobrevivência, que 

fossem capazes de identificar os riscos para o reanimador, soubessem o 

algoritmo de suporte básico de vida, conseguissem executar corretamente a 

posição lateral de segurança e realizar manobras de desobstrução da via-aérea. 

A nossa escolha para o formador recaiu sobre os Bombeiros Voluntários 

de Guimarães devido à importância que eles têm na nossa sociedade. O primeiro 

contato que estabelecemos foi presencial, ou seja, dirigimo-nos ao quartel para 

expor aquilo que pretendíamos. De imediato, foi-nos dito que em principio a 

atividade seria passível de se realizar, mas que teríamos de falar com o 

Figura 11- Visita à Box-Murocrossfit 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Treino_Hiit_-_High-intensity_interval_training
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comandante. Na altura o comandante não se encontrava no quartel e foi-nos 

fornecido o email. Enviamos email a explicar o que pretendíamos, com todas as 

informações da nossa atividade e desde o primeiro minuto mostrou-se disponível 

a colaborar.  

A ação de formação foi direcionada para as turmas do NE e para a turma 

da PC. Uma das exigências por parte do formador foi não ter um número elevado 

de alunos uma vez que iria dificultar a parte prática. Portanto, a ação de formação 

ocorreu em quatro horários distintos. No que diz respeito à formação, ela estava 

dividida em duas partes, parte teórica e parte prática. Na parte teórica, o 

formador apresentou as informações com o auxílio de um power point e na 

segunda parte os alunos experienciaram na prática as manobras de suporte 

básico de vida, as manobras de obstrução da via aérea e a posição lateral de 

segurança.  

 No geral, a ação de formação correu bem, mas só com o trabalho de grupo 

é que isso foi possível. Para além de termos estabelecido o contato com os 

bombeiros, tivemos de procurar sala para os vários dias junto da direção, colocar 

as mesas dispostas consoante o que o formador desejava, elaborar o cartaz (ver 

figura 4), arranjar água para o dia da formação e disponibilizar um colchão para 

os alunos praticarem. Além destas tarefas, também tiramos fotografias ao longo 

da ação de formação. 

A ação de formação correu bem e considero que foi uma mais valia para 

os alunos e professores. Defendo que todas as turmas deveriam ter acesso a 

este tipo de formação, uma vez que é importante sabermos reagir perante 

situações que nos possam acontecer como por exemplo paragem 

cardiorrespiratória. 

Esta foi uma atividade que decorreu de uma forma muito positiva tal como 

referimos na reflexão: 

Concluímos que os alunos, com algumas exceções, mostraram 

um interesse bastante notório. Foram realizadas várias questões 

pertinentes que nos deixaram satisfeitos pois, sendo este um tema 

importante na sua formação, mostra também a preocupação pelo 

próximo e como a sua forma de atuar pode vir resolver algumas 



101 

 

das situações abordadas.  

(Reflexão Ação de Formação- SBV” 26 nov 2019) 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 Atividades à distância – 3º Período 

 

Xico MeXe-te 30 minutos .online – Um Sucesso! 

 O evento Xico MeXe-te 30 minutos .online surgiu no sentido de responder 

à nova realidade causada pela pandemia mundial COVID-19. O NE pensou num 

evento que pudesse acontecer ao longo do 3º período e que fosse algo dinâmico 

para toda a comunidade escolar. Por outro lado, queríamos também continuar a 

incutir o gosto pela prática desportiva aos alunos e comunidade escolar. Neste 

sentido, surgiu a ideia de proporcionar diferentes atividades transmitidas na 

plataforma digital Facebook do Agrupamento no período de 15 de maio a 26 de 

junho, todas as sextas-feiras, com parcerias locais. Os parceiros que 

participaram na atividade foram: Muro CrossFit com o Treino Funcional; 

Professora Tita Macedo com Salsation; Professor Pako com o Hip Hop; 

Academia Sara Salazar com Dança Oriental; Centro Cultural Capoeira Baiana 

com a modalidade de Capoeira; Sensei José Carlos Marques com o Karaté; 

Ginásio The Factory Fitness&Health com a modalidade de Fight e por fim, Centro 

de Guimarães – Yoga. 

O Xico MeXe-te 30 minutos .online foi a atividade que tivemos de investir 

mais de nós devido a encontramo-nos à distância e numa situação que não 

estávamos preparados. Relativamente à organização da atividade, esta foi 

planeada em pouco espaço de tempo e, portanto, tivemos um trabalho mais 

apressado. O primeiro passo, foi pensar nas atividades e de que forma iriamos 

Figura 12- Ação de Formação Suporte 
Básico de Vida 
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transmiti-las. Após definirmos as atividades que gostaríamos de incluir no 

evento, efetuamos os contatos via chamada telefónica de forma a que fosse mais 

rápido entrar em contato com os intervenientes. Após realizados os contatos e 

termos a confirmação das entidades, procedemos à elaboração do cartaz (ver 

figura 13) com as datas já definidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uma das coisas que tivemos de pensar, foi a forma como iríamos 

transmitir o evento. Inicialmente estávamos a pensar transmitir no Instagram do 

núcleo de estágio, mas após conversarmos chegamos à conclusão que seria 

mais fácil transmitir através via facebook do Agrupamento. Contactámos a 

responsável pelas redes sociais do agrupamento e desde logo mostrou-se 

disponível para colaborar connosco. Foi sem dúvida o nosso braço direito porque 

a transmissão dos diretos dependia dela, isto é, as identidades começavam o 

direto na sua própria página, e a responsável pela rede social da escola 

partilhava na página do agrupamento. 

 Ao longo deste evento foram muitas as preocupações que tivemos 

nomeadamente relembrar as identidades da sua aula, verificar se o direto estava 

a ser partilhado na página do agrupamento e ligar no final da atividade aos 

professores a agradecer a disponibilidade e colaboração. Também publicámos 

na página de Instagram do NE um agradecimento individual. 

Figura 13- Cartaz  Xico MeXe-te 30 minutos 
.online 
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 Concluindo, o Xico MeXe-te 30 minutos .online foi uma atividade planeada 

em diferentes moldes e apesar de ser uma novidade consideramos que foi um 

sucesso, tal como referimos na reflexão: 

Esta iniciativa teve como objetivo dar a conhecer e experienciar diferentes 

atividades físicas, direcionadas à comunidade educativa. Alcançou na sua 

totalidade as 18125 visualizações tendo também obtido diversas 

interações entre os professores e o público alvo.  

Concluímos assim que através das redes sociais, mesmo estando longe 

fizemos com que a atividade física estivesse bem perto e ao alcance de 

todos. Desta forma, superou as nossas expetativas não só pelo feedback 

que fomos recebendo, mas também pela dinâmica e impacto que esta 

iniciativa obteve.  

(Relatório da Atividade “Xico MeXe-te 30 minutos .online”) 

 

Nada era possível sem a entreajuda e trabalho do NE de estágio e a 

responsável pelas redes sociais da escola para o sucesso desta atividade. Estou 

certa que desta forma conseguimos proporcionar aos alunos ao longo do 3º 

período um evento que os irá marcar, tal como ao NE. 

 

Workshop de Culinária- Vem Cozinhar Connosco .online 

 No dia 22 de junho, o NE promoveu um workshop de culinária online no 

sentido de promover estilos de vida saudáveis. A nutricionista Doutora Tânia 

Tinoco foi a pessoa que escolhemos para liderar o nosso workshop. Após 

entrarmos em contato com ela, mostrou-se imediatamente disponível a 

colaborar.  

O workshop consistiu na confeção de um bacalhau à Brás sem batata, 

receita que foi sugerida pela Doutora Tânia. Antes da realização do workshop, o 

NE elaborou um cartaz (ver figura 14) no sentido de divulgar a atividade assim 

como colocar os ingredientes necessários para a confeção da receita. Deste 



104 

 

modo, as pessoas puderam organizar tudo antecipadamente e confecionar ao 

mesmo tempo que a nutricionista.  

A atividade em si correu muito bem, contando com a participação de 

inúmeras intervenções através dos cometários em direto. Esta iniciativa, tal como 

a anterior, foi transmitida no facebook da nutricionista e partilhada na página do 

agrupamento atingindo as 8690 visualizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Atividades grupo EF 

 

XicOlimpíadas (corta-mato escolar) 

 A XicOlimpíadas é uma atividade que o grupo de EF desenvolve todos os 

anos com o intuito de promover a atividade física, em especial o atletismo e 

apurar os alunos que participarão no corta-mato regional. Trata-se de um evento 

de atletismo onde decorrem ao mesmo tempo várias provas masculinas e 

femininas nomeadamente corta-mato, velocidade e salto em comprimento.  

 Esta atividade envolveu vários escalões etários desde do segundo ciclo 

até ao ensino secundário, tornando-se assim num evento de grande dimensão. 

A organização do evento contou com a colaboração de todos os professores de 

EF e NE para as diversas funções. Relativamente ao apoio do NE na atividade, 

ficamos responsáveis pela prova de salto em comprimento onde realizamos o 

aquecimento, organizamos os alunos por ordem da lista de chamada, registamos 

Figura 14- Cartaz Workshop Culinária 
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os resultados e alisamos a areia. Ao longo da atividade houve uma rotatividade 

nas diversas funções pelos membros do NE, no sentido em que todos 

experienciassem as funções acimas descritas.  

 Concluindo, considero que esta atividade foi bastante enriquecedora no 

meu EP, dado que experienciei a forma com se organiza um evento de grandes 

dimensões, as dinâmicas utilizadas e ainda possibilitou o contato com todos os 

professores de EF e os alunos. Um ponto negativo, foi ter de estar 

permanentemente no local de salto em comprimento e não poder visitar as 

restantes provas que decorriam ao mesmo tempo.  

 

O Torneio de Basquetebol- Festividade 

 Relativamente ao torneio de basquetebol, este foi organizado pelo grupo 

de EF. O NE não teve envolvido diretamente na organização, no entanto, 

colaboramos na divulgação do torneio através do nosso Instagram. No dia do 

torneio estive presente e acompanhei os meus alunos. Fiquei contente com a 

aderência dos meus alunos ao torneio e o entusiasmo durante os jogos. Mesmo 

aqueles que não participaram, encontravam-se na bancada entusiasmados e 

vibrantes a apoiar os colegas.  

 Considero que este torneio foi um bom momento de confraternização 

entre a comunidade escolar onde sobressaíram aspetos tais como a festividade, 

o respeito, a união e a superação. Não posso deixar de mencionar, que um dos 

aspetos positivos foi a arbitragem ter sido realizada por alunos que estavam 

familiarizados com a modalidade e se sentiam à vontade para essa função. 

Este torneio, foi um momento especial para os alunos. O entusiasmo e a 

boa disposição sobressaíram ao longo de todo o evento (…) para mim foi 

um momento espetacular, aquando dos jogos os alunos vinham ter 

comigo e falavam acerca de como correu o jogo, senti-me realmente a 

professora deles. (…) é através deste tipo de atividades que os alunos 

crescem enquanto seres humanos (…)  

(Reflexão do Torneio de Basquetebol) 
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4.2.3 Desporto Escolar 

 

Treino de preparação para o corta mato Regional 

De forma a preparar os alunos apurados para o corta-mato regional, o NE 

decidiu organizar um treino de preparação. Apesar de inúmeros esforços de 

divulgação como, ir de sala em sala falar diretamente com os alunos em questão 

e divulgar nas redes sociais, não houve treino devido à falta de comparência dos 

alunos. Esta foi uma atividade planeada que gostaríamos de ter concretizado 

pela experiência pessoal e também para dar uma experiência aos alunos de 

treino em grupo. Desta forma, todo o planeamento e dedicação para esta 

atividade foi não foi recompensado. No entanto, não foi tempo perdido porque 

considero que aprendemos sempre em todas as situações, sejam elas de vitória, 

sejam elas de derrota.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corta-Mato Regional - Reviver 

 O corta-mato regional é um evento organizado todos os anos com o intuito 

de apurar os alunos para o corta-mato nacional. Trata-se de um evento de 

grandes dimensões e que conta todos os anos com a participação de milhares 

de alunos de diversas escolas. O NE teve a oportunidade de fazer parte da 

comitiva de professores que acompanharam os alunos da ESFH. 

Figura 15-Cartaz Treino de Atletismo 
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 O dia começou bem cedo, com a concentração dos alunos a ser feita no 

polivalente da escola. À medida que os alunos foram chegando, 

reencaminhámos para o autocarro que a escola disponibilizou para o efeito. Após 

verificarmos as presenças e ausências justificadas, começou a nossa viagem em 

direção à pista Castro Gémeos em Guimarães, local da prova. Durante a viagem, 

por sugestão de um professor, os alunos foram-se equipando porque pela 

experiência dele, iria ser complicado equiparem-se nos balneários devido à 

grande afluência. Quando chegámos ao local, antes dos alunos saírem do 

autocarro foram informados dos procedimentos a adotar. Foi dada uma camisola 

aos alunos que tinham roupa de clubes porque, uma das recomendações dos 

organizadores da prova é precisamente que os alunos não levem adereços 

afetos a clubes. Após estar tudo ok, dirigimo-nos ao local da partida. Antes de 

cada prova, os alunos realizaram o aquecimento orientado por o NE. Durante as 

várias provas, fomos tirando fotografias aos alunos e também seguramos nos 

pertences destes. 

 A presença neste evento, foi o relembrar do tempo em que eu estava no 

lugar de aluna. Apesar da chuva que teimava em não parar, foi uma experiência 

muito enriquecedora. Em termos de acompanhamento dos alunos, não houve 

qualquer incidente tendo os alunos respeitado todas as ordens dos professores. 

Foi um bom momento de socialização e de proximidade com os alunos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Corta-Mato 
Regional 
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Encontro de Atividades Rítmicas e Expressivas 

 O agrupamento de Escolas Francisco de Holanda realizou o 2º Encontro 

de Atividades Rítmicas Expressivas, no dia 4 de março de 2020, no pavilhão 

desportivo da escola. Neste encontro participaram 11 escolas do distrito de 

Braga. As várias escolas apresentaram coreografias com níveis distintos 

(introdutório/elementar ou avançado) assim como vários estilos de dança tais 

como: danças tradicionais, urbanas, sociais, modernas e aeróbicas. Após a 

apresentação das danças, foram dadas pontuações pelo júri tendo em conta a 

parte técnica (música/movimento, sincronismo e coreografia) e a parte artística 

(expressão corporal e facial, expressão corporal, qualidade do movimento e 

originalidade e estética). 

 O NE de estágio foi desafiado pela professora responsável pela 

organização, a ajudar na realização de um cartaz, na criação do croqui do 

pavilhão e balneários para entregar a cada escola. Também ajudamos na 

elaboração dos certificados para os participantes, professores e juízes presentes 

na atividade. 

 Este evento correu bastante bem, mas só foi possível com a ajuda de 

professores, alunos e funcionários. Este tipo de evento requer muita logística e 

organização, e por isso tudo teve de ser planeado ao pormenor. Foi uma tarde 

com atuações fabulosas e ao mesmo tempo de socialização entre todos os 

intervenientes. Os valores do desporto sobressaíram tendo por isso sido um 

sucesso.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17- Cartaz 2º Encontro de 
Atividades Rítmicas e Expressivas 
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4.2.4 Xico.Energy: Mais perto dos alunos 

  

O xico.energy foi uma conta de Instagram criada pelo NE do ano anterior, com o 

intuito de divulgar as atividades, lançar desafios entre outras informações. No 

inicio do EP a PC perguntou ao NE se queria continuar a utilizar esta página, ao 

qual dissemos logo que sim porque sabíamos o impacto que as redes socais 

nomeadamente o Instagram, têm nos dias atuais e por se tratar de um projeto 

inovador. Desta forma, quando tivemos a palavra passe optamos por mudá-la 

assim como o logótipo (figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 Utilizamos esta página para diversas funções nomeadamente divulgação 

do desporto escolar, atividades, desafios, curiosidades, promoção de estilos de 

vida saudáveis e partilha de conhecimentos. No 3º período, esta ferramenta 

tornou-se ainda mais importante, uma vez que permitiu mais do que nunca 

estabelecer uma maior proximidade com a comunidade escolar. Neste sentido, 

foi o período que tivemos mais ativos devido à conjetura. O Instagram também 

permitiu comunicar mais fácil com os nossos alunos e com a turma. 

 De facto, manter o Instagram ativo e apelativo deu algum trabalho e só 

com o esforço dos elementos do NE é que foi possível. Ao longo do ano sentimos 

a comunidade escolar próxima de nós através das várias interações que foram 

tendo. Assim posso concluir que esta ferramenta foi um bom aliado ao longo do 

EP. Agora espero que o NE do próximo ano, continue a apostar no xico.energy 

visto que pela experiência pessoal, é bastante útil. 

 

Figura 18- Logótipo do Instagram xico.energy 
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4.2.5 Direção de turma 

 

  Segundo as normas orientadoras, o estudante-estagiário deve 

“Compreender o papel de diretor de turma na sua relação com os pares, sob o 

ponto de vista administrativo e de gestão de relações humanas e enquanto 

responsável pela área não disciplinar.” 5 

O Diretor de turma “deve ser um elemento respeitado e respeitador, com 

competências pessoais bastante demarcadas que possibilitem estabelecer a 

relação entre a escola e os pais, bem como unir os professores da turma envolta 

de objetivos gerais.” (Clemente & Mendes, 2013, p. 77) 

O meu acompanhamento ao diretor de turma foi realizado na direção de 

turma da PC. Desde cedo pude constatar que o DT tem uma função importante 

no que concerne à coordenação e estabelecimento da ligação entre alunos, 

professores e a família. Para perceber melhor este trabalho, o NE esteve várias 

vezes na sala de atendimento ao encarregado de educação, a ajudar a PC nas 

várias tarefas, como por exemplo justificação de faltas e atualização do dossiê. 

Também mostrou os vários documentos inerentes à sua função nomeadamente 

para a realização das diversas reuniões.  

Sendo o DT a figura que coordena a ação pedagógica, onde o principal 

objetivo é promover o sucesso educativo, este deve possuir competências 

relacionais. Deve, portanto, procurar conhecer os alunos, aproximar-se e 

mostrar-se preocupado e disponível para qualquer abordagem. Essa foi uma das 

caraterísticas que estava presente na minha professora cooperante. O 

relacionamento que ela possuía com os seus alunos era de proximidade o que 

fez com que eles a procurassem sempre que precisavam. Relativamente aos 

professores da turma, manteve sempre o contato com estes de forma a mediar 

todo o processo ensino-aprendizagem. 

Ao longo do ano letivo tive a oportunidade de estar presente em todos os 

conselhos de turma da minha turma. A minha presença foi muito positiva porque 

permitiu-me perceber toda a dinâmica, algo que era desconhecido para mim. Fui 

                                                           
5 In Normas Orientadoras do EP do MEEFEBS da FADEUP, aprovadas no ano letivo 2019/2020. 



111 

 

um elemento ativo nas reuniões, dando os meus feedbacks sempre que 

necessário. O conselho de turma carateriza-se por ser uma reunião de diálogos 

e decisões importantes relativamente à turma em questão. Um dos assuntos 

mais importante foi a avaliação por se tratar de um processo extremamente 

importante e complexo. Nesse âmbito, o professor da disciplina propõe a nota 

sendo que esta pode ser alterada pelo conselho de turma. Nas reuniões de 

conselho de turma, a ordem dos trabalhos foi quase sempre a mesma, avaliação 

dos alunos, aproveitamento da turma, reformulação do plano de turma e 

elaboração e aprovação da ata.  

O contato com os encarregados é extremamente importante porque 

permite que os encarregados de educação participem no processo educativo. 

Este contato pode ocorrer de várias formas nomeadamente através do horário 

de atendimento presencial, reuniões de EE e via email/telefone. Infelizmente não 

tive a oportunidade de presenciar este tipo de contato entre DT-EE, contudo 

através de conversa com a PC percebi que os esclarecimentos que eles 

pretendem são sobretudo sobre o comportamento e aproveitamento dos seus 

educandos. Torna-se assim importante o DT recolher informações no decorrer 

do ano letivo para estar preparado para informar os pais. 

Para concluir, considero que a função de DT, é determinante para o 

sucesso educativo. Exige, portanto, um trabalho responsável e sobretudo de 

liderança capaz de aproximar a escola à família. 

Acompanhar o papel do DT foi uma experiência enriquecedora no meu 

EP. 
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5. Conclusões e Perspetivas Futuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

5. Conclusões e Perspetivas Futuras 
 

Após o término do EP na escola, é com alegria que afirmo que foi uma 

etapa extremamente positiva na minha formação académica. Este ano, foi sem 

dúvida o culminar de longos anos de estudo e aprendizagem. Foi um momento 

único de construção da minha identidade profissional e de me sentir 

verdadeiramente professora. Não poderia esconder que tive algumas 

dificuldades, algum cansaço acumulado, mas ao mesmo tempo uma força para 

continuar. Sem dúvida que ao longo deste ano, vivi aquilo que há muito 

esperava- ser professora. Ainda bem presente todas as vivências, mas já 

distante, é com saudade que reflito sobre este ano maravilhoso. 

O EP permitiu-me estar inserida e contatar com a realidade do ensino 

assumindo responsabilidades. O facto de ter uma turma ao meu encargo, era 

por si só uma enorme responsabilidade. Tinha noção que iria ter uma turma 

heterogénea, com capacidades diferentes e gostos diferentes pela disciplina. O 

medo do desconhecido, despertou em mim uma força extra para enfrentar o que 

vinha.  

Todas as experiências vividas no EP, fizeram-me crescer como 

profissional, e também como pessoa.  As relações que estabeleci no seio 

escolar, desde os funcionários até aos alunos, fizeram-me sentir ao longo deste 

ano em casa. Tudo em que me inseri, desde as reuniões em que pude estar 

presente até às atividades realizadas foram marcantes. 

Concluindo, todos aqueles com que me cruzei foram importantes para me 

sentir parte integrante da escola, mas existem três pessoas que considero que 

foram muito importantes ao longo deste ano de estágio sendo elas: o NE… os 

meus companheiros de todas as viagens, das vitórias, das derrotas, dos 

almoços, da entreajuda, eles que foram um apoio incondicional, a PC que me 

guiou de forma incansável e o PO por acreditar sempre em mim. Se hoje cheguei 

até aqui, eles foram parte importante do processo. 

Quando ao futuro, não sei o que ele reserva. O que é certo, é que nunca 

deixarei de lutar pelos meus sonhos. Não deixarei de apostar na minha formação 

e na minha evolução. O meu sonho continua, e eu vou em busca dele (…) 
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Anexo 2- Modelo de Plano de Aula 
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